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Voorwoord

Toen ik in 2004 mijn baan in de advocatuur kon verruilen voor een promotie-
plaats, ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Tegelijkertijd wist ik dat het 
schrijven van een proefschrift geen gemakkelijke klus zou worden. Het bleek 
inderdaad een uitstekende oefening in doorzettingsvermogen, niet alleen voor 
mijzelf, maar ook voor mijn naasten.
Dat neemt niet weg dat het onderwerp van mijn dissertatie mij altijd is blijven 
boeien. Ik heb de afgelopen jaren dan ook met zeer veel plezier dit onderzoek 
verricht, ondanks de worsteling die het hele promotietraject vaak ook was. Ge-
lukkig kon ik op 1 februari 2013 eindelijk het manuscript afsluiten.

Het was mij beslist niet gelukt dit onderzoek af te ronden zonder de steun van 
heel veel mensen. Een aantal van hen wil ik graag noemen. Ik dank om te begin-
nen de leden van de leescommissie prof. mr. N.A.N.M. van Eijk, prof. mr. H.B. 
Krans, prof. mr. A.R. Lodder, prof. mr. M.R.F. Senftleben en dr. M.E. Warnier voor 
het lezen van mijn boek en hun waardevolle suggesties. 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn promotoren prof. mr. Chris Jansen en prof. 
mr. Anja Oskamp en mijn co-promotor prof. dr. Frances Brazier. Anja Oskamp 
en Frances Brazier hebben een interessant onderzoeksproject geschreven en 
vervolgens een leuke groep mensen bijeengebracht die ruim twee jaar multi-
disciplinair onderzoek uitvoerde op het grensgebied van Computer Science en 
Recht. 
Anja gaf mij de gelegenheid om kennis te maken met alle facetten van het 
werken aan de universiteit. Waar promovendi van andere professoren vooral 
mochten toekijken, mocht ik van Anja altijd alles ‘zelf doen’, zelfs meeschrijven 
met peer reviews voor een internationaal tijdschrift. Daarvan heb ik veel geleerd. 
Dankzij Anja werd ik bovendien redactiesecretaris en redactielid van Computer-
recht, een taak die ik met heel veel plezier heb verricht. 
Frances liet steeds weer zien hoe een computer scientist naar internet kijkt. 
Daarmee heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn streven om mijn 
juridische analyse op een voor een jurist zo correct mogelijke beschrijving van 
de technische werkelijkheid te laten stoelen. Daarnaast bewaar ik goede herin-
neringen aan de gezellige IIDS-etentjes bij Frances thuis. Ook ben ik Frances 
erkentelijk voor de correctie van de Engelse samenvatting.

Toen mijn belangstelling zich verplaatste naar het contractenrecht, hebben Anja 
en Frances mij de gelegenheid geboden om het accent van het onderzoek meer 
naar het contractenrecht te laten verschuiven. Chris Jansen heeft er vervolgens 
voor gezorgd dat mijn misschien wel originele, maar vaak niet helemaal uitge-
kristalliseerde gedachten over het onderwerp werden voorzien van een degelijke 



16

voorwoord

onderbouwing. Ik wilde graag ‘eruit halen wat erin zit’ en dat lukte vooral 
dankzij zijn precieze lezing van mijn stukken, zijn kritische vragen, zijn belang-
stelling voor mijn onderzoek en het vertrouwen dat hij telkens uitsprak in mijn 
werk. Zo kwam het boek toch nog af. 
Ik heb op de VU een mooie tijd beleefd met mijn collega’s van de afdeling IT en 
recht: Marten, Elisabeth, Maarten, Paul, Martin, Stephanie, Rik, Rob en Arno, 
die geen gelegenheid onbenut liet om mij te betrekken bij allerlei interessante 
projecten zoals de studiecommissie ‘Virtuele Werelden’ en colleges in Second 
Life. Elisabeth wist met haar originele kijk op de materie en haar bemoedigende 
woorden steeds opnieuw mijn twijfels over het afronden van mijn promotietra-
ject weg te nemen. Ik waardeer onze vriendschap nog steeds zeer. 
Daarnaast waren er de andere collega’s op de gang, zoals Finette (die ik bijzonder 
erkentelijk ben voor haar goede zorgen) en Frances (die met humor en aandacht 
in vijf seconden je dag goed kon maken). En natuurlijk Els op de zesde etage, 
die niet alleen voor koffie zorgde, maar ook voor gezelligheid, het allerbeste 
medicijn tegen de eenzaamheid die het schrijven van een proefschrift toch 
meebrengt. Verder ben ik dank verschuldigd aan Sarah van Walsum, die goede 
adviezen gaf over het doorkruisen van het mijnenveld waarin een promovendus 
zich soms bevindt. Ook dank ik alle andere oud-collega’s van de VU voor hun col-
legialiteit en prettige gesprekken. 

Mijn huidige werkkring op de Open Universiteit voelt als een warm bad. Mijn 
collega’s waren er in de spannende tijd dat het boek moest worden goedgekeurd. 
Zonder hen waren de ‘laatste loodjes’ een stuk zwaarder geweest. 

Mijn vrienden en familie hebben de afgelopen jaren steeds begrip getoond voor 
‘het proefschrift’, dat uitjes en andere sociale activiteiten nogal eens in de weg 
stond. Daarvoor ben ik hen erg dankbaar. 
Erg veel steun heb ik gehad aan Kim. Niet alleen wees zij mij op de advertentie 
voor een promotieplaats aan de VU, ze heeft ook al die jaren geduldig naar mijn 
verhalen geluisterd en zat nooit zonder goede raad. Ook Judith was er steeds 
weer met een luisterend oor en met heel erg attente cadeautjes die precies op 
het juiste moment kwamen en altijd hielpen om een schier onneembare hobbel 
toch te overwinnen. Ook andere vrienden zoals Arjan, Jeannet, Jane, Mihaela en 
Hanno hebben mij met hun belangstelling gestimuleerd om door te zetten en 
het proefschrift af te maken. Dat gold ook voor Anneclaire, die tot mijn verdriet 
in 2008 is overleden.

Heel veel dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders. Ze hebben mij financieel 
in de gelegenheid gesteld te gaan promoveren en mijzelf verder te ontwikkelen. 
Steeds hebben ze mij aangemoedigd en uit de brand geholpen wanneer dat 
nodig was. 
Toen ze nog klein was, zorgde Tara al voor de prettige afleiding na een dag hard 
werken. Gaandeweg ging dat over in echte gesprekken. Inmiddels is ze zelf al 
bijna volwassen en ik hoop dat ik nog lang van haar goede gezelschap kan genie-
ten. 
Voor alles ben ik dank verschuldigd aan Joost. Toen ik de vacaturetekst voor een 
promotieplaats voor zijn neus hield, zei hij meteen dat hij mij zou steunen, hoe-
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wel hij toen al wist dat dat helemaal niet gemakkelijk zou worden. Toch is hij dat 
werkelijk dag en nacht blijven doen, op alle denkbare en ondenkbare manieren. 
Om iemand te citeren: ‘Dankjewel Joost, dankjewel Joost, dankjewel Joost. En 
meer valt er eigenlijk niet te zeggen.’

Martine Boonk 

Nijmegen, augustus 2013
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Lijst van afkortingen

AA Ars Aequi
AMI Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht
ARl Auteursrechtrichtlijn
Aw Auteurswet
BGH Bundesgerichtshof
BIE Bijblad bij de Industriële Eigendom
BW Burgerlijk Wetboek
CISG Convention on the International Sale of Goods  

(Weens Koopverdrag)
CR Computerrecht
CuR Computer und Recht 
DbRl Databankenrichtlijn 
Dw Databankenwet
EIPR European Intellectual Property Review
Hand. NJV  Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging
HR Hoge Raad
IER Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 
JAVI Juridische aspecten van internet: juridisch tijdschrift voor internet en 

e-business
JOR  Jurisprudentie Onderneming & Recht
Ktr. Kantonrechter
LG  Landgericht
LJN Landelijk Jurisprudentienummer
Mf Mediaforum
MMR Multimedia und Recht
NJB Nederlands Juristenblad
NJ Nederlandse Jurisprudentie 
NJF NJ Feitenrechtspraak
NTBR Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
NTHR  Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
OLG Oberlandesgericht
Parl. Gesch. Parlementaire Geschiedenis
Pres. President
Prg.  De Praktijkgids
Rb.  Rechtbank
S&S Schip en Schade 
TBR Tijdschrift voor Bouwrecht
TGI Tribunal de Grande Instance
TM  Toelichting Meijers
TPI Tribunal de Première Instance
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UCC  Uniform Commercial Code
UCITA  Uniform Computer Information Transactions Act
UETA  Uniform Electronic Transactions Act
UNCITRAL  United Nations Commission on International Trade Law
VR Verkeersrecht
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Hoofdstuk 1
Inleiding, vraagstelling en opbouw 

1. Maatschappelijke achtergrond van het onderzoek

1.1 Inleiding

Het gebruik van internet is in de afgelopen twee decennia volledig verweven ge
raakt met tal van aspecten van het maatschappelijk leven. Behalve een bron van 
amusement is internet ook economisch gezien van groot belang. De mogelijk
heid van elektronisch verkeer heeft de handel bevorderd en veranderd. Internet 
maakt snellere communicatie tussen partijen mogelijk. Een zeer belangrijke 
functie van internet is die van informatiebron. De hoeveelheid via internet be
schikbare informatie is enorm en neemt nog steeds toe.1 De mogelijkheid tot 
het vinden van informatie door te ‘googlen’ heeft veel andere informatiebron
nen naar de achtergrond gedrongen. Veel bronnen die voorheen in papieren 
vorm beschikbaar waren, zijn nu gedigitaliseerd. De papieren encyclopedie, 
krant en telefoongids worden steeds meer verdrongen door elektronische va
rianten. De meeste daarvan zijn alleen beschikbaar op het moment dat men 
verbonden is met internet. Inmiddels is internet welhaast onmisbaar: wanneer 
de verbinding met internet uitvalt, kunnen we vaak niet telefoneren, geen geld 
meer overmaken en hebben we geen toegang tot belangrijke informatiebron
nen.

Toegang tot via internet beschikbaar gemaakte informatie is dus van belang 
voor het functioneren van onze samenleving. Het enkele feit dat ‘ergens’ via 
internet informatie beschikbaar is, is daarvoor niet voldoende. Wanneer men 
immers niet zou weten welke informatie waar te vinden is, zou internet als infor-
matiebron feitelijk onbruikbaar worden. Het is alleen al daarom van belang dat 
via internet beschikbaar gemaakte ‘open’ content2 te doorzoeken3 blijft. Zoek-
technologie vervult hierin een sleutelrol.4 Met behulp van (geautomatiseerde) 
zoeksystemen5 kan via internet beschikbare informatie doorzoekbaar worden 

1. Zie over de moeilijkheid van het vindbaar houden van informatie ook Farchy 2003, p. 125. 
2. Om via internet beschikbaar gemaakte data aan te duiden, zal ik in deze studie de term ‘content’ 

gebruiken (waaronder is begrepen gegevens of data, informatie, kennis enzovoort). Onder ‘con-
tent’ versta ik: alle data die via internet beschikbaar gesteld wordt, in welke vorm dan ook. Met 
‘informatie’ bedoel ik content die voor een bepaalde afnemer betekenis heeft. Deze definities 
sluiten aan bij Dijstelbloem & Schuyt 2001. 

3. ‘Zoeken’ is de verzamelnaam voor alle handelingen die nodig zijn voor het vinden van door ge-
bruiker gevraagde informatie in een bepaald domein.

4. ‘Zoektechnologie’ is de verzamelnaam voor alle vormen van technologie die gebruikt worden 
om te zoeken.

5. ‘Zoeksystemen’ duidt op zoekprogramma’s die zonder menselijke interventie zoeken. Deze pro-
gramma’s bestaan uit een zoekbot en een verwerkingsmodule. Een zoekbot is het gedeelte van 
een zoekprogramma dat zich bezighoudt met het verzamelen van de te doorzoeken content. Een 
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gemaakt.6 De primaire doelstelling van het aanbieden van content via internet 
is immers dat die content door de ‘doelgroep’ van die website wordt bekeken. 
Daartoe dient een website uiteraard vindbaar te zijn voor het relevante publiek. 
Het gebruik van zoeksystemen is dus zowel voor aanbieders als afnemers7 van 
content van belang.

Het toenemend gebruik van zoeksystemen kan voor aanbieders van content 
echter ook nadelig zijn.8 Het belangrijkste nadeel van geautomatiseerd opvragen 
is dat de opgevraagde content gemakkelijker kan worden gebruikt op een wijze 
die niet overeenstemt met de doelstellingen van de contentaanbieder.9 Om con-
tent te kunnen doorzoeken, is het namelijk noodzakelijk eerst een kopie van de 
content te maken.10 Geautomatiseerd opvragen gaat veel sneller dan handmatig 
opvragen, zodat in veel kortere tijd veel meer content wordt opgevraagd. Ver-
volgens kan er technisch gezien gemakkelijk gebruik worden gemaakt van die 
kopieën zonder dat de aanbieder van de content daarop invloed kan uitoefenen 
en zonder dat hij daarvoor wordt gecompenseerd. Voorbeelden van deze ontwik-
keling zijn websites die allerlei informatie van andere websites over bijvoorbeeld 
huizen, nieuws of auto’s verzamelen of bijhouden en op één website samenbren-
gen.11 
Een tweede nadeel van de toename in het opvragen van informatie met behulp 
van geautomatiseerde zoekprogramma’s is dat met name voor websites die nu 
een ‘wegwijzerfunctie’ vervullen, het aantal ‘opvragingen’ door menselijke 

zoekbot vergaart informatie door volgens een vast algoritme zoveel mogelijk HTML-bestanden 
(webpagina’s) of andere bestanden die via internet beschikbaar worden gesteld, op te vragen. 
Onder ‘verwerkingsmodule’ versta ik het gedeelte van een zoekprogramma dat zich bezighoudt 
met het verwerken van de verzamelde content (bijvoorbeeld het indexeren of vinden van een 
zoekterm). Zie nader hoofdstuk 2.

6. Google en veel andere aanbieders van zoekmachines (soort zoekprogramma dat op een wille-
keurige zoekvraag van een gebruiker een lijst met zoveel mogelijk bronnen weergeeft waar de 
opgegeven zoekterm in voorkomt) maken gebruik van dit soort zoekprogramma’s om geautoma-
tiseerd content op te vragen. 

7. De term ‘afnemer’ verwijst in dit stuk naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via inter-
net beschikbare content opvraagt via internet, ongeacht met welke middelen dit gebeurt. 

8. Steeds vaker wordt beschikbaar gemaakte content niet alleen door ‘menselijke’ gebruikers van 
internet, maar ook door zoeksystemen (dus zonder menselijke tussenkomst) opgevraagd en 
verwerkt. Websites waarop informatie wordt aangeboden, worden echter primair ingericht om 
te worden bekeken door mensen. Wanneer een aanbieder via internet content via een website 
beschikbaar maakt voor het publiek, is het voor afnemers technisch gezien in beginsel mogelijk 
die content niet alleen ‘handmatig’ met een webbrowser, maar ook geautomatiseerd met zoek-
systemen op te vragen en te verwerken. De voor het aanbieden van websites gebruikte technolo-
gie maakt het op dit moment niet of nauwelijks mogelijk onderscheid te maken tussen het op-
vragen van content door mensen of door zoeksystemen. Vanuit het perspectief van de aanbieder 
van informatie kan dat problematisch zijn. Die problemen kunnen zowel van technische als van 
economische aard zijn. Zie hoofdstuk 2.

9. ‘Opvragen’ is het verzenden van een verzoek (op technisch niveau) aan de computer van de aan-
bieder om toezending van de op de computer van de aanbieder beschikbare content.

10. Meestal gaat het om een kopie in het tijdelijke (cache) geheugen van de computer. 
11. Het aanbieden van een website die tot doel heeft om bezoekers te wijzen op bij allerlei concurre-

rende makelaars te koop staande huizen, werd (in kort geding) bijvoorbeeld niet strijdig geacht 
met het auteursrecht van de aanbieder, omdat het overgenomen gedeelte als citaat werd bestem-
peld en er gebruik was gemaakt van links die de content niet overnamen, maar er slechts naar 
verwezen (zie bijvoorbeeld: Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236 (NVM/ZAH), in hoger 
beroep: Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089. Zie over deze ontwikkeling onder meer Visser in 
zijn noot onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, MF 2008/1, p. 46-48 (Wegener/Innoweb). 
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belang van toegankelijkheid van informatie 2.1

gebruikers daalt. Wanneer een website wordt opgevraagd met een zoekpro-
gramma, worden de informatie en advertenties op die website niet meer direct 
gelezen door mensen. Dat heeft mogelijk een daling van de advertentieopbreng-
sten tot gevolg. Doelstellingen als het vergroten van naamsbekendheid en het 
maken van reclame kunnen bij een afname van het aantal menselijke bezoekers 
minder goed worden gerealiseerd. Aanbieders hebben er belang bij de controle 
over het gebruik door anderen van de door hen aangeboden content niet te 
verliezen. Gebeurt dat wel, dan worden zij beperkt in de mogelijkheid om econo-
misch voordeel met het aanbieden van de content te behalen. 

1.2 Spanningsveld tussen belangen van aanbieders en afnemers van content op 
internet 

Enerzijds is het voor het goed functioneren van internet als informatiebron 
noodzakelijk dat door aanbieders beschikbaar gestelde content goed doorzoek-
baar is. Om dat te realiseren, is het nodig dat die informatie met behulp van 
zoeksystemen kan worden gevonden. Daarmee is toegang tot de content voor 
zoeksystemen noodzakelijk. Anderzijds hebben aanbieders van content er be-
lang bij dat de content die ze beschikbaar maken voor het publiek, beschermd 
wordt tegen door hen niet gewenste vormen van gebruik. Wanneer content on-
voldoende daartegen wordt beschermd, of te veel onduidelijkheid bestaat over 
met zoeksystemen toegestane verrichtingen ten aanzien van aangeboden con-
tent, bestaat de kans dat aanbieders de toegang tot hun content beperken.12 Dit 
heeft mogelijk vergaande gevolgen voor het gebruik van internet als informatie-
bron. Zoeksystemen hebben dan in beginsel geen toegang meer tot de content. 
Dat is nadelig voor het gebruik van internet als informatiebron.13 
Hier bestaat een spanningsveld tussen enerzijds de economische belangen van 
aanbieders om (1) hun content te exploiteren onder de voorwaarden die zij 
wensen te stellen, (2) in het verlengde daarvan hun content te beschermen tegen 
door hen ongewenste vormen van gebruik en (3) zoveel mogelijk ‘gevonden en 
gelezen’ te worden, en anderzijds het maatschappelijk belang om via internet 
beschikbare informatie gemakkelijk te kunnen vinden en het belang van gebrui-
kers van zoeksystemen om zoektechnologie te gebruiken bij het opvragen en 
verwerken14 van content. 

2. Problematisering: het maatschappelijk fenomeen in juridische 
context geplaatst

2.1 Belang van toegankelijkheid van informatie

Om eindgebruikers te kunnen assisteren bij het vinden van informatie via inter-
net hebben zoeksystemen toegang nodig tot via internet beschikbare content. 

12. Daarbij kan gedacht worden aan het helemaal niet meer via internet beschikbaar stellen van 
content of het niet meer als ‘open’ content aanbieden (maar bijvoorbeeld alleen beschikbaar ma-
ken aan bezoekers die beschikken over specifieke credentials zoals een wachtwoord of certificaat).

13. Het is bovendien nadelig voor de aanbieder zelf, omdat daardoor minder mensen op een zo een-
voudig mogelijke wijze toegang hebben tot het aangebodene.

14. Onder ‘verwerken’ versta ik: alle verrichtingen die met opvraagde content worden gepleegd. 
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Toegang tot content voor zoeksystemen is daarmee essentieel voor het functio-
neren van internet als informatiebron.15 Het gaat hier om open content, dat wil 
zeggen content die vrij beschikbaar is voor het publiek zonder dat wachtwoor-
den of andersoortige credentials16 moeten worden ingevoerd. Deze content is 
weliswaar vrij toegankelijk, maar contentaanbieders hebben er zoals opgemerkt 
wel belang bij dat deze content beschermd wordt tegen door aanbieders niet ge-
wenste vormen van gebruik. 
Onduidelijkheid over met zoeksystemen toegestane verrichtingen maakt het 
voor exploitanten van die zoeksystemen moeilijk te voorspellen of ze aanspra-
kelijk kunnen worden gehouden op grond van inbreuk op een exclusief recht. 
Dat kan ertoe leiden dat content niet wordt opgenomen in de zoekresultaten van 
een zoeksysteem. Meer in het algemeen kan onduidelijkheid over ‘toegestane’ 
verrichtingen bij ontwikkelaars van zoeksystemen tot terughoudendheid leiden 
bij de implementatie van nieuwe zoektechnieken die de toegankelijkheid van 
via internet beschikbare content voor het publiek kunnen vergroten.17 Beide 
ontwikkelingen zijn ongunstig voor het gebruik van internet als informatiebron. 
Het is voor de functie van internet als informatiebron immers van groot belang 
dat zo veel mogelijk content beschikbaar is als open content, zodat iedereen 
deze content kan raadplegen. Wanneer zoeksystemen niet of minder goed naar 
de content van een aanbieder (kunnen) verwijzen, is dat bovendien nadelig voor 
de aanbieder zelf, omdat minder mensen op een zo eenvoudig mogelijke wijze 
toegang hebben tot het aangebodene.

2.2 Regelgeving blijft achter 

Bij de ontwikkeling van de juridische infrastructuur voor internet-gerelateerde 
vraagstukken lijkt geen aandacht te zijn besteed aan de bijzondere rol die 
zoektechnologie speelt bij internet en (daaraan gekoppeld) het belang van het 
kunnen gebruiken van zoeksystemen. De regelgeving die ontwikkeld is in het 
kader van elektronische handel beoogt bijvoorbeeld vooral het vertrouwen van 
de consument in het elektronisch contracteren te bevorderen. Dit gebeurt door 
globaal dezelfde waarborgen voor het elektronisch contracteren te realiseren als 
‘offline’. Over de activiteiten van zoekmachines en het overige gebruik van geau-
tomatiseerde zoeksystemen bestaat nog niet of nauwelijks regelgeving.18 

15. Zie hoofdstuk 2, par. 3.6 en 5.2. Aanbieders van open content hebben er belang bij dat die 
content wordt bekeken door het beoogd publiek. Voor een goede werking van internet als infor-
matiebron is noodzakelijk dat het publiek kan achterhalen waar welke informatie beschikbaar 
is. Daarvoor moeten zoekmachines die content in hun zoekresultaten opnemen. Daarvoor is 
noodzakelijk dat de betreffende content met zoekbots wordt opgevraagd. Zoekbots hebben in 
beginsel slechts toegang tot open content. 

16. Credentials worden gebruikt bij de authenticatie van partijen, meestal in het kader van het ver-
krijgen van toegang tot content. Veel gebruikte vormen van credentials zijn digitale certificaten 
of de combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

17. Zie daarvoor bijvoorbeeld Van Bockxmeer e.a. 2001, p. 7. 
18. De enige regelgeving die er is, houdt verband met de (voorwaarden voor uitsluiting van) aanspra-

kelijkheid voor aan eindgebruikers teruggegeven resultaten: zie art. 6:196c BW. Er is wel voort-
durend nieuwe regelgeving in ontwikkeling, met name op het niveau van de Europese Unie.
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problemen bij zoeksystemen 2.3

In de praktijk worden juridische vragen omtrent het gebruik van geautomati-
seerde zoeksystemen benaderd vanuit het auteurs- en databankenrecht.19 Bij 
de huidige benadering van juridische vragen die verband houden met het op-
vragen en verwerken van content (zoals de vraag wat de opvragende partij met 
de content mag doen) ligt de nadruk op de vraag of de aanbieder rechten op de 
content kan laten gelden en zo ja, welke.20 Daarbij dient te worden vermeld dat 
de reikwijdte van het intellectuele eigendomsrecht, met name de bescherming 
door auteursrecht en databankenrecht, de afgelopen decennia stapsgewijs is 
uitgebreid.21 De ‘bevoorrechte positie’ waarin de aanbieder met intellectuele-
eigendomsrechten verkeert, wordt enigszins gecorrigeerd door wettelijke 
beperkingen op het auteursrecht en de databankenrechtelijke pendant daar-
van.22 In de Nederlandse rechtspraak worden deze beperkingen nu en dan ruim 
uitgelegd. Desondanks brengt de bewoording van veel beperkingen op het au-
teursrecht mee, dat ze strikt genomen niet van toepassing zijn op (de werkwijze 
van) zoeksystemen.23 

2.3 Problemen bij zoeksystemen

Ondanks de ruime reikwijdte van het auteurs- en databankenrecht rijzen bij 
toepassing ervan allerlei vragen over welke verrichtingen met zoeksystemen in 
een concrete situatie zijn toegestaan.24 Deze vragen komen in de hoofdstukken 3 en 
4 aan de orde. Het grote aantal vragen kan deels worden verklaard doordat veel 
van de auteursrechtelijke en databankenrechtelijke regelgeving bestaat uit ge-
implementeerde Europese richtlijnen. Veel van de centrale begrippen uit zowel 
de Auteursrichtlijn als de Databankenrichtlijn zijn niet precies gedefinieerd. 
Daarom rijst de vraag wat de precieze betekenis is van de criteria die van belang 
zijn bij toepassing van de auteurs- en databankenrechtelijke begrippen in de 

19. Heel in het kort verleent het auteursrecht de rechthebbende (behoudens wettelijke beper-
kingen) een exclusief recht om een werk waarop auteursrecht rust, openbaar te maken en te 
verveelvoudigen. Het databankenrecht verschaft de rechthebbende het exclusieve recht om 
elementen uit een databank waarop databankenrecht rust, op te vragen en te hergebruiken (be-
houdens wettelijke beperkingen). 

20. Het is een gebruikelijke benadering om eigendom (in de betekenis van vermogen) te beschouwen 
als basis van het vermogensrecht: zie Nieskens-Isphording 1991, p. 9: ‘Uit het centraal stellen 
van het recht op eigendom vloeit voort dat het vermogensrechtelijke denken primair gericht 
moet zijn op verschuiving van vermogen. Eigendomsrecht is het grondbegrip, contract maakt 
vermogensverschuiving op vrijwillige basis mogelijk en onrechtmatige daad fungeert als be-
schermingsmechanisme dat functioneren van beide mogelijk maakt.’ 

21. Zie daarover bijvoorbeeld Grosheide 1998 en Geiger 2008.
22. Een aantal bepalingen uit de Auteurswet staat bijvoorbeeld (onder daar genoemde voorwaarden) 

privékopieën, citaten, nieuwsverslaggeving en gebruik in het onderwijs toe van auteursrechte-
lijk beschermde werken. Het databankenrecht kent een vergelijkbare regeling. Zie nader hoofd-
stuk 3 en 4.

23. Hoofdstuk 3, par. 2.3. 
24. Dit blijkt onder andere uit de verschillende rechtszaken die de afgelopen jaren in Nederland zijn 

gevoerd over het gebruik van zogenoemde gespecialiseerde zoekmachines. Het gaat bijvoorbeeld 
om vragen als: op welke wijze mag een gespecialiseerd zoeksysteem via hyperlinks verwijzen 
naar content? En: hoe lang mag een zoeksysteem opgeslagen content bewaren in de index? Mag 
verwijzen naar content in de zoekresultaten met behulp van een afbeelding, en hoe groot mag 
die afbeelding dan zijn? Zie nader hoofdstuk 3, 4, en 8. 
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naar een doelmatig juridisch kader voor zoeksystemen: contractuele benadering2.4

context van zoeksystemen.25 Derhalve dient te worden onderzocht hoe ver de be-
scherming in de praktijk in het geval van zoeksystemen precies reikt. 

Voor het gebruik van zoeksystemen is duidelijkheid over wat deze zoeksystemen 
met open content mogen doen, essentieel. Als de toegang voor zoeksystemen tot 
content wordt beperkt, komt mogelijk het belang van de toegankelijkheid van 
informatie in het gedrang. In de praktijk blijkt het voor afnemers van content, in 
het bijzonder gebruikers van zoeksystemen, echter ingewikkeld om vooraf in te 
schatten welke aanbieder welke verrichtingen onwenselijk vindt. In het bijzon-
der bestaat onduidelijkheid over de vraag of afnemers in een concrete situatie 
gehouden zijn aan door aanbieders gestelde voorwaarden voor toegang tot of het 
gebruik van open content.

Dit probleem van onduidelijkheid wordt nog vergroot door de omstandigheid 
dat het gebruik van zoeksystemen op internet niet ophoudt bij de landsgrenzen. 
Dat alles zorgt voor rechtsonzekerheid.26 Onduidelijkheid over de verrichtingen 
met zoeksystemen die zijn toegestaan met betrekking tot open content en de 
verrichtingen waarvoor toestemming van de rechthebbende vereist is, zet moge-
lijk een rem op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe zoektechnologie.27 
Nu de afhankelijkheid van het publiek van de beschikbaarheid van via internet 
beschikbare informatiebronnen alleen maar toeneemt, is deze rechtsonzeker-
heid des te meer problematisch. Met name nu steeds meer ‘papieren’ bronnen 
van informatie plaatsmaken voor elektronische bronnen, wordt de afhanke-
lijkheid van het publiek van aanbieders van die bronnen voor toegang tot die 
bronnen belangrijker. Om relevante informatie te kunnen vinden, moet content 
eenvoudigweg kunnen worden doorzocht met zoeksystemen. 

2.4 Naar een doelmatig juridisch kader voor zoeksystemen: contractuele 
benadering

De vraag is hoe de huidige onduidelijkheid over met aangeboden content toege-
stane verrichtingen in een concrete situatie het best kan worden weggenomen, 
op zodanige wijze dat de belangen van de aanbieders om hun content te bescher-
men en het maatschappelijk belang van het in stand houden van internet als 
informatiebron zoveel mogelijk worden gerespecteerd. 

In hoofdstuk 5 tot en met 8 wordt de mogelijkheid onderzocht van het langs 
contractuele weg verduidelijken van de verhouding tussen aanbieders en afne-
mers van content. Meer precies onderzoek ik hoe contentaanbieders effectief 
voorwaarden kunnen verbinden aan het opvragen en het gebruik van open 
content in de ruimste zin van het woord. Uitgangspunt daarbij is dat rekening 

25. Zie nader hoofdstuk 3 en 4 en Hugenholtz 2000a, Allgrove & Ganley 2007, Westkamp 2004, IVIR 
Infosoc-studie 2007.

26. Ook Van Hoboken 2009a, p. 20 waarschuwt voor de negatieve invloed van juridische onzeker-
heid op het gebruik van zoeksystemen.

27. Dat is op de middellange termijn ook voor aanbieders van content niet gunstig. Als de hoeveel-
heid beschikbare content immers wel blijft groeien, zullen aanbieders in het algemeen minder 
gemakkelijk ‘gevonden’ worden tussen alle beschikbare content. Zie onder meer Geiger 2008.
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3vraagstelling

gehouden wordt met de belangen van zowel aanbieders als afnemers. De nadruk 
van dit onderzoek ligt op zoeksystemen. Duidelijkheid moet dan ook niet leiden 
tot onnodige inperking van de mogelijkheden van zoeksystemen, maar ook niet 
tot een onevenredige belasting van de aanbieders van content.
Het contract is het instrument waarmee aanbieders voorwaarden aan het ge-
bruik van content kenbaar maken aan afnemers. Dit instrument kan worden 
ingezet zowel in het geval dat de aanbieder intellectuele eigendomsrechten 
kan laten gelden op content (bijvoorbeeld licentieovereenkomsten waarin de 
voorwaarden voor toegang zijn opgenomen of de verrichtingen waarvoor de 
aanbieder toestemming wenst te verlenen), als wanneer dit niet het geval is of de 
voorwaarden anderszins geen betrekking hebben op de exclusieve rechten van 
de aanbieder.28

Een andere reden voor de keuze voor een contractuele benadering in dit onder-
zoek is, dat in het kader van ‘belangen van aanbieders en afnemers op internet’ 
in feite niet gesproken kan worden van ‘de aanbieder’ of ‘de afnemer’ of ‘de 
verhouding tussen de partijen’. De aard van de aangeboden informatie, de hoe-
danigheid van partijen, het doel waarmee content wordt aangeboden en wordt 
opgevraagd, kunnen per geval nu juist sterk verschillen. Een contractuele bena-
dering leent zich dan meer voor op maat gesneden oplossingen. 
Ten slotte lijkt een contractuele benadering meer mogelijkheden te bieden om 
ex ante gedrag te reguleren in plaats van ex post te sanctioneren. Zodra content 
eenmaal via internet verspreid is, is ‘het ongedaan maken’ van het elders be-
schikbaar maken van content in de praktijk welhaast onmogelijk. Ook in het 
licht van het beperken van eventuele schade heeft het in een zo vroeg mogelijk 
stadium maken van afspraken over met open content ‘toegestane’ verrichtingen 
de voorkeur. 

3. Vraagstelling

Het bovenstaande geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vraag:

Hoe kan meer duidelijkheid worden verkregen over welke verrichtingen 
van zoeksystemen ten aanzien van via internet beschikbare open content 
in een concrete situatie zijn toegestaan?

De doelstelling van het onderzoek is het leveren van een bijdrage aan meer 
rechtszekerheid met betrekking tot het gebruik van zoeksystemen.29 In het bij-
zonder onderzoek ik of die rechtszekerheid kan worden verbeterd door middel 
van een contractuele benadering, zulks in aanvulling op auteurs- en databanken-
recht. Een randvoorwaarde bij het dienen van de rechtszekerheid is dat andere 
belangen niet ondergesneeuwd raken. Daarbij gaat het met name om de econo-
mische belangen van de aanbieders van content en het maatschappelijke belang 

28. Hoofdstuk 5, par. 4.3.
29. In deze studie wordt zowel de term ‘handelen’ als ‘verrichtingen’ gebruikt. ‘Handelen met zoek-

systemen’ is een activiteit van de gebruiker (exploitant) van een zoeksysteem. Een zoeksysteem 
is vermogensrechtelijk gezien geen rechtssubject, maar een instrument van de gebruiker en kan 
daarom niet handelen. Daarom worden activiteiten van zoeksystemen aangeduid als ‘verrichtin-
gen van zoeksystemen’. 
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van het in stand houden van internet als informatiebron. Bij het beantwoorden 
van de hoofdvraag is voorts van belang dat een zo correct mogelijke perceptie 
van de technische en feitelijke werkelijkheid wordt gehanteerd. 

De hoofdvraag kan worden onderverdeeld in deelvragen, die in de verschillende 
delen van deze studie worden beantwoord. Ik noem nu de deelvragen en licht 
deze kort toe. Deelvraag 1 luidt: 

Hoe werkt zoeken naar informatie via internet en hoe verlopen de proces-
sen die zich in dat kader tussen aanbieders30 en afnemers31 van content 
afspelen, en wat is in dit verband de functie van zoeksystemen bij het ver-
garen van informatie via internet?

Dit onderzoek vindt plaats in de context van internet. Aannames over de 
technische infrastructuur en de processen die tussen partijen plaatsvinden, 
zijn mogelijk van invloed op de beantwoording van de hoofdvraag. Met de 
beantwoording van deze eerste deelvraag worden de uitgangspunten voor het 
juridisch gedeelte van het onderzoek geëxpliciteerd.

Bij vraagstukken over het gebruik van content ligt het voor de hand om aller-
eerst te bezien of de contentaanbieder intellectuele-eigendomsrechten kan laten 
gelden en zo ja, wat de reikwijdte is van dergelijke rechten. Deelvraag 2 ziet dan 
ook op het auteurs- en databankenrecht. Ik ben daarbij geïnteresseerd in de 
vraag of toepassing van het auteurs- en databankenrecht duidelijkheid geeft over 
wat zoeksystemen in een concreet geval met aangeboden content mogen doen. 
Deelvraag 2 luidt daarom:

‘Kunnen op basis van het thans geldende auteurs- en databankenrecht 
voor de praktijk duidelijke antwoorden worden gegeven op de vraag 
welke verrichtingen van zoeksystemen ten aanzien van via internet be-
schikbare open content zijn toegestaan?’

Mijn veronderstelling is dat toepassing van het auteurs- en databankenrecht 
onvoldoende duidelijkheid zal geven over de met zoeksystemen toegestane ver-
richtingen. Daarom onderzoek ik tevens of onduidelijkheden langs contractuele 
weg kunnen worden weggenomen. 

30. De term ‘aanbieder’ verwijst in deze studie naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via 
internet content beschikbaar stelt met welke middelen dan ook. 

31. Ik onderscheid in deze studie twee soorten afnemers: eindgebruikers en zoeksystemen. Ik 
hanteer waar mogelijk de term ‘afnemer’. Voor de termen ‘afnemer’ en ‘eindgebruiker’ worden 
in het kader van deze studie de volgende definities gehanteerd: De afnemer is degene die via 
internet beschikbare content opvraagt. De eindgebruiker is een afnemer (natuurlijke persoon 
of rechtspersoon) die de content gebruikt voor consumptieve doeleinden (bijvoorbeeld degene 
die een webpagina op zijn computerscherm gaat bekijken). Alleen waar het onderscheid tussen 
zoeksystemen en eindgebruikers van belang is, gebruik ik de term ‘eindgebruiker’. Onder ‘zoek-
systeem’ wordt in deze studie verstaan: een systeem dat eindgebruikers assisteert bij het vinden 
van via internet beschikbare content. Zie nader hoofdstuk 2, par. 2.3.2.
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Voor zowel aanbieders als afnemers is wenselijk dat onduidelijkheid over de met 
open content toegestane verrichtingen tot een minimum beperkt wordt. Zoals 
opgemerkt is voor een goede werking van internet als informatiebron de door-
zoekbaarheid van internet met zoeksystemen noodzakelijk. Tegelijkertijd dient 
het belang van aanbieders om hun content te beschermen tegen door hen onge-
wenst gebruik in ogenschouw genomen te worden. Afspraken mogen daarom 
niet ten koste gaan van met name deze twee belangen. Deelvraag 3 luidt daarom: 

Kunnen aanbieders en afnemers langs contractuele weg meer dui-
delijkheid bewerkstelligen met betrekking tot de verrichtingen van 
zoeksystemen ten aanzien van open content, waarbij de aldus gere-
aliseerde rechtszekerheid niet ten koste mag gaan van belangen van 
economische aard van aanbieders en het belang van afnemers van de 
toegankelijkheid van internet als informatiebron? 

4. Afbakening 

De hier gesignaleerde problematiek van content die met zoeksystemen wordt 
opgevraagd en gebruikt op een wijze die niet strookt met de doelstellingen 
van de aanbieders van content, speelt met name bij ‘open’ content.32 In dit 
onderzoek staat content die ter beschikking gesteld is aan het publiek en vrij op-
vraagbaar is (open content), daarom centraal. Voor content die beschermd is met 
effectieve technische maatregelen geldt immers dat geautomatiseerde systemen, 
evenals menselijke gebruikers, zonder de vereiste ‘toegangscodes’ geen toegang 
hebben tot de content. Om die reden komt de mogelijkheid van aanbieders om 
effectieve technische maatregelen te nemen om content te beschermen, in deze 
studie slechts zijdelings aan de orde. 

Aangezien het world wide web (www) vooralsnog de belangrijkste toepassing is 
van het beschikbaar maken en verkrijgen van content die beschikbaar is via 
internet, zal het accent in de bespreking steeds liggen op het www.33 Ik acht het 
zeker niet ondenkbaar dat in de toekomst met name voor zoeksystemen andere 
internettoepassingen de rol overnemen die het www nu vervult. Hoe en op 
welke wijze dat gebeurt, valt echter buiten mijn kennisgebied en is voor mij niet 
te overzien. Daarom zal ik die mogelijkheid niet verder uitwerken in dit onder-
zoek.34

32. Bij ‘gesloten content’, dus content beschermd door effectieve technische maatregelen, wordt 
in beginsel slechts toegang verkregen tot de content met een wachtwoord of andere credentials 
die pas worden verstrekt na expliciet akkoord met de door de aanbieder gestelde voorwaarden 
voor gebruik. In het geval van gebruik van ‘gesloten’ content op een wijze die strijdig is met de 
wensen van de aanbieder, is dan de belangrijkste vraag of een dergelijk gebruik in strijd is met 
de tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. 

33. Het www is voor zover mij bekend in wetsgeschiedenis en literatuur als uitgangspunt genomen. 
Zie voor de wetsgeschiedenis bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3: daar wordt wel-
iswaar ook de term ‘internet’ gehanteerd, maar uit het gebruik van de term ‘website’ bij de gege-
ven voorbeelden (zie bijv. p. 18, 21, 24 en 25) maak ik op, dat met name aan het www is gedacht. 
Ik ben mij ervan bewust dat het internet veel meer omvat dan het www en probeer daarom 
consequent het onderscheid tussen internet en www te maken. Ik houd voorts rekening met de 
mogelijkheid dat andere programma’s dan webbrowsers in de toekomst meer gebruikt zullen 
worden om via internet beschikbare content te vergaren.

34. Verder wordt niet behandeld de mogelijkheid van een-op-een contracteren, zoals per e-mail. 
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Hoewel het onderwerp zich bij uitstek leent voor een onderzoek dat meerdere 
rechtsstelsels bestrijkt, is dit onderzoek in essentie beperkt tot Nederlands recht. 
Die keuze vloeit hoofdzakelijk voort uit de complexiteit van de materie. Die 
complexiteit, waarvan de beheersing al mijn beschikbare onderzoekstijd heeft 
opgeëist, is drieledig. Het onderzoek behelst allereerst de analyse van een maat-
schappelijk probleem vanuit twee geheel verschillende invalshoeken, namelijk 
het intellectuele-eigendomsrecht en het contractenrecht. In beide rechtsge-
bieden wordt het opvragen van via internet beschikbare open content zeer 
verschillend benaderd. In het auteurs- en databankenrecht is bijvoorbeeld van 
belang of een bepaalde verrichting onder een exclusief recht te brengen is. Bij 
de vraag naar de totstandkoming van een overeenkomst draait het daarentegen 
niet in de eerste plaats om de concrete verrichting, maar om de verwachtingen 
die partijen over en weer redelijkerwijs van elkaars gedragingen (waaronder be-
grepen verrichtingen van gebruikte instrumenten zoals zoeksystemen) hebben. 
Dat vergt een volstrekt andere aanpak. Een tweede aspect van de complexiteit 
van het onderzoek is dat juist voor dit onderwerp van belang is dat de juridische 
analyse is gestoeld op een zo correct mogelijke weergave van de technische wer-
king van zoeksystemen en internet. Het deconstrueren van die werkelijkheid tot 
een zogenoemd interactiemodel ten behoeve van het juridisch onderzoek was al 
een onderzoek op zichzelf. Om vervolgens bovendien recht te kunnen doen aan 
de technische realiteit en tegelijkertijd de problematiek vanuit verschillende 
rechtsgebieden te kunnen belichten, was in de derde plaats de ontwikkeling van 
een eigen terminologie nodig.

De keuze om de situatie in de eerste plaats voor Nederlands recht uit te werken, 
is eveneens ingegeven door de wens om de door mij geïdentificeerde problema-
tiek voldoende diepgaand te kunnen bespreken. Dat neemt niet weg, dat het 
beslist interessant en zinvol kan zijn om de aanpak van de problematiek in 
verschillende rechtsstelsels te analyseren. Deze studie kan wellicht als voorwerk 
dienen voor een vervolgonderzoek waarin de rechtsstelsels van meerdere landen 
worden vergeleken. 

Waar noodzakelijk en relevant worden uiteraard wel in het kort ontwikkelin-
gen in andere rechtssystemen besproken. Dat geldt in de eerste plaats voor de 
verschillende uitleg van de criteria uit de Auteursrechtrichtlijn en de Databank-
richtlijn in de diverse lidstaten van de EU. In dit verband zal incidenteel worden 
verwezen naar jurisprudentie in onder meer Duitsland, Frankrijk en België. 
Ten tweede dient aandacht te worden besteed aan ontwikkelingen met betrek-
king tot elektronisch contracteren en zoeksystemen in de Verenigde Staten. De 
rechtsontwikkeling op dit punt is in de VS namelijk verder ontwikkeld dan in 
Nederland en er is veel meer jurisprudentie en literatuur over het onderwerp.
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5. Methodologie en toetsingskader

De deelvragen zullen worden beantwoord aan de hand van literatuuronder-
zoek35 en door analyse van de relevante regelgeving en jurisprudentie. Voor de 
uitleg en toepassing van het geldend recht zal op beperkte schaal vergeleken 
worden met rechtsstelsels van andere landen. 

De juridische analyse wordt voorafgegaan door een literatuuronderzoek naar de 
werking van internet en de rol die zoeksystemen daarin vervullen (deelvraag 1). 
De resultaten van dit onderzoek worden neergelegd in een reeks uitgangspunten. 
Het geldend juridisch kader met betrekking tot verrichtingen ten aanzien van 
open content (deelvraag 2), omvat in ieder geval regels van intellectuele-eigen-
domsrecht, met name auteursrecht en databankenrecht. 

Ter beantwoording van deelvraag 3 onderzoek ik een aantal in de praktijk 
gangbare wijzen van het verlenen van toestemming voor verrichtingen met 
betrekking tot aangeboden content. Daarbij ga ik steeds na of op die manier 
rechtgeldig een overeenkomst tot stand kan komen. Voor zover de beant-
woording van deelvraag 3 betrekking heeft op de vraag of een rechtsgeldige 
overeenkomst tot stand komt, wordt eerst het huidig contractenrechtelijk kader 
geïdentificeerd. Vervolgens pas ik de aldus ‘gevonden’ regels toe op het contrac-
teren over de verrichtingen van zoeksystemen met via internet beschikbare 
open content. 

6. Opbouw

Deze studie bestaat uit vier delen, te weten het feitelijk kader (DEEL A), het 
intellectuele-eigendomsrecht (DEEL B), het contractenrecht (DEEL C) en de slot-
beschouwing (DEEL D). 

DEEL A bestaat uit twee hoofdstukken. De inleiding, probleemstelling, metho-
dologie en opbouw komen aan bod in dit eerste hoofdstuk. Hoofdstuk twee 
behelst de technische werking van internet en zoeksystemen, alsmede de rol die 
aanbieder en afnemer in het proces van het opvragen en verwerken van content 
vervullen en het verloop van de processen die zich tussen partijen afspelen. In 
dit hoofdstuk wordt ook een model van de interactie tussen aanbieder en afne-
mer geschetst. Het hoofdstuk mondt uit in een reeks uitgangspunten. Daarbij 
worden zowel ‘technische’ uitgangspunten over de wijze waarop zoekpro-
gramma’s te werk gaan bij het zoeken en verwerken van content, als ‘feitelijke 
uitgangspunten’ over de processen die zich tussen partijen afspelen, geformu-
leerd. De verzameling uitgangspunten fungeert als basis voor de juridische 
analyse in de volgende hoofdstukken. 

35. Dat wil zeggen: onderzoek naar de geldende doctrine zoals verwoord in dissertaties, handboeken 
en artikelen in tijdschriften.
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DEEL B behandelt deelvraag 2 over de reikwijdte van het auteursrecht en data-
bankenrecht in relatie tot het gebruik van geautomatiseerde zoeksystemen op 
internet. Hoofdstuk 3 gaat over auteursrecht en hoofdstuk 4 heeft betrekking op 
databankenrecht. 

In DEEL C staat deelvraag 3 over het contractenrecht centraal. Hoofdstuk 5 is 
een algemeen hoofdstuk waarin ik uiteenzet waarover partijen zoal afspraken 
zouden willen maken in de context van open content. Ook plaats ik in dit hoofd-
stuk verschillende in de praktijk gebruikte manieren voor het verbinden van 
voorwaarden aan het gebruik van content in het interactiemodel van hoofdstuk 
2. Hoofdstuk 6 behandelt het contractenrechtelijk kader zoals dat in de wet is 
opgenomen. In hoofdstuk 7 onderzoek ik of tussen partijen stilzwijgend een 
overeenkomst tot stand kan komen met betrekking tot de aangeboden content 
indien de aanbieder niet expliciet kenbaar maakt dat hij voorwaarden aan het 
gebruik van de content verbindt. In hoofdstuk 8 onderzoek ik onder welke om-
standigheden een overeenkomst tot stand kan komen indien de aanbieder wel 
voorwaarden aan het gebruik van content verbindt. In dit hoofdstuk komen 
verschillende in de praktijk gangbare wijzen van het verbinden van voorwaar-
den aan het gebruik van open content aan de orde. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de situatie dat de afnemer met een webbrowser zoals internet 
Explorer content opvraagt en de situatie dat voor het opvragen van content een 
zoeksysteem wordt gebruikt. 

In DEEL D (hoofdstuk 9) worden de resultaten van de eerdere hoofdstukken bij-
eengebracht teneinde een antwoord op de hoofdvraag te formuleren. 
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Hoofdstuk 2 
Internet, www en zoeksystemen technisch en 
functioneel verklaard

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw

In dit hoofdstuk staat deelvraag 1 centraal: 

Hoe werkt zoeken naar informatie via internet en hoe verlopen de proces-
sen die zich in dat kader tussen aanbieders1 en afnemers2 van content3 
afspelen, en wat is in dit verband de functie van zoeksystemen bij het ver-
garen van informatie via internet? 

Deze deelvraag ga ik als volgt beantwoorden. In paragraaf 2 geef ik een functio-
nele beschrijving van het proces van zoeken naar en vinden van informatie. De 
belangrijkste te beantwoorden vragen daarbij zijn: Wat proberen aanbieders en 
afnemers met het aanbieden en zoeken naar informatie via internet te bereiken? 
En: Wat is de functie van zoeksystemen bij het realiseren van die doelstellingen 
van aanbieders en afnemers? 
In paragraaf 3 wordt uiteengezet hoe zoeksystemen technisch gezien te werk 
gaan bij het assisteren van eindgebruikers4 die via internet informatie proberen 
te vinden. Deze paragraaf begint met een vrij uitgebreide beschrijving van de 
technische infrastructuur. Die beschrijving heeft tot doel antwoord te geven op 
de vraag: Hoe zit de omgeving waarin naar informatie gezocht wordt (internet 
en het www) technisch gezien in elkaar? Daartoe wordt het internet uiteenge-
rafeld in componenten en wordt beschreven hoe het opvragen van een website 
werkt. Die kennis is nodig voor de beantwoording van de vraag: Hoe werken 
zoeksystemen en wat doet een zoeksysteem technisch gezien om eindgebruikers 
te kunnen assisteren bij het zoeken naar voor hen relevante informatie?
In paragraaf 4 beantwoord ik de vraag: Welke instrumenten heeft een aanbieder 
zelf om invloed uit te oefenen op wat er met de aangeboden content gebeurt? 

1. De term ‘aanbieder’ verwijst in deze studie naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via 
internet content beschikbaar stelt met welke middelen dan ook. 

2. Ik onderscheid in deze studie twee soorten afnemers: eindgebruikers en zoeksystemen. Ik 
hanteer waar mogelijk de term ‘afnemer’. Voor de termen ‘afnemer’, en ‘eindgebruiker’ worden 
in het kader van deze studie de volgende definities gehanteerd: De afnemer is degene die via 
internet beschikbare content opvraagt. De eindgebruiker is een afnemer (natuurlijke persoon 
of rechtspersoon) die de content gebruikt voor consumptieve doeleinden (bijvoorbeeld degene 
die een webpagina op zijn computerscherm gaat bekijken). Alleen waar het onderscheid tussen 
zoeksystemen en eindgebruikers van belang is, gebruik ik de term ‘eindgebruiker’. Onder ‘zoek-
systeem’ wordt in deze studie verstaan: een systeem dat eindgebruikers assisteert bij het vinden 
van via internet beschikbare content. Zie nader par. 2.3.2.

3. Onder ‘content’ versta ik: alle data die via internet beschikbaar gesteld wordt, in welke vorm dan 
ook. Met ‘informatie’ bedoel ik content die voor een bepaalde afnemer betekenis heeft. Deze 
definities sluiten aan bij Dijstelbloem & Schuyt 2001. 

4. Zie voetnoot 2.



hoofdstuk 236

inleiding2.1

Paragraaf 5 bevat een synthese van de paragrafen 2, 3 en 4. In deze paragraaf 
wordt de volgende vraag beantwoord: Hoe verlopen de processen die zich in 
het kader van het zoeken naar relevante informatie afspelen tussen aanbieders, 
zoeksystemen en eindgebruikers van content? Ik beantwoord deze vraag door 
de interactie tussen aanbieders, zoeksystemen en eindgebruikers bij het zoeken 
naar informatie modelmatig te beschrijven. 
Op basis van de beantwoording van de in de paragrafen 2, 3, 4 en 5 centraal 
staande vragen formuleer ik in paragraaf 6 een aantal uitgangspunten over de 
werking van internet en zoeksystemen, de rol die aanbieders, (exploitanten van) 
zoeksystemen en eindgebruikers in het proces van het aanbieden en opvragen 
van content vervullen en de daarvoor noodzakelijke verrichtingen van zoeksyste-
men. Die uitgangspunten vormen de feitelijke basis voor de beantwoording van 
de onderzoeksvragen die in de hoofdstukken 3 tot en met 8 aan de orde komen. 

In een juridische studie ligt een uitgebreide beschrijving van de technologische 
aspecten van het geautomatiseerd zoeken naar via internet beschikbare infor-
matie misschien niet voor de hand. Enig inzicht in de werking van het internet 
en zoeksystemen is voor een goed begrip van de problematiek echter noodzake-
lijk. Een onjuist begrip van een technisch fenomeen heeft mogelijk tot gevolg 
dat de juridische analyse uitgaat van verkeerde feiten en omstandigheden, 
waardoor bijvoorbeeld de nadruk wordt gelegd op feiten en omstandigheden 
die er niet of nauwelijks toe doen. Onder juristen bestaat echter nog geen een-
duidige perceptie van de werking van internet en zoeksystemen. Dat maakt het 
voor die doelgroep lastig om het geldende normenkader toe te passen – op een 
manier die voor alle betrokkenen te doorgronden is – op het maatschappelijke 
fenomeen ‘communiceren via internet en vinden van informatie met behulp van 
zoeksystemen’. In dit hoofdstuk tracht ik de voor deze studie relevante ‘techni-
sche’ begrippen te definiëren. Voorts worden uitgangspunten over de werking 
van internet, het www en zoeksystemen en de techniek geformuleerd. Bij de 
juridische analyse in de volgende hoofdstukken zal voorts worden uitgegaan van 
een aantal veronderstellingen uit dit hoofdstuk over de werking van de techno-
logie die onderwerp is van deze studie. 

2. Functionele beschrijving van zoeken en vinden via internet

2.1 Inleiding

Om de functie van zoeksystemen in het zoekproces inzichtelijk te maken, 
beschrijf ik in deze paragraaf het proces van zoeken en vinden van content met 
zoeksystemen. Na enkele inleidende opmerkingen over de functie van internet 
en de doelstellingen van aanbieders en afnemers van content (par. 2.2) beant-
woord ik achtereenvolgens de volgende vragen: Wat is zoeken eigenlijk (par. 
2.3.1)? Wat zijn zoeksystemen en wat is hun functie in het proces van het zoeken 
naar en het vinden van voor een eindgebruiker relevante informatie (par. 2.3.2)? 
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2.2 Doelstellingen bij aanbieden en zoeken van content

2.2.1 Gebruik van internet

Door content aan te bieden, houden contentaanbieders gezamenlijk het internet 
als informatiebron in stand. Die informatiebron is zoals opgemerkt van groot 
maatschappelijk belang. Heel veel informatie wordt bijvoorbeeld niet meer ‘op 
papier’ of telefonisch verstrekt, maar via een website ter beschikking gesteld. Dat 
geldt in het bijzonder voor encyclopedische kennis, nieuws en andere informa-
tie die snel verandert en door veel mensen wordt gebruikt, zoals vertrektijden 
van treinen, en informatie over bedrijven zoals openingstijden. De computer 
met internet heeft een belangrijk deel van de functie die voorheen door boeken 
en andere gedrukte media werd vervuld, overgenomen. In onze maatschappij is 
internet als informatiebron niet meer weg te denken. 

Internet vervult diverse functies. Molenaar identificeert bijvoorbeeld de 
volgende vier functies van internet voor commerciële doeleinden: informatie-
functie, communicatiefunctie,5 transactiefunctie en facilitaire (infrastructurele) 
functie.6 De informatiefunctie verwijst naar de functie van internet als infor-
matiebron. Zowel informatieverspreiding door aanbieders als informatiegaring 
door afnemers is van belang voor de informatiefunctie van internet. 
De transactiefunctie behelst de functie van internet als verkoopkanaal.7 Bij de 
infrastructurele functie moet volgens Molenaar worden gedacht aan toepas-
singen waarvoor een internetverbinding noodzakelijk is, zoals VOIP.8 Ik schaar 
deze laatste functie onder de functie van internet als communicatiemiddel. 
Internet als informatiebron, de functie van internet waarop deze studie zich 
concentreert, is niet los te zien van andere functies van internet. Ik zal dit ver-
duidelijken met een voorbeeld. Stel dat een consument informatie zoekt over de 
prijzen van laptops. Die zijn (onder meer) te vinden in webwinkels van compu-
terbedrijven. Waar de functie van de website voor de aanbieder primair ligt bij 
het verkopen van producten, kan diezelfde website voor een consument funge-
ren als informatiebron. De doelstellingen en belangen van afnemers kunnen per 
zoekactie verschillen. Ook kunnen bij één website al snel verschillende functies 
van internet worden gecombineerd. 

2.2.2 Doelstellingen van aanbieders en afnemers 

Aanbieders die open content beschikbaar maken, willen dat de aangeboden con-
tent ook door afnemers kan worden gevonden. De onderliggende redenen om 
content aan te bieden, kunnen heel divers zijn. Doelstellingen voor het aanbie-
den van content zijn onder meer het (direct of indirect) behalen van economisch 
voordeel en het informeren van derden. Een voorbeeld van het direct willen be-
halen van economisch voordeel is de verkoop van producten of diensten online, 
zoals met een webwinkel. Bij indirect economisch voordeel behalen gaat het om 

5. Zie tevens Onderzoeken CBS over de digitale economie 2008 met literatuurverwijzingen.
6. Molenaar 2006.
7. Molenaar 2006.
8. VOIP staat voor Voice Over IP: telefoneren via het Internet Protocol.
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het informeren met commercieel oogmerk, zoals het aanbieden van een website 
over een bedrijf, product of dienst en het maken van reclame. Ook het aanbie-
den van ‘gratis’ informatie, een online spel, sociaal netwerk, of e-maildienst kan 
onder het indirect met economisch oogmerk aanbieden van content worden 
geschaard. Bij het informeren van derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
websites van ideële organisaties, de overheid of privépersonen, waarbij de hoofd-
doelstelling is anderen te informeren.9 
Wanneer hij het behalen van economisch voordeel beoogt, zal een aanbieder de 
dienst alleen leveren wanneer het aanbieden hem voldoende financieel voordeel 
oplevert.10 

Afnemers van content willen voor hen relevante informatie vinden. Als een 
afnemer niet weet waar relevante informatie zich bevindt, zal hij de informatie 
moeten zoeken. Om allerlei redenen kan informatie worden gezocht, bijvoor-
beeld voor eigen studie of vermaak of voor professioneel gebruik. In het kader 
van deze studie worden de doelstellingen waarmee informatie wordt gezocht 
niet apart onderscheiden: ik werk alleen de mogelijkheid uit dat de afnemer een 
eindgebruiker of een zoeksysteem is. In dat verband bedoel ik met ‘eindgebrui-
kers’11 afnemers van content die de aangeboden informatie zelf consumeren: 
een eindgebruiker bekijkt uiteindelijk een video op Youtube.com, vraagt 
reisinformatie op, bestelt goederen in een webwinkel of zoekt informatie ter 
voorbereiding op de aankoop van een product, of gebruikt internet anderszins 
als informatiebron.12 
Ook (exploitanten van) zoeksystemen treden op als afnemer van content. Om 
eindgebruikers te kunnen verwijzen naar voor hen relevante informatie, moeten 
hun zoeksystemen internet immers ook gebruiken om informatie te zoeken.13 

2.3 Wat is de functie van zoeksystemen in een zoekproces?

2.3.1 Wat is zoeken?

Hoe ziet een zoekproces er eigenlijk uit? In de meest elementaire variant is 
er enerzijds een aanbieder die content ter beschikking stelt aan een ongede-
finieerde groep van potentiële afnemers en die wil dat die content door die 
afnemers wordt gevonden. Anderzijds is er een afnemer die content zoekt. 
Het doorlopen van een zoekproces resulteert idealiter in het vinden door een 
afnemer van content van een aanbieder. Wanneer wat meer in detail naar het 

9. Een voorbeeld is het digitale spoorboekje op www.ns.nl.
10. Dat kan zowel direct als indirect (door bijvoorbeeld toename van inkomsten uit offline-activitei-

ten).
11. Onder ‘eindgebruiker’ vallen in deze studie dus alle menselijke gebruikers die websites bezoeken 

om kennis te nemen van de aangeboden content.
12. In toenemende mate wordt door eindgebruikers overigens niet alleen content geconsumeerd, 

maar ook content bewerkt en opnieuw aangeboden. De eindgebruiker is dan niet alleen ontvan-
ger van content, maar zowel ontvanger als bewerker en aanbieder van content. Voorbeelden zijn 
websites van consumenten over hun favoriete onderwerp, het doorsturen van links, uitwisselen 
van informatie en blogs. Zie voor het onderscheid tussen ‘transformative’ en ‘non-transforma-
tive uses’ (van auteursrechtelijk beschermde werken) Senftleben 2004, p. 39. Zie ook Mazziotti 
2007, p. 7-10.

13. Dit komt verderop in het hoofdstuk uitgebreid aan de orde, met name in par. 3.6.
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zoekproces wordt gekeken, kan elk zoekproces, dus ook het zoeken naar infor-
matie via internet, worden uiteengerafeld in een aantal stappen.14 Ten behoeve 
van dit onderzoek verdeel ik het zoeken in de volgende zes stappen: 

STAP 1:   Begin van het proces door het stellen van een zoekvraag. 
ê

STAP 2:   Bepalen van beschikbare informatiebronnen. 
ê

STAP 3:   Bepalen welke van de beschikbare informatiebronnen relevant 
zijn (dus: waarin gezocht gaat worden).

ê
STAP 4:  Bepalen van de volgorde van informatiebronnen.

ê 
STAP 5:  Benaderen van de eerste bron en controle of met de informatie 

die daar beschikbaar is, de zoekvraag wordt beantwoord. Als 
dit niet het geval is, keert men terug naar stap 4 totdat er geen 
beschikbare bronnen meer zijn of een gegeven tijdslimiet is 
overschreden, of stelt men een nieuwe vraag.

ê
STAP 6:   Wanneer met de gevonden informatie de zoekvraag wordt be-

antwoord, wordt de zoekactie beëindigd.

Ieder zoekproces begint met een zoekvraag (stap 1). Vervolgens moet degene 
die zoekt nagaan welke bronnen hij tot zijn beschikking heeft om de vraag te 
kunnen beantwoorden (stap 2). Zoeken in alle mogelijk beschikbare bronnen is 
nogal tijdrovend en lang niet altijd zinvol: wanneer je nieuwe schoenen zoekt, 
is de kans bijvoorbeeld klein dat je die bij de drogist zult vinden. Daarom zal 
iemand in het algemeen afhankelijk van de omstandigheden en de voorkennis 
die hij heeft over het mogelijke antwoord op de vraag trachten het aantal bron-
nen te beperken tot de voor die zoekvraag relevante informatiebronnen (stap 
3). Vervolgens moet worden beslist welke bron het eerst wordt bekeken (stap 4). 
Daarna wordt die bron bekeken, waarbij wordt nagegaan of met de informatie 
die zich daar bevindt, de vraag wordt beantwoord (stap 5). Wanneer de vraag 
wordt beantwoord, is het zoekproces met succes beëindigd (stap 6). Wanneer 
de vraag niet wordt beantwoord, keert men terug naar stap 4 totdat er geen be-
schikbare bronnen meer zijn, stelt men een nieuwe vraag of wordt de zoekactie 
gestaakt.

14. Zie voor hoe mensen binnen het www zoeken bijvoorbeeld Kulthau 2004, p. 82 en Hölscher & 
Strube 2000. 
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Figuur 1. Zoekproces

Wie via internet naar informatie gaat zoeken, zal ongeveer deze stappen doorlo-
pen bij het beantwoorden van zijn zoekvraag. Een groot probleem bij het zoeken 
naar informatie via internet is echter de enorme hoeveelheid via internet be-
schikbare content.15 Er zijn inmiddels alleen al meer dan 600 miljoen websites!16 
De enorme hoeveelheid beschikbare content maakt het onmogelijk om zonder 
voorkennis over de mogelijke locatie van informatie nog relevante informatie 
te vinden. Wanneer men de via internet beschikbare bronnen zelf zou moeten 
identificeren (stap 2), zou dat bijna altijd een onbegonnen zaak zijn. Hetzelfde 
geldt voor het selecteren van relevante bronnen (stap 3). 

2.3.2 Zoeksystemen en hun functie in het zoekproces

Wat zijn zoeksystemen eigenlijk? In het kader van dit onderzoek definieer ik 
een zoeksysteem als: 

‘een systeem dat eindgebruikers die informatie zoeken assisteert bij het 
vinden van relevante informatie via internet.’ 

De term ‘zoeksysteem’ verwijst hier niet uitsluitend naar systemen die zelf zoe-
ken. Zoals in paragraaf 3 uitgebreider aan bod zal komen, verrichten de meeste 
zoeksystemen slechts een gedeelte van het zoekproces.17 Zoeksystemen bieden 
een oplossing voor het in de vorige paragraaf gesignaleerde probleem, omdat 
ze afnemers kunnen assisteren bij het proces van het zoeken naar via internet 
beschikbare informatie. Meestal zijn de afnemers van content van zoeksyste-

15. Zie over zoeksystemen als oplossing voor de information overload: Van Hoboken 2009a, p. 4 met 
daar genoemde verwijzingen. 

16. Het bedrijf Netcraft, gespecialiseerd in internet monitoring, berekende dat er in januari 2013 meer 
dan 600 miljoen websites beschikbaar waren: http://news.netcraft.com/archives/2013/01/07/
january-2013-web-server-survey-2.html. 

17. Ik geef de voorkeur aan de term ‘zoeksysteem’ boven de term ‘(automated) information retrieval 
system’. Deze laatste term wordt gebruikt in het onderzoeksgebied van Information retrieval (IR) en 
verwijst naar geautomatiseerde zoeksystemen die in het kader van een zoekproces kunnen wor-
den gebruikt. Zie Manning, Raghavan & Schütze 2009, p. 1. Russel & Norvig 2003 geven op p. 840 
van hun standaardwerk de volgende definitie van IR: ‘Information retrieval is the task of finding 
documents that are relevant to a user’s need for information.’ Hoewel de zoeksystemen die hier 
worden beschreven overeenstemmen met de criteria die voor een IR-systeem gelden, geef ik toch 
de voorkeur aan de term ‘zoeksysteem’. Het onderzoeksgebied IR richt zich voornamelijk op het 
verbeteren van zoektechnieken in het algemeen en is derhalve niet beperkt tot de hier bespro-
ken zoeksystemen.
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men eindgebruikers.18 Wanneer een eindgebruiker weet waar de benodigde 
informatie zich bevindt, kan hij content rechtstreeks bij de aanbieder opvragen. 
Zoeksystemen spelen met name een rol in het geval dat de eindgebruiker niet 
weet waar de benodigde informatie te vinden is. De eindgebruiker kan in dat 
geval een zoeksysteem gebruiken om de vindplaats van voor hem relevante in-
formatie te achterhalen. 

Wat doet een zoeksysteem precies in het kader van het assisteren van eindge-
bruikers bij (een deel van) het zoekproces? De bijdrage die een zoeksysteem 
levert aan het zoekproces is afhankelijk van het soort zoeksysteem dat wordt 
gebruikt. Ik verdeel zoeksystemen in twee categorieën: algemene zoekmachines 
en gespecialiseerde zoeksystemen. Dit onderscheid heeft geen technische, maar 
een louter praktische reden: door dit onderscheid te introduceren, kan gemak-
kelijker worden aangesloten bij juridische literatuur over zoeksystemen.19 
Algemene zoekmachines zijn in deze indeling de meest gebruikte zoeksyste-
men. Ze ondersteunen de eindgebruiker bij het vinden van zoveel mogelijk 
via internet beschikbare bronnen.20 Voorbeelden van algemene zoeksystemen 
zijn Google, Bing (van Microsoft) en Yahoo! Hoewel ze door het plaatsen van 
zoekresultaten in een bepaalde volgorde ook een bijdrage kunnen leveren aan 
het selecteren van de relevante bronnen, zijn algemene zoeksystemen vooral 
geschikt om eindgebruikers te assisteren bij het uitvoeren van stap 2 van het 
zoekproces.21 
Gespecialiseerde zoeksystemen zijn in tegenstelling tot algemene zoekmachines 
gericht op één of enkele onderwerpen of websites en kunnen daarom een selec-
tie van voor dat onderwerp relevante informatiebronnen aanbieden. Daarmee 
zijn ze geschikt voor het assisteren van eindgebruikers bij het selecteren van 
voor een zoekactie relevante bronnen (stap 3). Voorbeelden van gespecialiseerde 
open content-zoeksystemen zijn www.jaap.nl (voor te koop staande huizen), 
www.vliegwinkel.nl voor vliegreizen en Aquabrowser.22 In paragraaf 3.7.1 en 3.7.2 
worden de verschillen tussen algemene zoekmachines en gespecialiseerde zoek-
systemen nader belicht.

18. Een zoeksysteem hoeft niet per se te worden gebruikt om eindgebruikers te assisteren bij het 
zoekproces. Zoeksystemen zijn bijvoorbeeld ook bij uitstek geschikt om bepaalde typen gege-
vens te verzamelen (bijvoorbeeld e-mailadressen om ongevraagde reclame te kunnen verzen-
den), gebruikersprofielen samen te stellen of bij te houden hoe webpagina’s er op een bepaald 
moment … Zie voor het laatste bijvoorbeeld www.archive.org. Deze functies blijven in dit onder-
zoek grotendeels buiten beschouwing. Het is ook denkbaar dat een zoeksysteem wordt geraad-
pleegd door een ander zoeksysteem. Nu dat in beginsel (uiteindelijk) gebeurt om eindgebruikers 
te assisteren bij hun zoekproces, bespreek ik die mogelijkheid niet apart. 

19. In hoofdstuk 3 en 4 komt naar voren dat dit onderscheid in het auteurs- en databankenrecht 
eveneens wordt gemaakt. 

20. Hoe zoeksystemen te werk gaan bij het assisteren van afnemers bij het zoeken naar content, be-
spreek ik in par. 3.

21. De wijze waarop zoeksystemen gegeven een zoekvraag tot een volgorde van bronnen komen, is 
meestal bedrijfsgeheim. Zie over de risico’s hiervan Van Eijk 2006 en Van Eijk 2008.

22. Aquabrowser onderscheidt zich van de hiervoor genoemde gespecialiseerde zoeksystemen door 
de geavanceerde zoekinterface en doordat hij meestal door de contentaanbieder in plaats van 
derden aan afnemers wordt aangeboden. Dit systeem werkt met associatief zoeken en toont 
desgevraagd ook zoekresultaten voor synoniemen. Aquabrowser zoekt meestal binnen een of 
enkele webdomeinen. 
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Algemene zoekmachines als gespecialiseerde zoeksystemen presenteren beide 
hun lijst met bronnen in een bepaalde volgorde en assisteren aldus bij stap 4. 
Meestal wordt van elke bron een korte samenvatting gepresenteerd, waardoor 
de eindgebruiker al een indruk krijgt van de aard van de informatie die via een 
bron wordt aangeboden. Beide typen zoeksystemen assisteren dus ook bij stap 5. 

2.4 Tussenconclusie 

Het proces van het zoeken en vinden van informatie kan in versimpelde versie 
worden beschouwd als een systeem waarin een aanbieder content aanbiedt en 
een afnemer informatie zoekt. De afnemer moet op de een of andere manier 
achterhalen dat de gezochte informatie zich bij de aanbieder bevindt. Zoek-
systemen assisteren eindgebruikers bij het vinden van de gewenste informatie. 
Functioneel gezien is de rol van het zoeksysteem de eindgebruiker te informeren 
welke aanbieder mogelijk over de gezochte informatie beschikt. 
Nu is alleen nog niet duidelijk hoe een zoeksysteem te werk gaat bij het as-
sisteren van eindgebruikers. Ik zal daarom in paragraaf 3 uiteenzetten hoe het 
zoeken en vinden van informatie via internet technisch werkt. 

3. Internet, www en zoeksystemen technisch verklaard

3.1 Inleiding

De wijze waarop gezocht kan worden naar via internet beschikbare informatie 
wordt in hoge mate bepaald door de technische infrastructuur van internet. 
In paragraaf 3.2 beantwoord ik daarom eerst de vraag: Wat is internet en hoe 
werkt het? Daartoe besteed ik aandacht aan de infrastructuur van internet, die 
bestaat uit hardware, protocollen en applicaties. Vervolgens bespreek ik de tot 
nu toe meest gebruikte toepassing van internet, het world wide web (www). In 
de meeste gevallen wordt bij zoeken via internet immers informatie gezocht 
die op een of meer webpagina’s (ik hanteer hierna de term ‘webdocument’) 
staat. In paragraaf 3.3 geef ik antwoord op de vraag: Wat is het www, uit welke 
componenten bestaat het en hoe werkt het? Vervolgens beantwoord ik in pa-
ragraaf 3.4 de vraag: Wat gebeurt er technisch gezien bij het opvragen van een 
webdocument?23 
In paragraaf 3.6 beantwoord ik de vraag: Hoe werken zoeksystemen en wat doet 
een zoeksysteem bij het assisteren van eindgebruikers bij het zoekproces? Gege-
ven de werking van internet en www, ga ik daartoe na wat een zoeksysteem moet 
doen om eindgebruikers te kunnen assisteren bij het zoeken en vinden van rele-
vante informatie. In paragraaf 3.7 onderscheid ik daarbij opnieuw zoeksystemen 
in algemene zoekmachines en gespecialiseerde zoeksystemen.

23. Onder ‘webdocument’ versta ik een document of andersoortige informatiebron bedoeld voor 
het www. Ik geef de voorkeur aan ‘webdocument’ boven ‘webpagina’, omdat de eerste term 
preciezer is en bijv. ook alle frames omvat. Het gaat steeds om content die met een webbrowser 
kan worden opgevraagd en getoond op een computerscherm. Onder een ‘website’ versta ik een 
verzameling bij elkaar horende webpagina’s. Dat een aantal pagina’s bij elkaar hoort, blijkt uit 
het feit dat ze hetzelfde IP-adres hebben of dezelfde domeinnaam hebben. Hoe een webpagina 
zichtbaar is op de computer van de afnemer, hangt af van het programma dat door de afnemer 
wordt gebruikt om de content op te vragen. 
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3.2 Hoe werkt internet? 

3.2.1 Internet: een netwerk van netwerken

Internet is in essentie een (moderne) vorm van het uitwisselen van informatie en 
in die zin vergelijkbaar met communiceren via telefoon en post. De communica-
tie tussen de aanbieder en de afnemer van content vindt plaats over computers 
die met elkaar zijn verbonden in een netwerk dat we internet noemen. Dat 
gebeurt ook wanneer via internet gezocht wordt naar relevante informatie. 
Eigenlijk is ‘internetten’ dus niet veel meer dan het communiceren tussen 
twee computers: er wordt over en weer data uitgewisseld. De door de aanbieder 
aangeboden content kan via een technisch systeem, dat we internet noemen, 
met een andere computer elders ter wereld worden bekeken. Hoe gaat dat in z’n 
werk? Het internet is een groot netwerk van computers die over de gehele wereld 
met elkaar zijn verbonden.24 Losse computers zijn met elkaar verbonden in een 
netwerk, dat weer is gekoppeld aan andere netwerken waardoor een enorm 
netwerk van netwerken ontstaat. Toegang tot het netwerk wordt meestal gereali-
seerd via een Internet Service Provider (ISP).
Het gaat hier om het verschaffen van toegang tot het netwerk. ISP’s kunnen 
globaal drie functies vervullen: het verschaffen van toegang (toegangsprovider), 
het hosten van websites: (hosting provider) en het verzorgen van het hele proces 
van het aanbieden van een website (dus inclusief het verzorgen van de content: 
dat is de eigenlijke Internet Service Provider. Waar het gaat om het verzorgen van 
de aansluiting van een computer aan het grote netwerk van netwerken, is de rol 
van een ISP te vergelijken met die van een telefoonaanbieder als KPN.

Een ISP verzorgt de infrastructuur tussen een computer en de rest van het net-
werk.25 ISP’s koppelen hun netwerk op hun beurt weer aan een groter netwerk 
(met dikke kabels en sterke computers die veel dataverkeer kunnen genereren): 
de zogenoemde ‘backbone’. Dat is een soort nationaal knooppunt waar internet-
verkeer doorheen gaat naar het buitenland. 

24. Zie Tanenbaum 2005 voor een uitgebreide beschrijving van de werking van internet.
25. ‘Netwerk’ verwijst in deze bespreking steeds naar een groep aan elkaar geknoopte computers. 

Internet is te beschouwen als netwerk van netwerken, zie de afbeelding.
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Figuur 2. Internet als netwerk van netwerken

Internetverkeer kan worden uiteengerafeld in verschillende lagen.26 In het kader 
van deze studie verdeel ik het verkeer in drie lagen. Heel in het kort is com-
municatie tussen twee computers mogelijk doordat die computers op de een of 
andere manier met elkaar zijn verbonden (de onderste laag: hardware). Die com-
puters communiceren met elkaar volgens vaste afspraken (de middelste laag: 
protocollen). Op elke computer staan computerprogramma’s (de hoogste laag: 
applicaties) die de daadwerkelijke communicatie mogelijk maken. 

Aanbieder
van content

Afnemer
van content

content content

Internet

applicaties

protocollen

hardware

Figuur 3. Communicatie tussen aanbieder en afnemer verdeeld in lagen

De hardware, protocollen en applicaties zijn de componenten die nodig zijn om 
internetverkeer mogelijk te maken. Iedere laag wordt hierna kort besproken. 
Voor iedere laag geldt dat de aanwezigheid van de ‘onderliggende laag’ wordt ver-
ondersteld: zonder computers is het lastig om programma’s uit te voeren.

26. Om internetverkeer te beschrijven wordt vaak een andere indeling in lagen gehanteerd. Een veel 
gebruikte indeling is het zogenoemde OSI-model, dat bestaat uit zeven lagen. Zie bijvoorbeeld 
 Tanenbaum 2005, p. 38-41. Het hier gebruikte model is een versimpelde versie van het OSI-model: 
de voor deze studie niet relevante delen zijn weggelaten.
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3.2.2 Componenten waaruit internet is opgebouwd 

3.2.2.1 Hardware 
De eerste laag is grotendeels fysiek van aard. Aangezien internet een netwerk is 
van aan elkaar geknoopte computers, zijn voor een werkend internet in de eerste 
plaats computers nodig. Een computer moet bovendien op de een of andere ma-
nier verbonden zijn met andere computers.27

Een via internet verstuurd bericht wordt vaak in meerdere pakketjes verdeeld. 
De pakketjes kunnen een verschillende weg afleggen. Als alle pakketjes op 
de plaats van bestemming zijn gearriveerd, worden de pakketjes weer tot één 
bericht samengevoegd. Er loopt over het algemeen geen rechtstreekse kabel tus-
sen computer A en B, dus een pakketje passeert onderweg vaak verschillende 
kabels, computers en routers.28 Routers fungeren als tussenstation en verdeler 
van pakketjes. Voor het beheer van de fysieke infrastructuur zijn tussenperso-
nen verantwoordelijk. Meestal gaat het om Internet Service Providers (ISP’s).29 Ik 
bespreek de rol van dit type tussenpersonen niet voor zover ze uitsluitend funge-
ren als doorgeefluik op de route van content tussen computers A en B.30

Om content via internet beschikbaar te maken, moet de contentaanbieder be-
schikken over ten minste één computer die met internet verbonden is. Vaak is 
deze computer een webserver. Dat is een enigszins verwarrende term: webserver 
kan namelijk zowel verwijzen naar een bepaald soort software als naar de com-
puter waarop die software draait.31

3.2.2.2 Protocollen 
Naast de fysieke bekabeling en een adressysteem is voor communicatie over 
het netwerk noodzakelijk dat alle computers op een min of meer eenvormige 
wijze en in dezelfde taal communiceren. Dit wordt geregeld in de tweede laag: 
protocollen. Een protocol is een reeks van afspraken over hoe gecommuniceerd 
wordt, bijvoorbeeld tussen twee computers.32 Computers (met mogelijk verschil-
lende besturingssystemen) kunnen alleen met elkaar communiceren als ze zich 
beide aan hetzelfde protocol houden. Onderdeel van een protocol kan zijn dat 
(technische) ‘onderhandelingen’ moeten plaatsvinden tussen computersyste-
men, bijvoorbeeld over resources, bandbreedte, vereiste credentials, of de wijze 
van opvragen van content. Deze ‘onderhandelingen’ kunnen uitmonden in zoge-
noemde business rules of ’handelsafspraken’. Het gaat hier om volledig technische 
begrippen, die geen enkele juridische betekenis hebben. Een protocol gaat na-
drukkelijk niet over de inhoud van de communicatie.

27. Om de verbinding tussen de computers mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van onder-
grondse bekabeling, zoals telefoonkabels en glasvezelkabels, draadloze verbindingen en satel-
lietverbindingen.

28. Routers zijn een soort kastjes die tussen de kabels geplaatst zijn op allerlei plaatsen in het hele 
netwerk van netwerken.

29. Par. 3.2.1. 
30. Ook de wijze van transport van content van A naar B en welke tussenliggende ‘stations’ onder-

weg worden aangedaan, wordt in dit onderzoek niet besproken. 
31. Zie nader par. 3.3, 3.4 en 3.5. In deze studie verwijst webserver meestal naar de software, maar een 

enkele keer ook naar de computer. Waar nodig zal ik toelichten in welke betekenis ik de term 
gebruik: de computer of de software. 

32. Tanenbaum 2005, p. 27. Voor meer informatie over protocollen, zie Tanenbaum 2005, p. 27-31.
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Het belangrijkste protocol voor de werking van internet is het zogenoemde TCP  
/IP-protocol.33 Dat protocol bevat onder andere afspraken over het transport van 
content tussen computer A en computer B. 
Een ander belangrijk protocol is het HyperText Transfer Protocol (HTTP-proto-
col). Dit is een protocol voor het ophalen van webdocumenten. Het is gebouwd 
‘bovenop’ het TCP/IP-protocol. Het HTTP-protocol bevat afspraken over de vragen 
die een cliënt (bijvoorbeeld een webbrowser waarmee websites kunnen worden 
bekeken), aan de webserver kan stellen en welke antwoorden een webserver daarop 
kan teruggeven. Het HTTP-protocol wordt gebruikt voor het world wide web 
(www).34 

3.2.2.3 Applicaties
De derde, hoogste laag is die van de applicaties. Er worden verschillende ap-
plicaties (computerprogramma’s) gebruikt bij de communicatie via internet. 
De meest gebruikte applicaties aan afnemerszijde zijn een e-mailprogramma 
en een webbrowser. Voor het aanbieden van content is in ieder geval een server 
nodig waarmee content wordt aangeboden (bijvoorbeeld een webserver voor web-
sites of een e-mailserver voor e-mails). Wanneer veel content wordt aangeboden, 
wordt deze vaak opgeslagen in een database.

Aanbieder
van content

Afnemer
van content

content content

bijvoorbeeld

Internet

applicaties

browsers
servers

databases

HTTP

TCP/IP

kabels

protocollen

hardware

Figuur 4. Internet in lagen met voorbeelden

33. TCP/IP is een samentrekking van het Internetprotocol (IP) en het Transmission Control Protocol 
(TCP), de twee bekendste internetprotocollen. Voor meer informatie over protocollen, zie Tanen-
baum 2005, p. 27-31.

34. De term ‘www’ heeft twee betekenissen: (1) naam voor een aantal technische afspraken voor het 
via internet aanbieden en verbinden van documenten en computertoepassingen en (2) verzame-
ling van alle via internet beschikbare websites. Er bestaan overigens ook andere manieren voor 
aanbieders en afnemers om met elkaar via internet te communiceren dan het HTTP-protocol. De 
meeste alternatieven zijn echter voor specifieke doeleinden ontwikkeld en worden daarom (nog) 
niet wijdverbreid toegepast. Een uitzondering daarop vormen webservices. Die bespreek ik in par. 
3.5.



internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard 47

hoe werkt het www? 3.3

3.3 Hoe werkt het www? 

Het internet kent een groot aantal toepassingen, waarvan het world wide web 
(www), e-mail, het file transfer protocol (FTP) en nieuwsgroepen het meest be-
kend zijn. Het www, de verzameling van alle via internet beschikbare websites, 
is nu de meest gebruikte toepassing van internet. De term ‘www’ verwijst zowel 
naar een set van technische afspraken voor het wereldwijd over het internet 
aanbieden en verbinden van documenten en computertoepassingen, als naar de 
verzameling van alle via internet beschikbare websites.35

De communicatie tussen aanbieder en afnemer kan ook met behulp van andere 
toepassingen dan het www plaatsvinden. In dat geval wordt gebruikgemaakt van 
andere protocollen dan HTTP, zoals FTP, nieuwsgroepen en P2P.36 Ik zal mij in 
deze studie echter voornamelijk beperken tot de verzameling van websites, dus 
het www. De reden daarvoor is dat de huidige methode van het aanbieden van 
content aan het publiek (met uitzondering van audio- en videobeelden) nog gro-
tendeels via het www geschiedt. 

Het www is grotendeels een uitvinding uit 1989 van de toen bij CERN werkzame 
Tim Berners-Lee.37 Het www maakt gebruik van de techniek van het internet, 
zodat afnemers van content op eenvoudige wijze toegang kunnen verkrijgen 
tot webdocumenten die op andere computers zijn opgeslagen. Een website is een 
verzameling webdocumenten binnen hetzelfde domein. Een website bestaat dus 
uit minimaal één webdocument. Onder een webdocument versta ik de verzame-
ling content die op verzoek wordt verzonden van de computer van de aanbieder 
naar de computer van een websitebezoeker en bij projectie op een beeldscherm 
als een pagina wordt waargenomen.38 Op zo’n pagina kan informatie worden 
getoond met plaatjes, teksten, geluidsbestanden en videofilmpjes. 
De meeste webdocumenten zijn vooral geschikt gemaakt om te worden 
doorzocht door menselijke afnemers. Websites fungeren niet alleen als infor-
matiebron, maar vaak ook als advertentiezuil of verkooppunt. Achter de voor de 
afnemer zichtbare (gebruiksvriendelijke) interface gaat echter complexe tech-
nologie schuil. Om de website voor afnemers overzichtelijk en aantrekkelijk te 
houden, is de complexiteit die nodig is om informatie te traceren voor afnemers 
niet of nauwelijks zichtbaar.
In deze paragraaf komen de belangrijkste onderdelen van het www voor het 
voetlicht. In de volgende paragraaf volgt een technische beschrijving van het 
proces van opvragen van een website. 

De drie belangrijke componenten van het www zijn de webbrowsers, de webser-
vers (software) en de contentmanagementsystemen. Een webbrowser is nodig om 

35. Wie via internet op een bepaalde manier documenten wil aanbieden, moet bedenken hoe hij 
wil dat potentiële afnemers kennis nemen van die documenten. Wie zich houdt aan de afspra-
ken die voor het www gelden, weet ongeveer dat de documenten zichtbaar zijn als webpagina. 
Zie www.w3.org.

36. P2P betekent Peer to Peer. Andere toepassingen van internet dan www laat ik verder buiten be-
schouwing.

37. Berners-Lee 1989.
38. Omdat de term ‘webdocument’ preciezer is dan ‘webpagina’ geef ik de voorkeur aan de eerste 

term. 
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websites te kunnen bekijken. Een webbrowser draait dus op de computer van de 
afnemer. De meeste computers maken gebruik van Firefox of Internet Explorer. 
De webserver en het contentmanagementsysteem draaien aan aanbiederzijde. 
Onder webserver versta ik hier de software die de informatie die in een webdo-
cument weergegeven moet worden, beschikbaar maakt voor andere computers 
die met internet zijn verbonden.39 Een contentmanagementsysteem ten slotte, is het 
systeem dat de informatie beheert die aan afnemers gestuurd wordt.40 
De door afnemers opgevraagde data kan met behulp van een webbrowser op een 
gebruikersvriendelijke wijze worden getoond. Er wordt steeds één webdocument 
van een website tegelijk (eventueel bestaand uit meerdere frames – pagina’s die 
samen doen alsof ze één pagina vormen) aan afnemers verzonden. De kracht 
van het www ligt besloten in zogenoemde hyperlinks, waarmee door te klikken 
(of het adres waar de gewenste informatie zich bevindt, in te typen), eenvoudig 
kan worden ‘gebladerd’ tussen verschillende webdocumenten of websites. Hyper-
links kunnen in verschillende soorten worden ingedeeld: HREF-links (hypertext 
reference links) zijn ‘gewone’ links, die naar een homepage41 (surface link) of een an-
dere webdocument (deep link) verwijzen; met in-line links worden afbeeldingen 
bedoeld die weliswaar zichtbaar zijn op een pagina maar niet afkomstig zijn van 
de aanbieder: ze zijn in feite tegelijkertijd met het webdocument opgevraagd 
vanaf een andere locatie (dit kan ook de website van een derde zijn); framing is 
het tonen van andermans webdocument binnen de eigen website. Bij framing kan 
door de eigen lay-out een bezoeker onterecht de indruk krijgen dat de informa-
tie afkomstig is van die aanbieder.42

3.4 Hoe werkt het opvragen van een webdocument?

Hierboven is uiteengezet dat internet een netwerk van netwerken is en hoe 
content globaal gezien van de ene naar de andere computer in dat netwerk kan 
worden getransporteerd. Pakketjes met data worden echter niet zomaar van 
computer A naar computer B getransporteerd: die uitwisseling van content 
wordt ergens door geïnitieerd. Het ‘bezoeken’ van een website is de meest gang-
bare aanleiding voor het verplaatsen van content van A naar B. Zoals hierna zal 
blijken, is het bezoeken van een website technisch gezien niets anders dan het 
opvragen van één of meer webdocumenten. Het is daarom juister te spreken 

39. Hierboven wees ik er al op dat het begrip ‘webserver’ in twee betekenissen wordt gebruikt. In deze 
studie zal met ‘webserver’ meestal worden bedoeld het programma dat de informatie op een web-
site toegankelijk maakt voor andere computers. Het kan echter ook verwijzen naar de computer 
waarop een dergelijk programma draait. 

40. Voor elke website bestaat een afzonderlijk contentmanagementsysteem.
41. Onder ‘homepage’ versta ik één bepaalde webpagina van een website die door de aanbieder is 

bedoeld als een soort toegangspoort van de website, waarbij de URL van de hoofdpagina geldt 
als het adres van de website en de rest van de website vanaf een goed ontworpen hoofdpagina 
gemakkelijk te bereiken is. Een homepage heet meestal index.htm, index.html of index.php. 
Kenmerkend voor websites is dat het niet noodzakelijk is dat een bezoeker als eerste pagina de 
homepage te zien krijgt. Door gebruik van zoekmachines, bookmarks (bladwijzers) en deep links 
kan men goed op een andere pagina van de website beginnen. Sommige websites zijn echter zo 
ingericht dat een bezoeker van de website in dat geval automatisch wordt doorgestuurd naar de 
homepage. 

42. Hoofdstuk 3. Framing kan onrechtmatig zijn, zie bijvoorbeeld Rb. Leeuwarden (vzr.) 30 oktober 
2003, AMI 2004/1, p. 32, m.nt. Koelman (Vriens/Batavus).
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van ‘opvragen’ in plaats van ‘bezoeken’. In deze paragraaf wordt het proces van 
 het opvragen van een website beschreven, waarbij de nadruk ligt op wat er ‘tech-
nisch gezien’ gebeurt. 

Het opvragen van een website is een aaneenschakeling van het opvragen van 
webdocumenten door de afnemer van content.43 Het opvragen van een webdocu-
ment door een eindgebruiker met een webbrowser gaat gewoonlijk volgens de 
regels van het HTTP-protocol.44 Dit werkt ongeveer als volgt: De afnemer toetst 
het adres van de website (de URL) in zijn webbrowser in. Daarop stuurt de web-
browser van de computer van de afnemer een verzoek aan de webserver van de 
betreffende website om de gevraagde content toe te sturen. Een dergelijk verzoek 
wordt ‘GET-request’ genoemd.45 Een voorbeeld van een GET-request voor een 
webdocument is ‘GET www.rechten.vu.nl/index.html’. Met dit verzoek wordt 
de ‘homepage’ van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit opgevraagd.46 
Naar aanleiding van een GET-request stuurt de webserver van de computer van 
de aanbieder de gevraagde content zonder verdere bewerking naar de computer 
van de afnemer. De webbrowser op de computer van de afnemer slaat de bin-
nengekomen data tijdelijk op in het werkgeheugen van de computer. Daarna 
wordt het webdocument op het beeldscherm van de afnemer getoond. Vaak is 
een serie GET-requests en toegestuurde content nodig om één webdocument op 
het scherm te brengen. De achterliggende software (zie de afbeelding) kan op 
dezelfde of op een andere computer draaien.47 

43. In het kader van deze studie is de bezoeker van de website dus dezelfde als de afnemer van con-
tent.

44. Het HTTP-protocol voorziet in een soort ‘vraag-antwoordspel’: er kan strikt genomen slechts 
content door de webserver van de aanbieder worden verzonden op verzoek van de computer van 
de afnemer. Dat komt omdat het internet volgens het zogenoemde ‘client-server’-model werkt. 

45. HTTP kent nog een aantal andere verzoeken, die in dit kader niet worden behandeld. 
46. Onder ‘homepage’ versta ik de webpagina van een website die door de aanbieder bedoeld is om 

in het algemeen als eerst te worden opgevraagd en waar bezoekers aldus automatisch naartoe 
worden geleid wanneer ze alleen de URL www.rechten.vu.nl invoeren. Het is niet per se de eerste 
pagina die bezoekers van een site te zien krijgen: meestal is het immers ook mogelijk om (bij-
voorbeeld via een link) eerst andere pagina’s van de site te bekijken. 

47. Deze software staat op het computersysteem van de aanbieder of kan worden opgevraagd door 
dit systeem. De achterliggende software staat niet rechtstreeks in verbinding met internet: wan-
neer content nodig is zal de webserver een verzoek tot toezending van die content sturen aan de 
achterliggende software.
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Figuur 5. Schematische weergave aanbieden en opvragen van content

De bij de webserver opgevraagde informatie kan zich in twee vormen aandienen: 
statisch en dynamisch. Bij de meeste websites wordt van beide vormen van opge-
slagen informatie gebruikgemaakt. De statische vorm bestaat uit kant en klare 
bestanden die ‘offline’ kunnen worden aangemaakt. Door het uploaden van 
content komen deze bestanden ter beschikking van de webserver van het compu-
tersysteem van de aanbieder. Vanaf dat moment zijn deze bestanden opgeslagen 
op de harde schijf van een computer. Ze kunnen zonder verdere bewerking door 
de webserver worden doorgegeven wanneer er een GET-request binnenkomt. 
Meestal zijn deze bestanden opgeslagen op een computer in het netwerk van de 
aanbieder. De webserver speelt zelf geen rol bij de totstandkoming van deze infor-
matie. 
Informatie in dynamische vorm moet eerst door achterliggende software gege-
nereerd worden (bijvoorbeeld: opgehaald uit een database en in een geschikt 
formaat worden omgezet) alvorens het resultaat naar de afnemer kan worden ge-
zonden. Een eerste voorbeeld van informatie in dynamische vorm is de website 
met reisinformatie van de Nederlandse Spoorwegen. Men vult op een webfor-
mulier48 de gewenste vertrek- en aankomstlocatie en een tijdstip in, waarna 
de gegevens door het contentmanagementsysteem van de website van de NS 
worden ingevoerd in een database met de dienstregeling van de NS. Het resultaat 
wordt vervolgens (in de vorm van een reisadvies) via de webserver naar de com-
puter van de afnemer van de content verstuurd. Een webwinkel is een tweede 
voorbeeld: Wanneer men een bestelling in het ‘winkelmandje’ plaatst en vervol-
gens op het winkelmandje klikt, wordt een webdocument getoond waarop het 
winkelmandje gevuld is met de zojuist geselecteerde artikelen. De aanbieder van 
de website kan natuurlijk niet vooraf voorspellen welke artikelen een klant in 
het mandje zal plaatsen. Daarom is het niet mogelijk dat webdocument al vooraf 
‘klaar te zetten’ voor de webserver. Dit type webdocumenten moet dus dynamisch 
gegenereerd worden met input van de afnemer. 
Wanneer de terug te sturen content dynamisch van aard is, stuurt de webserver de 
achterliggende software een verzoek om een bewerking uit te voeren. Alleen het 

48. Een webformulier is een formulier op een webpagina waarin afnemers iets kunnen invullen (bij-
voorbeeld zoektermen) en vervolgens aan de aanbieder kunnen toesturen. 
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resultaat van die bewerking wordt doorgestuurd naar de webserver. De webserver 
stuurt vervolgens alleen het resultaat terug naar het computersysteem van de 
afnemer. De techniek is zodanig ingericht, dat alles wat aan aanbiederzijde ‘ach-
ter’ de webserver gebeurt, voor het computersysteem van de afnemer onzichtbaar 
wordt gehouden. De voor de webserver en de achterliggende bestanden gebruikte 
software is zo niet afhankelijk van het soort webbrowser waarmee iemand con-
tent opvraagt.
Bij het opvragen van content is tot slot van belang dat internet werkt volgens 
het zogenoemde ‘client-server-model’. Dat houdt het volgende in. Per bericht dat 
van A naar B of vice versa wordt verzonden, treedt een computer op in de hoe-
danigheid van ‘client’ of die van ‘server’.49 Een client doet verzoeken, een server 
antwoordt op verzoeken. Een server kan strikt genomen pas actie ondernemen 
nadat de client een verzoek heeft gedaan. Voor het opvragen van content betekent 
dit, dat een afnemer weliswaar degene is die een webdocument opvraagt, maar 
dat technisch gezien altijd de server van de aanbieder (dus na het opvragen door 
de afnemer) bepaalt of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Wanneer het ‘open’ 
content50 betreft, is een webserver in beginsel geprogrammeerd om aan verzoeken 
van clients te voldoen. In feite wordt de primaire actie in de keten van gebeurte-
nissen altijd door de aanbieder ondernomen, omdat die de content via internet 
beschikbaar maakt. Het is wel mogelijk om op voorhand verzoeken die van een 
bepaald IP-adres afkomstig zijn, te blokkeren, of alleen verzoeken toe te staan die 
van een bepaald IP-adres of een bepaalde groep IP-adressen afkomstig zijn. 
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met browser

Achterliggende
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Figuur 6. Schematische weergave van het volledige proces van aanbieden en opvragen van 
content

Een webdocument bestaat uit de eigenlijke inhoud van het document en in-
formatie over de structuur van het document. Om documenten zodanig te 
structureren dat door de aanbieder verstuurde documenten ook kunnen worden 
verwerkt aan afnemerszijde, wordt gebruikgemaakt van zogenoemde ‘opmaak-
taal’. Net zoals een grammatica voorschriften geeft over de volgorde van een 
zin, geeft zo’n opmaaktaal als het ware weer wat de structuur van het document 
is. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zogenoemde tags: labels die bijvoorbeeld 

49. Het is technisch gezien niet mogelijk tegelijkertijd in twee hoedanigheden op te treden.
50. Met open content bedoel ik: via internet aangeboden content die niet is beschermd met effec-

tieve technische maatregelen en technisch gezien dus vrij beschikbaar en toegankelijk is voor 
het publiek. Zie nader par. 4.3.
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aangeven hoe de content aan de afnemer moet worden getoond.51 In de meeste 
gevallen wordt de inhoud van de documenten beschreven in HTML (HyperText 
Markup-Language) of XML (Extensible Markup Language).52 De belangrijkste eigen-
schap van HTML en XML is dat ze hypertext ondersteunen: documenten die 
verbonden zijn door direct ‘volgbare’ verwijzingen, de zogenoemde hyperlinks. 
Zowel HTML- als XML-documenten kunnen daarnaast ook verwijzen naar tekst, 
afbeeldingen, geluid en videobeelden. Ook deze bestanden worden door de 
computer van de aanbieder aan de webbrowser op de computer van de afnemer 
doorgegeven. 

3.5 Webservices

Een webserver kan alleen HTTP-verzoeken accepteren en deze beantwoorden met 
HTTP-antwoorden. Het HTTP-protocol kent echter maar een beperkt aantal typen 
berichten (messages) die partijen elkaar kunnen sturen.53

De webserver van de aanbieder kan enkel op verzoeken van de computer van de 
afnemer antwoorden, maar niet zelf een nieuw verzoek doen. Het antwoorden 
op een verzoek gebeurt met een zogenoemde response message. Deze bestaat uit 
het webdocument.
Technisch gezien kunnen aanbieders en afnemers echter ook op andere wijzen 
met elkaar via internet communiceren dan via het HTTP-protocol.54 Tegenwoor-
dig draait op veel webservers (de computersystemen) een zogenoemde webservice.55 
Deze functioneert op een vergelijkbare wijze als een webserver (de software) en kan 
dus ook documenten versturen. Het gebruik van webservices is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Daarom besteed ik hierna kort aandacht aan webservices. 

Een webservice kan voor de communicatie met andere computersystemen ook an-
dere protocollen gebruiken dan HTTP. Daarom kunnen er in theorie veel meer 
soorten ‘messages’ worden verstuurd dan met het HTTP-protocol mogelijk is. Op 
dit moment wordt er voor de communicatie tussen aanbieders en afnemers van 

51. Een voorbeeld is <body>: deze tag betekent dat de tekst tussen twee tags met deze naam de in-
houd van de webpagina bevat.

52. HTML is een subset van XML. Het belangrijkste verschil tussen HTML en XML betreft de struc-
tuur. De structuur van een HTML-document ligt volledig vast. Dat betekent dat de computer die 
een HTML-document ontvangt, precies ‘weet’ hoe het document moet worden getoond. De mo-
gelijkheden om een document verder te structureren zijn daarom beperkt: alleen wat al vastligt 
in de HTML-standaard is mogelijk. XML is gedeeltelijk gestructureerd, omdat het HTML omvat. 
Daarnaast kent XML de mogelijkheid om (dus buiten de in HTML vastgelegde structuur) eigen 
structurering aan te brengen.

53. De belangrijkste messages zijn GET (verzoek tot toesturen van content van het computersysteem 
van de afnemer aan het computersysteem van de aanbieder), POST en PUT (verzoeken van een 
webbrowser van de afnemer tot het toesturen van een document aan het computersysteem van 
de aanbieder).

54. Het gaat hier dus om het ‘transportmiddel’ voor het sturen van bepaalde berichten van en naar 
een andere partij. Er bestaan overigens andere mogelijkheden om interactiviteit tussen com-
puters te realiseren die eveneens wijdverbreid worden toegepast, zoals DCOM en CORBA. Deze 
communicatiewijzen worden echter niet of nauwelijks rechtstreeks toegepast bij het aanbieden 
van open content. Daarom laat ik die mogelijkheden hier buiten beschouwing. 

55. De W3C hanteert de volgende definitie van webservice: ‘a software system designed to support 
interoperable machine-to-machine interaction over a network’ (zie www.w3.org, web services glos-
sary).
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open content echter nog voornamelijk gebruik gemaakt van het HTTP-protocol.56 
Documenten van een webservice zijn opgesteld in XML. Deze documenten kun-
nen dus iets anders gestructureerd zijn dan documenten in HTML, die door 
een webserver (de software) worden verstuurd.57 Voor zover relevant voor deze 
studie, gedragen de meeste webservices zich in grote lijnen op dezelfde wijze als 
webservers. Webbrowsers zijn tegenwoordig ook geprogrammeerd om XML te 
verwerken en XML omvat zoals opgemerkt HTML. Tenzij anders vermeld, kan in 
deze tekst voor webserver ook gelezen worden webservice. 

Webservices zijn ontwikkeld ten behoeve van interactie tussen computers.58 De 
door een webservice toegestuurde data is daarom geschikt om met een com-
puterprogramma in het algemeen te worden verwerkt en niet alleen met 
webbrowsers.59 Er zijn in feite twee soorten webservices, namelijk webservices die 
zich gedragen als een webserver en webservices die daarnaast nog iets extra’s doen. 
Webservices die zich gedragen als webserver, maken slechts gebruik van een ge-
structureerde subset van XML (meestal HTML). Aanbieders die XML gebruiken, 
zullen over het algemeen het gedeelte van XML gebruiken dat overeenkomt met 
HTML en dus gestandaardiseerd gestructureerd is. Als ze dat niet doen, moeten 
ze apart aan de ontvangende partij uitleggen wat de structuur en de betekenis 
is van het toegestuurde document. De andere categorie webservices maakt ook 
gebruik van het niet-gestandaardiseerde en daarmee ‘niet-voorgestructureerde’ 
deel van XML. Voor dat gedeelte van XML is dus niet vastgelegd wat de tags 
betekenen en wat de inhoud betekent. Men kan bijvoorbeeld zelf nieuwe tags 
bedenken om computersystemen met elkaar te laten ‘onderhandelen’. Dat biedt 
veel meer ruimte voor structurering. Om met elkaar te kunnen communiceren, 
moet de ontvanger echter wel ‘begrijpen’ wat de structuur is van een toege-
stuurd document. Als de structuur van een document niet gestandaardiseerd is, 
moet de verzendende partij onder meer een soort handleiding toevoegen over 
de betekenis die hij geeft aan de tags.60 Op dit moment wordt dat probleem opge-
lost door deze tweede categorie van webservices alleen beschikbaar te maken als 
gesloten content.61 In de praktijk verkrijgen afnemers meestal pas toegang tot 
content die via de tweede categorie webservices beschikbaar wordt gemaakt nadat 
ze credentials hebben ingevoerd. Wanneer voor toegang credentials zijn vereist, is 
geen sprake meer van open content.62 

56. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service. 
57. Inmiddels bestaan er ook enkele andere subsets van XML die in hoge mate gestandaardiseerd 

zijn. The Semantic Web, een uitbreiding op HTML, is bijvoorbeeld zo’n gestandaardiseerde ma-
nier om structuur aan via internet beschikbare content te geven. Door de toegevoegde structuur 
worden webdocumenten beter doorzoekbaar voor zoeksystemen. Zie hierover uitgebreid Anto-
niou & Van Harmelen 2004. The Semantic Web ligt ook vast in HTML. 

58. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service. 
59. Veel webservices zijn Application Programming Interfaces (API’s) die via internet toegankelijk zijn. 

Een API biedt als het ware een aparte toegang tot de aangeboden content. Die toegang is geschikt 
voor andere programma’s dan webbrowsers. 

60. Er is dan zowel toelichting nodig over de structuur van het document als de semantiek.
61. Omdat dit onderzoek handelt over open content, worden de juridische aspecten van het gebruik 

van webservices voor de communicatie met zoeksystemen in deze studie niet uitgewerkt.
62. In deze studie staat open content centraal, dat wil zeggen content die voor alle afnemers tech-

nisch gezien vrij toegankelijk is. Zie hoofdstuk 1 en zie voor het onderscheid tussen open en 
gesloten content par. 4.2 en 4.3 van het onderhavige hoofdstuk.
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De uitwisseling van gegevens tussen twee computers is alleen mogelijk als de 
wijze van transport vastligt.63 Bij gebruik van niet-gestandaardiseerde delen van 
XML moeten de toegestuurde documenten dus voorzien worden van een toelich-
ting op de structuur en semantiek van die documenten. Dit probleem is op te 
lossen door standaarden op te stellen over hoe partijen met de door de aanbieder 
ontwikkelde XML moeten omgaan. Een groot probleem daarmee is echter dat 
degenen die met XML een nieuwe uitbreiding op HTML maken, dat doen van-
uit hun eigen invalshoek en om specifieke problemen op te lossen. Ze kennen 
daarom allemaal een andere structuur toe aan tags. Het is daarom heel moeilijk 
om tot standaardisering te komen.64

Hoewel steeds meer contentaanbieders gebruik maken van webservices, gebeurt 
het onderhandelen met webservices vooral bij bedrijfsspecifieke programmatuur. 
Webservices zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor communicatie over de voorraad 
van onderdelen. Andere voorbeelden zijn het Elektronisch Patiëntendossier 
(EPD) en salarissystemen.65 Partijen hebben hier vooraf afspraken met elkaar 
hebben gemaakt over de randvoorwaarden waarbinnen ze met elkaar communi-
ceren.
Dat komt bijvoorbeeld voor bij boekverkopers die via de website Amazon.com 
boeken verkopen. Om steeds het actuele aanbod van boeken op Amazon.com te 
kunnen presenteren, moet het computersysteem van Amazon zeer regelmatig 
kunnen communiceren met de systemen van de boekverkopers. Om die commu-
nicatie optimaal te laten verlopen, maken Amazon en de boekverkopers gebruik 
van webservices. Een ander voorbeeld is de voortdurende communicatie van 
vliegmaatschappijen met allerhande tussenpersonen. Informatie over vluchten, 
beschikbare tickets en ticketprijzen verandert voortdurend en luchtvaartmaat-
schappijen hebben er belang bij dat (door hen geselecteerde en goedgekeurde) 
tussenpersonen steeds over de meest actuele informatie beschikken. Ook bij het 
communiceren over dergelijke informatie wordt gebruikgemaakt van webservices. 
Zowel in het voorbeeld van Amazon.com als in het voorbeeld van de luchtvaart-
maatschappijen vinden de technische ‘onderhandelingen’ tussen computers 
over systeemresources plaats binnen een ‘gesloten’ systeem waarbinnen partijen 
vooraf op papier afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronder de 
communicatie plaatsvindt. Bij het aanbieden en opvragen van open content is 
zo’n vooraf contractueel vastgelegd kader niet aanwezig.

63. Daarvoor is een protocol nodig (zoals HTTP). Ook moet men weten in welk formaat content kan 
worden verstuurd, wat de structuur is van zo’n document (de volgorde waarin de onderdelen 
van de tekst staan) en wat de inhoud is van het document.

64. Een uitzondering hierop vormen enkele standaarden die momenteel in ontwikkeling zijn, 
zoals Semantic Web. Zie hierover uitgebreid Antoniou & Van Harmelen 2004. De in het kader 
van Semantic Web ontwikkelde standaarden zijn echter niet nuttig voor het verbinden van 
voorwaarden aan open content. Men zou een structuur, dus set van technische afspraken kun-
nen ontwikkelen over hoe men voorwaarden aan open content zou kunnen verbinden. Dat zijn 
echter juridische voorwaarden in een technisch raamwerk. 

65. Daarbij wordt bijvoorbeeld een ActiveX-control of applet op het computersysteem van de af-
nemer geïnstalleerd. Zo kan de computer van de afnemer via het door de specifieke webservice 
gebruikte protocol communiceren. Meestal gaat het hier om gesloten content.
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3.6 Technische werking van zoeksystemen

3.6.1 Verzamelen van content

Om content te kunnen opvragen, hebben zoekbots van zoeksystemen toegang 
nodig tot de content. Zonder toegang tot content is het voor zoekbots eenvou-
digweg niet mogelijk om kennis te nemen van content in webdocumenten. 
Die webdocumenten worden dan niet geïndexeerd en vormen daarmee geen 
onderdeel van de bronnen waarin een zoeksysteem op een later moment naar 
aanleiding van een zoekvraag van een afnemer gaat zoeken. 
Niet alle beschikbaar gemaakte content is zonder meer doorzoekbaar met zoek-
systemen. Dat een aanzienlijk deel van alle beschikbaar gemaakte content niet 
gevonden wordt door zoeksystemen komt in de eerste plaats omdat veel content 
niet algemeen toegankelijk is. Het intranet van een organisatie is bijvoorbeeld 
alleen toegankelijk voor medewerkers. Om toegang te verkrijgen moet men be-
schikken over credentials, bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit 
type content definieer ik als ‘gesloten’ content. Onder ‘open content’ versta ik 
content die niet beschermd is met effectieve technische beschermingsmaatre-
gelen en vanaf de terbeschikkingstelling technisch gezien dus vrij opvraagbaar 
is.66 Ten tweede is sommige content, bijvoorbeeld dynamische content,67 niet 
goed met zoeksystemen te verwerken. Het gedeelte van het www dat content 
bevat die niet met algemene zoekmachines wordt gevonden, wordt ook wel the 
Deep Web, of the Invisible Web genoemd.68 
Om te kunnen verwijzen naar informatie, moeten zoeksystemen eerst achter-
halen welke content waar via internet beschikbaar wordt gesteld.69 Dat doen ze 
door content te verzamelen. Dit gebeurt meestal niet pas op het moment dat een 
eindgebruiker een zoekvraag stelt aan het zoeksysteem, maar in een veel eerder 
stadium. Informatie over waar welke content beschikbaar is, wordt dag en nacht 
verzameld door computerprogramma’s die niets anders doen dan het internet 
(of meestal alleen het www) afzoeken naar content.70 Deze zoekprogramma’s 
worden ‘zoekbots’, spiders of crawlers genoemd. Ik zal hierna voornamelijk de 
term ‘zoekbot’ gebruiken ter aanduiding van dit soort zoekprogramma’s. Zoek-
bots zijn onderdeel van een zoeksysteem. 

66. Ik bespreek ‘open’ en ‘gesloten’ content uitgebreid in par. 4.
67. Zie over dynamische content bijvoorbeeld par. 3.4.
68. Zie over The Deep Web bijvoorbeeld http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/ 

InvisibleWeb.html. 
69. Sommige zoeksystemen zoeken niet in zoveel mogelijk bronnen, maar een vooraf gespecifi-

ceerde, beperkte set. Deze systemen noem ik gespecialiseerde zoeksystemen, zie hierna par. 
3.6.2. Ook de hoeveelheid pagina’s die binnen een bepaald domein wordt opgevraagd, is niet 
overal gelijk: waar algemene zoekmachines in beginsel zo veel mogelijk content opvragen om 
te verzamelen, kunnen sommige gespecialiseerde zoeksystemen eerder resultaten ‘pagina voor 
pagina’ verwerken in plaats van eerst zo veel mogelijk op te vragen. Dat verschil heeft mogelijk 
gevolgen voor de benadering door het auteursrecht en databankenrecht. Met sommige gespeci-
aliseerde zoeksystemen die in een beperkt aantal bronnen zoeken, kan ook ‘real time’ worden 
gezocht, zodat niet vooraf wordt verzameld. Een voorbeeld daarvan is de website www.gaspedaal.
nl, waarover verschillende rechtszaken zijn gevoerd tussen Wegener en Innoweb. Zie nader 
hoofdstuk 4, par. 3.2.2.

70. ‘The www is more and more used for application to application communication’, aldus de W3C: 
http://www.w3.org/. 
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Hoe gaan zoekbots te werk bij het verzamelen van content? Het proces van het 
opvragen van content verloopt meestal volledig automatisch.71 De aanbieder van 
een zoekmachine laat de zoekbot ergens beginnen en de zoekbots vragen vervol-
gens zelfstandig (geautomatiseerd) webdocumenten op. Vaak worden van elke 
pagina die wordt opgevraagd, de op die pagina geplaatste hyperlinks gevolgd, 
zodat zoveel mogelijk alle beschikbare webdocumenten worden opgevraagd. Het 
opvragen van een webdocument door zoekbots gaat grosso modo op dezelfde 
manier als het opvragen van content met een webbrowser.72 Een zoekbot stuurt 
dus ook een GET-request naar de webserver van de aanbieder. 
Het verschil tussen ‘handmatig’ opvragen met een webbrowser en geautoma-
tiseerd opvragen door zoekbots zit technisch gezien met name in de snelheid 
waarmee en de hoeveelheid content die wordt opgevraagd: Geautomatiseerd 
opvragen door een zoekbot gaat in de regel veel sneller dan ‘handmatig’ en er 
wordt vaak meer content (bijvoorbeeld alle webdocumenten van een website) 
in een veel kortere tijdsspanne opgevraagd dan bij opvragen door menselijke 
afnemers. Op het niveau van een individuele zoekvraag is het voor een aanbieder 
desondanks niet altijd mogelijk om te bepalen of content wordt opgevraagd door 
een menselijke afnemer of door een geautomatiseerd zoekbot.73 

3.6.2 Interne verwerking van content

Waar het opvragen van content door zoeksystemen technisch gezien op dezelfde 
wijze verloopt als bij opvragen van content met een webbrowser, is de interne 
verwerking van de content verschillend. Om een webdocument te kunnen waar-
nemen, behoeft een menselijke afnemer de content slechts op te vragen. Zodra 
de content is opgevraagd, wordt deze tijdelijk opgeslagen in het werkgeheugen 
van de computer, en gewoonlijk op het beeldscherm van de afnemer getoond. 
Een zoekbot vraagt content meestal op voor andere doeleinden dan om direct als 
webdocument op een beeldscherm te brengen. Bij een zoekmachine wordt de 
content meestal opgevraagd om te worden opgenomen in één of meer databases. 
De opgevraagde content wordt door het zoeksysteem ook in het interne werk-
geheugen geladen. Daarna wordt de content door het zoeksysteem op zodanige 
wijze verwerkt dat de content geschikt is om als zoekresultaat te dienen. Dit 
proces wordt ‘indexeren’ genoemd. De index van een zoeksysteem bevat meestal 
geen exacte kopie van het oorspronkelijke webdocument, maar een soort sa-
menvatting.74 
Hoe het proces van interne verwerking van content in een zoeksysteem precies 
verloopt, is van buitenaf niet zichtbaar en kan per zoeksysteem verschillen. Bij 
alle vormen van interne verwerking door een computersysteem worden kopieën 
van (delen van) de opgevraagde content gemaakt. Die kopieën kunnen na afloop 

71. Het is ook mogelijk dat content (gedeeltelijk) handmatig wordt verzameld. Dit komt echter 
steeds minder vaak voor. 

72. Zie daarvoor par. 3.3.
73. Het HTTP-protocol kent niet de mogelijkheid om in dit kader onderscheid te maken. Een ander 

verschil zit overigens in het begrip van de content: Waar de meeste menselijke afnemers de 
opgevraagde content begrijpen, gaat de betekenis van de getoonde informatie volledig aan een 
zoekbot voorbij. 

74. Manning, Raghavan & Schütze 2008, met name hoofdstuk 4.
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van het indexeren niet altijd worden gewist, omdat de opslag ervan noodzakelijk 
is voor het functioneren van het zoeksysteem. Een algemene zoekmachine laat 
in de zoekresultaten75 bijvoorbeeld niet alleen de zoektermen zien, maar vaak 
ook een extract van het oorspronkelijke webdocument, met ook andere zinsde-
len dan de opgegeven zoektermen. Om juist het gedeelte van een webdocument 
met de zoektermen te kunnen tonen, is noodzakelijk dat (grote) delen van een 
webdocument ook worden opgeslagen in de database van het zoeksysteem.76 

3.6.3 Aanbieden zoeksysteem aan publiek

Een zoeksysteem heeft een interface nodig waarmee het kan communiceren 
met zijn afnemers. Eindgebruikers kunnen in deze interface bijvoorbeeld hun 
zoekvraag invoeren. Het soort interface is afhankelijk van het zoeksysteem. Al-
gemene zoeksystemen zoals Google hebben meestal een webdocument met een 
formulier waarin eindgebruikers zoektermen kunnen invoeren. Het zoeksys-
teem kan ook geïnstalleerd zijn op de computer van de eindgebruiker. Sommige 
zoeksystemen hebben een aparte interface die is ingericht voor het opvragen 
van content door (andere) geautomatiseerde zoeksystemen. 

3.6.4 Interne verwerking van zoekvraag van eindgebruiker

Het ‘eigenlijke zoeken’ door een zoeksysteem vindt plaats naar aanleiding van 
een zoekvraag door de eindgebruiker. Dat zoeken gebeurt meestal in de vooraf 
door het zoeksysteem verzamelde content.77 Meestal betreft het een database 
van internetbronnen die het zoeksysteem heeft aangelegd. Hoe gaat dat zoeken 
in z’n werk? Kort samengevat ‘vertaalt’ de zoekmachine de door de eindgebrui-
ker ingevulde ‘keywords’ tot een zogenoemde query. Een query is een opdracht 
aan een database om alle documenten te tonen die voldoen aan een bepaalde eis 
(bijvoorbeeld ‘alle documenten die de door de eindgebruiker ingevulde keywords 
bevatten’). De query wordt naar de database van de zoekmachine gestuurd. 
De resultaten die de database terugstuurt, worden vervolgens gerangschikt. 
Er kan zowel content uit eigen databases als uit databases van derden worden 
opgevraagd. De kwaliteit van een zoekmachine wordt vooral bepaald door de 
kwaliteit van de software (het algoritme) dat wordt gebruikt om de verzamelde 
content uit de database te halen.78 

3.6.5 Presentatie van content aan eindgebruikers

De resultaten van de zoekactie worden vervolgens door het zoeksysteem 
gepresenteerd. Dit kan op verschillende manieren. Ik geef een aantal veel voor-
komende voorbeelden. De meeste algemene zoekmachines, zoals Google, Yahoo! 

75. Zie hierna par. 3.6.5.
76. Manning, Raghavan & Schütze 2009, p. 170. Voor zoeksystemen die naar geluidsbestanden zoals 

mp3’s verwijzen, is dat vooralsnog anders: de meeste zoeksystemen verwerken niet het geluids-
bestand, maar hebben een beschrijving ervan (bijvoorbeeld een link met de titel en/of artiest) 
nodig om ernaar te kunnen verwijzen.

77. Zie par. 3.6.1.
78. Bijvoorbeeld Page & Brin 1998. 
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en Bing, tonen naar aanleiding van een zoekvraag een lijst met zoekresultaten. 
Een zoekresultaat bestaat meestal uit een link naar het oorspronkelijke webdo-
cument met enkele regels tekst van de pagina waar de informatie te vinden is. 
Door te klikken op de link naar een webdocument kan de eindgebruiker zelf 
direct het betreffende webdocument bij de aanbieder van de content opvragen. 
Sommige zoekmachines nemen in het zoekresultaat een verwijzing naar de pa-
gina uit het cache-geheugen van de zoekmachine op. Het cache-bestand toont het 
webdocument zoals dat eruitzag de laatste keer dat de betreffende pagina door 
de zoekbot van het zoeksysteem werd opgevraagd. Wanneer op de link naar het 
cache-bestand wordt geklikt, wordt niet de oorspronkelijke pagina opgevraagd, 
maar een kopie van de pagina zoals die in de database van het zoeksysteem is op-
geslagen ten tijde van het laatste ‘bezoek’ van de zoekbot aan de website. 
Andere zoekmachines, zoals die van Vivisimo79 of de Aquabrowser van diverse 
openbare bibliotheken80 tonen de zoekresultaten ‘geclusterd’, dat wil zeggen: 
van zoekresultaten waarvan het programma meent dat ze bij elkaar horen, 
wordt de samenhang getoond in een soort web van verwante onderwerpen. 
Er zijn ook zoeksystemen die in de lijst met zoekresultaten ook thumbnails (ver-
kleinde afbeelding van mindere kwaliteit) opnemen.81

Zoekresultaten kunnen voorts in een bepaalde context worden gepresenteerd. 
Dit komt vooral voor bij information portals en bij gespecialiseerde zoekmachines. 
Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van zogenoemde deep links.82 Deep 
links kunnen verwijzen naar content die elders is opgeslagen, bijvoorbeeld alleen 
op de server van de aanbieder van de content.83 Meestal betreft het afbeeldingen 
of korte stukjes tekst. Het is mogelijk dat in hetzelfde webdocument zowel con-
tent afkomstig van het zoeksysteem als content van derden wordt getoond. Voor 
de eindgebruiker is niet altijd duidelijk zichtbaar dat deze content van derden 
afkomstig is. 

3.7 Onderscheid tussen zoeksystemen

In deze studie verdeel ik zoals opgemerkt zoeksystemen in algemene zoekma-
chines en gespecialiseerde zoeksystemen.84 Die indeling is niet limitatief, maar 
bedoeld om een indruk te geven van de verrichtingen van zoeksystemen.85 Ik 
heb voor deze indeling gekozen omdat de rol die gespecialiseerde zoeksystemen 
vervullen in het zoekproces een iets andere kan zijn dan de rol van algemene 
zoekmachines. Waar algemene zoekmachines in de eerste plaats assisteren bij 
het bepalen welke informatiebronnen er zijn (stap 2 in het zoekproces), zijn 

79. http://www.vivisimo.nl.
80. http://zoeken.bibliotheek.nl.
81. Hoofdstuk 4, par. 3.4.3.
82. Deep links zijn hyperlinks die niet verwijzen naar een homepage, maar naar een (deel van een) 

pagina ‘middenin’ een website. Zie par. 3.3.
83. De content wordt op zodanige wijze aangeboden dat de computer van de afnemer automatisch 

van de pagina waarnaar de link verwijst, ook content opvraagt.
84. Zie reeds par. 2.3.2.
85. Men zou bijvoorbeeld ook nog kunnen onderscheiden naar de gebruikte technologie voor het 

verzamelen, de wijze van zoeken in de database en de interactie met gebruikers of de presentatie 
van resultaten aan gebruikers van het systeem. De door mij gekozen indeling biedt naar mijn 
mening voldoende ruimte voor de juridische analyse in de volgende hoofdstukken.
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gespecialiseerde zoeksystemen meestal meer geschikt om te assisteren bij de 
selectie van voor een zoekactie relevante informatiebronnen (stap 3 in het 
zoekproces).86 Bij de juridische analyse in de volgende hoofdstukken kan een 
onderverdeling in typen zoeksystemen mogelijk praktische handvatten bieden. 
Bij de beantwoording van de vraag of de verrichtingen van zoeksystemen strijdig 
zijn met het databankenrecht wordt in de literatuur bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt in zoeksystemen naar hun werking.87 In de praktijk worden overigens 
geen eenduidige definities van begrippen als ‘zoeksysteem’ en ‘zoekmachine’ en 
de hierna te bespreken ‘webdirectory’ gehanteerd. Het verschillend gebruik van 
begrippen in een verschillende context, bijvoorbeeld in een juridische of techni-
sche context, kan voor verwarring zorgen. In de Belgische uitspraak Copiepresse/
GoogleNews achtte de rechter relevant of de GoogleNews-service gekarakteriseerd 
kon worden als een information portal of slechts als zoekmachine.88 Uitgangspunt 
daarbij was dat bij een zoekmachine de eindgebruiker de reproducties van de 
betreffende nieuwsartikelen zou maken, terwijl bij een information portal het 
zoeksysteem (in dit geval GoogleNews) zelf ongeautoriseerde reproducties van 
auteursrechtelijk beschermde werken zou maken en die vervolgens aan het 
publiek zou ‘communiceren’ zonder toestemming.89 In deze uitspraak werd 
kennelijk slechts gekeken naar de wijze van presenteren van content aan het 
publiek. 

Ik zal hierna achtereenvolgens algemene zoekmachines en gespecialiseerde 
zoeksystemen kort bespreken. 

3.7.1 Algemene zoekmachines

Van alle typen zoeksystemen worden algemene zoekmachines het meest ge-
bruikt. Een algemene zoekmachine werkt als volgt. In plaats van het internet te 
doorzoeken naar aanleiding van een concrete zoekvraag, wordt vooraf content 
verzameld en gerangschikt tot een database met internetbronnen.90 Recht-
streeks zoeken in alle beschikbare internetbronnen is niet mogelijk, omdat er 
te veel bronnen zijn. Een enkele zoekactie zou dan gemakkelijk dagen kunnen 
duren. 

86. Zie par. 2.2.3.
87. Zie ook Visser 2007 en Beunen 2007, p. 163-164 en 170-184. Zie nader hoofdstuk 4, par. 3 en 5.
88. Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 13 februari 2007 en Cour d’appel Bruxelles 5 mei 

2011 (Copiepresse/GoogleNews). Zie nader hoofdstuk 3, par. 3.4.5.
89. Mijns inziens is een dergelijke zienswijze niet juist: in beginsel moeten alle zoeksystemen, dus 

zowel information portals als zoekmachines, content immers eerst intern verwerken om naar 
die content te kunnen verwijzen. Bij die interne verwerking worden kopieën gemaakt, zodat 
in een dergelijk geval ook relevant is of deze in een eerdere fase gemaakte verveelvoudigingen 
auteursrechtelijk relevant zijn. Het onderscheid tussen zoekmachine en information portal is 
hier daarom wat ongelukkig gemaakt. Het is de vraag of de wijze waarop het onderscheid in de 
onderhavige zaak is gemaakt, voldoende adequaat is om de verrichtingen van zoeksystemen 
op hun auteursrechtelijke merites te beoordelen. Als de verrichtingen van het gespecialiseerde 
zoeksysteem als auteursrechtelijk relevant worden aangemerkt vanwege het maken van verveel-
voudigingen van de content van de aanbieder, zou hetzelfde moeten gelden voor dezelfde ver-
richtingen van een information portal. Zie nader hoofdstuk 3, par. 5.2.2. 

90. Dit gebeurt dus op de wijze zoals beschreven in par. 3.6.1.
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Naar aanleiding van een zoekvraag van een eindgebruiker wordt een (eerder 
door de zoekmachine samengestelde) database met internetbronnen (de index) 
doorzocht. Het resultaat van de zoekactie geeft de zoekmachine vervolgens weer 
in een lijst, zichtbaar op het beeldscherm van de gebruiker. 
Algemene zoekmachines kunnen een groot aantal bronnen met open content91 
doorzoeken. Dat neemt niet weg dat de gebruikte technologie nog onvoldoende 
is om alle via internet beschikbare content te vinden: volgens schattingen wordt 
nog niet de helft van alle beschikbaar gestelde open content door algemene 
zoekmachines ontsloten.92 

Hoewel zoeksystemen zoals opgemerkt lang niet alle beschikbare content kun-
nen doorzoeken,93 is een nadeel van algemene zoekmachines dat ze nog steeds 
een te grote hoeveelheid vindplaatsen (‘zoekresultaten’) teruggeven. In de begin-
dagen van internet waren algemene zoekmachines met simpele zoektechnieken 
voldoende om relevante informatie mee te traceren. Met de huidige hoeveelheid 
beschikbare informatie is dat anders: op een zoekvraag geeft een zoekmachine 
al snel duizenden resultaten terug. Het doorzoeken van grote hoeveelheden 
zoekresultaten is voor eindgebruikers nog steeds erg tijdrovend. Uit onderzoek 
is gebleken dat de meeste mensen slechts enkele zoekresultaten bekijken.94 Om 
een weg te vinden in het nog steeds groeiende woud van via internet beschikbare 
informatie, zijn algemene zoekmachines niet altijd meer voldoende. Het enkele 
feit dat een zoekmachine een lijst met vindplaatsen produceert, wil voorts niet 
zeggen dat die lijst verwijst naar voor een persoon relevante informatie. Wanneer 
bijvoorbeeld de zoekterm ‘bank’ wordt ingevoerd in Google, krijgt men bijvoor-
beeld maar liefst circa 554.000.000 resultaten. De gevonden websites hebben 
bovendien betrekking op allerlei typen ‘bank’, waarbij geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen een zitting en een financiële instelling. Voor aanbieders van 
content wordt het ook lastiger om ‘gevonden’ te worden wanneer eindgebruikers 
een algemene zoekmachine gebruiken: wanneer de verwijzing naar een web-
document ergens middenin een lijst met duizenden zoekresultaten staat, is de 
kans dat een eindgebruiker juist op die pagina terechtkomt, natuurlijk uiterst 
klein. 

Een manier om via internet beschikbare informatie toegankelijker te maken, is 
het verbeteren van de kwaliteit van het programma waarmee informatie wordt 
gezocht en verwerkt. In dit kader worden algemene zoeksystemen voortdurend 
verbeterd.95 Daarbij wordt in het algemeen niet zozeer gewerkt aan het verbete-
ren van het verzamelen van data, maar aan het verbeteren van de wijze waarop de 
verzamelde data wordt verwerkt en gepresenteerd. Zo worden bestaande alge-

91. Onder open content versta ik content die niet beschermd is met effectieve technologische maat-
regelen en die technisch gezien dus vrij beschikbaar en toegankelijk is. Zie nader par. 4.3.

92. Schattingen van het in totaal door bijvoorbeeld Google doorzochte gedeelte van het www varië-
ren van 25 tot 60%. Zie nader par. 4.2.

93. Zie hierboven par. 3.6.1.
94. Zie over het gebruik van zoeksystemen door mensen: Jansen & Spink 2006.
95. De toegankelijkheid van beschikbare content kan worden verbeterd door de content op een 

andere wijze te presenteren, waardoor deze beter met zoeksystemen kan worden doorzocht. De 
afgelopen jaren is op dit gebied veel vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld door zogenoemde ‘Se-
mantic Web technology’. Zie Antoniou & Van Harmelen 2004 en Berners-Lee 2001.
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mene zoekmachines voortdurend aangepast zodat ze meer relevante resultaten 
teruggeven op een zoekvraag.96 Ook is een tendens waarneembaar in de ontwik-
keling van de gebruikte technologie in de richting van het ‘personaliseren’ van 
zoekresultaten. Dit personaliseren gebeurt niet alleen door zoekmachines. Er 
worden bijvoorbeeld steeds meer programma’s ontwikkeld waarmee zowel do-
cumenten op de eigen computer als eerder bezochte websites kunnen worden 
doorzocht (zogenoemde desktop search).

3.7.2 Gespecialiseerde zoeksystemen 

Naast algemene zoekmachines komen er steeds meer gespecialiseerde zoeksys-
temen. Ik definieer een zoeksysteem als ‘gespecialiseerd’ wanneer het niet zo 
veel mogelijk resultaten teruggeeft, maar enkel resultaten binnen een beperkt 
domein of onderwerp, bijvoorbeeld huizen, tweedehandsauto’s of recepten.97 
Daardoor geven gespecialiseerde zoeksystemen vaak minder zoekresultaten 
terug en is de kans op relevante vindplaatsen groter dan bij algemene zoekma-
chines.98 Voorbeelden van gespecialiseerde zoeksystemen zijn gespecialiseerde 
zoekmachines, webdirectories of information portals en (personal) agenttechnolo-
gie. 
Wat betreft hun werkwijze kunnen gespecialiseerde zoeksystemen worden on-
derverdeeld in zoeksystemen die content verzamelen door content op te vragen 
uit één of enkele bronnen99 en zoeksystemen die content opvragen en intern 
verwerken uit een grotere hoeveelheid bronnen, maar slechts een beperkte set 
resultaten presenteren.100 

Een veelvoorkomende categorie van gespecialiseerde zoeksystemen zijn 
gespecialiseerde zoekmachines, ook wel meta search engines genoemd. Deze 
gespecialiseerde zoekmachines zoeken in contentverzamelingen van derden, 
bijvoorbeeld in de database van andere zoekmachines. Een voorbeeld van een 
meta search engine is Ask.com. Het gaat bij meta search engines niet alleen om 
databases van (andere) zoekmachines, maar het kan ook gaan om andere data-
verzamelingen, zoals veilingwebsites, databanken met tweedehandsauto’s of 
vacatures. Op die manier kan nog meer informatie worden gevonden. Een deel 
van deze gespecialiseerde zoeksystemen zoekt naar aanleiding van een zoek-
vraag van een eindgebruiker rechtstreeks in de databases van derden. Het is dan 
niet altijd noodzakelijk om zelf een grote index te maken of anderszins grote 
hoeveelheden data op te slaan. 

96. Daartoe worden technieken die ontwikkeld worden in het wetenschapsgebied information 
retrieval toegepast. Voorbeelden van verbeterde presentatietechnieken van zoekmachines zijn 
het tonen van verwante zoekresultaten (hiervoor worden verschillende technologieën toegepast 
zoals clustering en ontologieën) en personalisering van zoekresultaten. Zie bijvoorbeeld Russell 
& Norvig 2003, p. 845.

97. Voorbeelden van gespecialiseerde zoeksystemen zijn www.funda.nl voor huizen en  
www.speurders.nl voor auto’s.

98. Zie ook par. 2.3.3.
99. Zie over het verzamelen nader par. 3.6.1.
100. Dit onderscheid is mogelijk juridisch relevant, zie Visser 2007.
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Figuur 7. Schematische weergave van zoekproces met metazoekmachine101

Een tweede type gespecialiseerde zoeksystemen betreft de zogenoemde web-
directories, ook wel information portals genoemd. Information portals verzamelen 
eveneens content, maar de wijze waarop die content intern wordt verwerkt en 
vervolgens wordt gepresenteerd, verschilt. Een zoekmachine geeft een lijst met 
resultaten terug van documenten die de opgegeven zoektermen bevatten. Het 
gaat dan om resultaten die worden teruggegeven naar aanleiding van een zoekvraag. 
Anders dan een zoekmachine categoriseert een information portal slechts beschik-
bare bronnen en toont een gestructureerd overzicht van links naar locaties waar 
informatie over bepaalde onderwerpen te vinden is. Een information portal werkt 
dus niet naar aanleiding van een zoekvraag. Voorbeelden van information portals 
zijn Yahoo directory, Google directory, de Librarian’s Index en de pagina’s van 
www.startpagina.nl. Afhankelijk van het soort zoeksysteem wordt veel of weinig 
structurering in de content aangebracht. De meeste information portals verwijzen 
niet in het algemeen naar zoveel mogelijk via internet beschikbare content, 
maar zijn gespecialiseerd in een bepaald onderwerp of een bepaalde categorie 
onderwerpen. In die zin lijkt een webdirectory op de papieren Gouden Gids.102 
Er is een steeds grotere overlap tussen gespecialiseerde zoekmachines die in een 
beperkt aantal bronnen zoeken, metazoekmachines en information portals. Een 
voorbeeld van een ‘grensgeval’ is GoogleNews. GoogleNews presenteert geen 
‘eigen’ nieuws, maar verwijst naar elders beschikbare nieuwsitems.103

Een meer geavanceerd voorbeeld van gespecialiseerde zoektechnologie maakt 
gebruik van agenttechnologie. Deze wijze van information retrieval gaat nog een 
stap verder bij het assisteren van eindgebruikers bij het zoekproces. Een essenti-
eel kenmerk van agenttechnologie is dat software agents104 over een zekere mate 

101. Deze afbeelding is afkomstig van: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meta-search-en.svg.
102. Zie bijvoorbeeld http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SubjDirectories.html. 

Die categorisering van beschikbare bronnen gebeurt gedeeltelijk handmatig, door speciale 
redacteuren. Tegenwoordig worden de meeste grote webdirectories geheel of gedeeltelijk geau-
tomatiseerd bijgehouden. Er zijn echter veel kleinere websites met verzamelingen van links die 
bijvoorbeeld door particulieren worden bijgehouden over hun hobby of favoriete onderwerp. 
Die kleinere sites worden vaak wel handmatig bijgehouden. 

103. Zie http://news.google.nl/.
104. Software agents worden ook wel autonomous agents, electronic agents of intelligent agents ge-

noemd.
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van autonomie beschikken.105 Waar bij alle eerder genoemde zoeksystemen een 
hoeveelheid zoekresultaten aan de eindgebruiker wordt gepresenteerd, die hij 
zelf moet doorzoeken om het antwoord op een gestelde vraag te vinden, kan het 
gebruik van software agents het aantal (irrelevante) zoekresultaten terugdringen. 
Dat kan bijvoorbeeld doordat zogenoemde personal agents kunnen ‘leren’ om re-
kening te houden met de persoonlijke informatievoorkeuren van hun gebruiker. 
Zo kunnen zoekresultaten veel meer worden afgestemd op de wensen van de 
individuele gebruiker. Een ander voorbeeld zijn intelligent search agents, die kun-
nen worden beschouwd als een meer geavanceerd type zoekbot.106 Ze zijn onder 
andere bijzonder geschikt om autonoom grote elektronische databestanden te 
doorzoeken. Tijdens het door een agent verricht zoekproces kan de gebruiker 
van de agent zich met andere zaken bezighouden of (bij zogenoemde mobile 
agents) zelfs de computer uitzetten. Aldus zou op termijn107 mogelijk het hele 
proces tussen zoekvraag en het vinden van relevante informatie volledig door 
een software agent verricht kunnen worden. Agenttechnologie kan kortom een 
nuttig instrument zijn bij het assisteren van eindgebruikers bij het vinden van 
relevante informatie op internet.

Op het niveau van het verzamelen van content onderscheiden software agents 
zich niet zozeer van andere gespecialiseerde zoeksystemen. Meer geavanceerde 
of ‘intelligente’ typen zoekbots kunnen dezelfde IR-technieken gebruiken als 
agents. Het verschil tussen beide zit meer in de verwerking van de content (agents 
zouden dit eerder ‘slimmer’ kunnen doen) en de doelstellingen voor gebruik.

3.8 Tussenconclusie 

Internet is een groot netwerk van met elkaar verbonden computers. Op basis van 
een systeem van vaste afspraken over de wijze van communiceren (protocollen) 
en daarvoor ontwikkelde applicaties kunnen computers met elkaar via internet 
communiceren. De meest gebruikte toepassing van internet, het www, maakt 
het mogelijk dat gemakkelijk content van verschillende locaties kan worden op-
gehaald. De meeste webdocumenten zijn vooral geschikt gemaakt om te worden 
bekeken door menselijke afnemers. 
Het systeem zit zo in elkaar dat afnemers pas kennis kunnen nemen van be-
schikbaar gestelde content nadat afnemers de content hebben opgevraagd en 
een kopie van de content op hun computer is ontvangen en intern is verwerkt. 
Content die de aanbieder ‘open’ beschikbaar maakt, wordt op verzoek daartoe 
van het systeem van de afnemer door de computer van de aanbieder toege-
stuurd. 

Om eindgebruikers op informatie te kunnen wijzen, moeten zoeksystemen eerst 
zelf de beschikbare content hebben doorzocht. Daarom is toegang tot aangebo-
den content voor het functioneren van zoeksystemen essentieel. Zoeksystemen 
verzamelen eerst informatie over welke content op welke locatie beschikbaar is. 

105. Zie onder meer Wooldridge & Jennings 1995 en Franklin & Graesser 1996.
106. Zie over intelligent search agents bijvoorbeeld Klusch 2001.
107. Agenttechnologie wordt nog niet op grote schaal gebruikt bij het zoeken naar open content op 

internet.
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Dat doen ze door met behulp van zoekbots content op te vragen. Het opvragen 
van content door zoekbots gebeurt daarbij op dezelfde wijze als het opvragen 
van content met een webbrowser door menselijke gebruikers. De content wordt 
vervolgens intern in het zoeksysteem verwerkt. Bij deze interne verwerking 
worden noodzakelijkerwijs kopieën van de opgevraagde content gemaakt. De 
wijze waarop de content intern in het zoeksysteem wordt verwerkt en de doel-
stellingen waarmee dit geschiedt, is bij zoeksystemen echter verschillend. Waar 
de kopieën bij menselijke gebruikers dienen om de content op het beeldscherm 
te kunnen tonen, dienen de kopieën die door het zoeksysteem worden gemaakt 
om een database samen te stellen met informatie over welke content zich op 
welke locatie bevindt. 
Daarna kan het zoeksysteem worden aangeboden aan het publiek. Wanneer 
een eindgebruiker van het zoeksysteem vervolgens een zoekvraag stelt, wordt 
deze zoekvraag eerst intern in het zoeksysteem verwerkt. Meestal doorzoekt het 
zoeksysteem daartoe de zelf aangelegde database. Het is ook mogelijk dat het 
zoeksysteem databases van derden doorzoekt. Vanwege de enorme hoeveelheid 
content die via internet beschikbaar is, is het vooralsnog echter niet mogelijk dat 
een zoeksysteem naar aanleiding van een zoekvraag alle via internet beschikbare 
content doorzoekt. 
Ten slotte worden de door het zoeksysteem gevonden resultaten gepresenteerd 
aan de eindgebruiker. 

4. Mogelijkheden tot controle over aangeboden content

4.1 Inleiding

In de vorige twee paragrafen is achtereenvolgens een functionele en een tech-
nische beschrijving van zoeksystemen gegeven. De rol van de aanbieder bij de 
bescherming van content tegen door hem ongewenst geachte verrichtingen met 
zoeksystemen bleef tot nu toe nog onderbelicht. Welke instrumenten heeft een 
aanbieder zelf om de activiteiten van afnemers (zowel eindgebruikers als zoek-
systemen) ten aanzien van aangeboden content in door hem gewenste banen te 
leiden? In deze paragraaf bespreek ik enkele mogelijkheden die de aanbieder 
heeft om controle uit te oefenen over wat er met de aangeboden content gebeurt. 
Het gaat hier nog niet zozeer om juridische mogelijkheden, maar om mechanis-
men van meer technische aard. Bij het beschikbaar maken van content kan de 
aanbieder besluiten één of meer van dergelijke mechanismen te implemente-
ren, of dat juist niet te doen. De keuzes die de aanbieder bij het aanbieden van 
content maakt met betrekking tot de wijze waarop de content wordt aangebo-
den, zijn van belang voor deze studie. Die keuzes kunnen namelijk van invloed 
zijn op de doorzoekbaarheid van content voor zoeksystemen. 

Ik onderscheid twee categorieën mogelijkheden voor de aanbieder om invloed 
uit te oefenen over de activiteiten van afnemers met de content. De eerste ca-
tegorie is het gesloten aanbieden van content door effectieve technologische 
beschermingsmaatregelen te treffen (par. 4.2). Dergelijke maatregelen treffen 
alle afnemers, dus ook eindgebruikers. De tweede categorie mogelijkheden heeft 
betrekking op open content (par. 4.3). Content kan in dit kader beschikbaar 
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worden gemaakt op een wijze die verwerking met zoeksystemen bemoeilijkt. De 
aanbieder kan ‘technische’ aanwijzingen toevoegen aan de content, gericht op 
zoekbots van zoeksystemen. 
De meeste van de hier besproken mechanismen tegen ongewenst gebruik door 
zoeksystemen zijn gericht tegen het opvragen van content door zoekbots. Tegelij-
kertijd houden veel mogelijke nadelen aan het gebruik van zoeksystemen voor 
aanbieders verband met het presenteren aan eindgebruikers van content door 
zoeksystemen, bijvoorbeeld bij het tonen van de zoekresultaten. Omdat het voor 
aanbieders van belang is om controle te houden over de aangeboden content, is 
niettemin goed voorstelbaar dat aanbieders reeds vanaf het moment van opvra-
gen van content controle trachten te houden over de wijze waarop en door wie 
de content wordt opgevraagd.

4.2 ‘Gesloten content’

De technisch gezien meest effectieve wijze om content te beschermen is con-
tent ‘gesloten’ aan te bieden door het treffen van effectieve technologische 
maatregelen of voorzieningen. Wat houdt dat precies in? Onder effectieve tech-
nologische maatregelen versta ik: maatregelen die alleen te omzeilen zijn door 
de beveiliging te ‘kraken’. Deze definitie sluit aan bij de definitie van effectieve 
technologische voorzieningen in de Auteurswet en Databankenwet.108 
Door toepassing van effectieve technologische voorzieningen kan de aanbieder 
toegang tot de content beter controleren. Zo kunnen aanbieders hun content 
beter beschermen tegen door hen ongewenste verrichtingen met aangeboden 
content. Bovendien is het gemakkelijker eventuele voorwaarden voor het ge-
bruik van content op duidelijke wijze kenbaar te maken aan afnemers. Toegang 
tot de hele website of delen ervan wordt bijvoorbeeld geweigerd aan eenieder 
die niet over de vereiste credentials beschikt. Zo wordt toegang tot de content 
beperkt tot afnemers die aan door de aanbieder gestelde vereisten voldoen. 
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het enkel toelaten van bezoekers 
die zich expliciet akkoord hebben verklaard met eventueel door de aanbieder 
gehanteerde voorwaarden voor toegang, alleen inwoners van een bepaald land, 
of alleen bezoekers die geen gebruik maken van een zoekbot. Voorbeelden van 
typen websites die door een wachtwoord worden beschermd, zijn web mail 
clients en websites met grote databanken waar men alleen na betaling toegang tot 
verkrijgt, zoals de databanken van uitgeverij Kluwer. 

Er kleven echter ook nadelen aan het treffen van effectieve technologische 
voorzieningen. Een gevolg van toepassing van effectieve technologische voorzie-
ningen is dat de aangeboden content niet vrij toegankelijk is. Bij toepassing van 
de meeste effectieve technische maatregelen kan geen onderscheid gemaakt 
worden tussen menselijke afnemers en zoeksystemen, onder andere omdat voor 
de aanbieder niet zichtbaar is door wie of wat een pagina wordt opgevraagd. In 
de meeste gevallen wordt de algemene toegankelijkheid van de website dus ook 
voor menselijke gebruikers minder goed: men heeft geen toegang tot de content 

108. Het omzeilen van technische maatregelen bij content die beschermd is door auteurs- of databan-
kenrecht is in strijd met art. 29 Aw of art. 5a jo. 1.1 lid 1 onder e Dw en bovendien strafbaar. 
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totdat men over de vereiste toegangscodes beschikt. McGowan wijst erop dat 
aanbieders daarom toch niet altijd overgaan tot het beschermen van hun con-
tent met effectieve technische maatregelen:

‘(…) many content providers have little or no incentive to exclude uses 
that produce net benefits.’109 

Wanneer bezoekers eerst bepaalde acties moeten ondernemen voordat ze 
de content op een website kunnen bekijken, bijvoorbeeld zich eerst moeten 
laten registreren om toegang te krijgen tot de content, zullen ze de betref-
fende website minder snel opvragen. Met name voor aanbieders die informatie 
verstrekken met een commercieel oogmerk of waarvan het plaatsen van ad-
vertenties onderdeel is van het businessmodel, kan het nemen van technische 
maatregelen dus ongunstig zijn.110 
Een tweede nadeel van effectieve technische maatregelen is dat ze het gebruik 
van zoeksystemen vaak onmogelijk maken. Webdocumenten die zijn beschermd 
met effectieve technische beschermingsmaatregelen kunnen niet worden 
doorzocht met een zoekbot, zodat die pagina’s ook niet door een zoeksysteem 
gevonden kunnen worden. Ook dit draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid en 
de vindbaarheid van de aangeboden content. Dit kan voor een aanbieder aanlei-
ding geven om zijn website niet volledig ‘gesloten’ aan te bieden.

4.3 Open content

4.3.1 Inleiding

Wanneer de aanbieder content zo toegankelijk mogelijk wil houden voor het 
publiek, moeten er zo min mogelijk technische barrières zijn voor het kunnen 
kennisnemen van de content, onder meer voor zoeksystemen. Afhankelijk 
van de doelstelling die een aanbieder heeft met het aanbieden van content, 
kunnen effectieve technische maatregelen dan een te grote hindernis voor de 
toegankelijkheid van content zijn. Kan een aanbieder die content ‘open’ aan-
biedt technisch gezien nog controle uitoefenen over wat er met de aangeboden 
content gebeurt? Ook bij open content is het nog steeds mogelijk, zij het op be-
perkte schaal, om het opvragen en intern verwerken van content door zoekbots 
te beperken of in door de aanbieder gewenste banen te leiden. Dat kan bijvoor-
beeld door het geven van ‘technische’ aanwijzingen. Daarnaast zijn er nog 
enkele andere mogelijkheden om het opvragen of verwerken van opgevraagde 
content door zoeksystemen te bemoeilijken. De maatregelen in deze paragraaf 
zijn geen effectieve technische maatregelen in de zin dat ze omzeild moeten wor-
den door ze te kraken om toegang tot de content te verkrijgen. Zoeksystemen 
hoeven daarom niet te worden gehinderd door deze obstakels. 

Een voorbeeld van een mechanisme om toegang voor zoekbots te beperken is 
selectie op IP-adres. Wanneer een aanbieder weet dat vanaf een bepaald IP-adres 

109. McGowan 2004a, noot 168. 
110. Zie voor verschillende businessmodellen op internet nader O’Rourke 1998, p. 625 e.v.
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content wordt opgevraagd met bijvoorbeeld zoekbots, kan hij GET-requests die 
van dat IP-adres afkomstig zijn, blokkeren. Het is dan technisch niet meer mo-
gelijk om vanaf dat IP-adres die website op te vragen. Het is echter gemakkelijk 
voor afnemers om over te gaan op het gebruik van een ander IP-adres, zodat deze 
maatregel geen effectieve technische beschermingsmaatregel is. 
Een voorbeeld van een mechanisme dat de verwerking van content door zoeksys-
temen kan bemoeilijken, is het opnemen van ‘interactieve elementen’ zoals een 
OK-button of captcha’s111 in een webdocument. De bezoeker van de website wordt 
dan om actie gevraagd alvorens hij verder kan gaan met het bekijken van webdo-
cumenten van de betreffende site. Niet alle zoekbots van zoeksystemen kunnen 
bijvoorbeeld op een OK-button klikken. Door die elementen op te nemen, ver-
kleint een aanbieder de kans dat de pagina’s achter het ‘interactieve element’ 
worden opgevraagd door zoekbots. Men zou die werkwijze kunnen beschouwen 
als een wijze om te onderscheiden tussen zoekbots en menselijke gebruikers. 
Dit is echter geen effectieve technische beschermingsmaatregel waarmee 
daadwerkelijk onderscheid kan worden gemaakt: zoeksystemen die wel gepro-
grammeerd zijn om dergelijke elementen te verwerken, hebben immers wel 
toegang tot de content. Steeds meer zoekbots zijn bovendien wel geprogram-
meerd om bijvoorbeeld op OK-buttons te klikken of captcha’s ‘op te lossen’. 
Bovendien kan ook het opnemen van dit soort elementen ten koste gaan van het 
gebruiksgemak van een website voor de eindgebruikers. Die moeten immers één 
of meer extra handelingen verrichten om het webdocument te kunnen bekijken. 

Ik bespreek nu eerst een aantal redenen voor aanbieders om verrichtingen van 
zoeksystemen met open content te willen beperken (par. 4.3.1). Vervolgens geef 
ik een aantal voorbeelden van het bemoeilijken van het opvragen of verwerken 
van content door zoeksystemen (par. 4.3.2). Daarna beschrijf ik een aantal mo-
gelijkheden die een aanbieder heeft om technische aanwijzingen te geven aan 
zoeksystemen (par. 4.3.3).

4.3.2 Redenen voor beperking opvragen door zoeksystemen

Waarom is het zinvol voor aanbieders om content open aan te bieden en toch het 
opvragen van die content door zoeksystemen te willen beperken of anderszins te 
beïnvloeden? Allereerst kunnen de redenen economisch van aard zijn: Aanbie-
ders willen bijvoorbeeld vermijden dat hun computersysteem belast wordt door 
programma’s die content opvragen zonder de daar geplaatste advertenties te 
lezen, terwijl anderen op dat moment de content niet meer kunnen opvragen.112 
Daardoor zouden aanbieders advertentie-inkomsten kunnen mislopen.

111. Captcha’s worden meestal weergegeven op een website in de vorm van een lettercombinatie die 
bezoekers moeten overschrijven. De over te schrijven tekens zijn in een vreemd schrift en/of 
schuin weergegeven. De meeste typen zoekbots kunnen die tekens (nog) niet interpreteren. Zo’n 
zoekbot kan dus niets met de tekens die op die pagina staan en verkrijgt daarmee geen toegang 
tot de pagina die men te zien krijgt wanneer de captcha is ingevuld. Voor meer over captcha’s, 
zie www.captcha.net/.

112. In zijn noot bij Rb. Rotterdam 22 augustus 2000 (Kranten.com), Informatierecht/AMI 2000/10, p. 207-
210 wijst Koelman op het commercieel belang van de contentaanbieder bij controle over de 
wijze waarop websitebezoekers een website bekijken: hij noemt advertentie-inkomsten en – voor 
webwinkels – de mogelijkheid klanten te verleiden tot het doen van impulsinkopen.
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Een andere reden is dat door zoekbots verzamelde data gemakkelijker dan 
handmatig verzamelde data gebruikt kan worden voor doeleinden die mogelijk 
niet in overeenstemming zijn met die van de aanbieder. Met geautomatiseerd 
opvragen kunnen eenvoudig grote delen of zelfs de gehele website ineens wor-
den opgevraagd. De opgevraagde content kan vervolgens eenvoudig door de 
opvragende partij opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld door de content ook 
toegankelijk te maken via de website van de opvragende partij. Veel aanbieders 
willen ook voorkomen dat hun content beschikbaar wordt gemaakt via websites 
van hun concurrent of in een heel andere context wordt gepresenteerd. Daarbij 
kan gedacht worden aan het tonen van grote delen van het oorspronkelijke 
webdocument in het zoekresultaat van een zoeksysteem, of het plaatsen van ver-
zamelde content in een andere context, zoals het bijeenbrengen op één locatie 
van links naar nieuwsberichten uit websites van dagbladen.113

Er zijn ook redenen van meer technische aard denkbaar voor aanbieders om 
het opvragen van content door zoekbots van zoeksystemen te willen beperken. 
Websites worden in het algemeen gemaakt om te worden bekeken door mensen. 
Voor een adequate verwerking door zoeksystemen moet content echter (ook) aan 
andere vereisten voldoen. Sommige content is eenvoudigweg niet geschikt om 
opgevraagd te worden met behulp van een zoeksysteem.114 
Een andere mogelijkheid is dat de inhoud van een website zo snel verandert 
dat indexeren niet zinvol is: wanneer gebruikers via een zoekmachine de ge-
wenste pagina willen opvragen, bevat de pagina niet meer dezelfde content. Ook 
zoekformulieren kunnen door veel zoekbots van zoeksystemen niet worden in-
gevuld, zodat het indexeren van een dergelijke pagina vaak niet praktisch is. 
Met behulp van geautomatiseerde zoeksystemen kan content veel sneller en in 
zeer korte tijd worden opgevraagd. Dit kost de aanbieder van content mogelijk 
computercapaciteit, terwijl daar niet altijd inkomsten tegenover staan. Te veel 
internetverkeer kan het computersysteem waarmee de website wordt aange-
boden bovendien doen crashen, waardoor de website offline gaat. Als zoekbots 
niet goed geprogrammeerd zijn, kunnen ze het functioneren van de computer 
waarop een website wordt gehost, negatief beïnvloeden of het systeem zelfs laten 
crashen.115 Een zoekbot kan bijvoorbeeld te veel bandbreedte en systeembron-
nen gebruiken door het doen van te veel GET-requests in te weinig tijd, waardoor 
de computer van de aanbieder niet goed meer werkt.116 Meer in het algemeen 
kunnen zoekbots te veel verkeer genereren door massaal alle links op een web-
site te volgen. Dit soort door zoekbots veroorzaakte ‘overlast’ kan een reden zijn 
voor aanbieders om bezwaar te hebben tegen het opvragen van delen van hun 
website door zoekbots. 

113. Voorbeelden zijn het kopiëren van prijslijsten die vervolgens op een andere een website worden 
geplaatst, website-archieven (Internet Way-Back Machine), zoeksystemen die thumbnails van foto’s 
van andere websites op hun eigen website plaatsen en het bijeenbrengen van data die op andere 
websites wordt getoond. 

114. Voorbeelden daarvan zijn bepaalde bestandstypen, zoals geluidsfragmenten en (de inhoud van) 
afbeeldingen. Anno 2013 is overigens veel meer content doorzoekbaar dan voorheen. 

115. Zie bijvoorbeeld http://www.searchtools.com/guide/index.html.
116. Een groot aantal GET-requests naar één adres in korte tijd met opzet heet DDoS (Distributed 

Denial of Service) attack, dit is strafbaar in veel rechtssystemen (in Nederland art. 138a Sr, art. 
161sexies, aanhef en onder 1 en 2 Sr, art. 350a Sr).
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4.3.3 Technische aanwijzingen: Robots Exclusion Standard en ACAP 

Door het geven van ‘technische’ instructies of aanwijzingen aan zoekbots kan 
het opvragen en intern verwerken van content door zoekbots in door de aanbie-
der gewenste banen worden geleid. Het betreft ook hier zoals opgemerkt geen 
effectieve technische maatregelen. Het karakter van de meeste van deze maatre-
gelen is veeleer een soort ‘gebruiksaanwijzing’ of ‘wensenlijstje’ met betrekking 
tot de aangeboden content, gericht tot zoeksystemen. Zoeksystemen die zich aan 
de gebruiksaanwijzing houden, kunnen de betreffende webdocumenten meestal 
niet verwerken in hun zoekresultaten.

In het vervolg van deze paragraaf worden no robots clauses volgens de Robots Exclu-
sion Standard en ACAP uitgebreider besproken. Ik werk deze voorbeelden apart 
uit, omdat deze aanwijzingen in de praktijk veel worden gebruikt en onduidelijk 
is wat de juridische betekenis is van deze instructies.117 

In de jaren negentig kwam het vaak voor dat zoekbots allerlei soorten overlast 
bij aanbieders veroorzaakten als ze webdocumenten opvroegen. Redenen daar-
voor waren dat de betreffende website ongeschikt was om te worden opgevraagd 
met zoekbots of omdat de zoekbot te veel GET-requests afvuurde in te korte tijd. 
In 1994 is de zogenoemde Robots Exclusion Standard ontwikkeld, een conventie 
om (delen van) publiekelijk toegankelijke websites af te kunnen schermen voor 
(bepaalde) zoekbots.118 Zogenoemde no robots clauses zijn voor zoeksystemen 
bestemde mededelingen over de toegankelijkheid van de website voor computer-
programma’s. No robots clauses zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat zoekbots 
bepaalde gedeelten van het www niet opvragen. Het zijn geen technische maat-
regelen, maar slechts aanwijzingen aan zoeksystemen. 
De Robots Exclusion Standard beschrijft twee vormen van no robots clauses: de zoge-
noemde ‘robots.txt’-files en het opnemen van een mededeling in de metatags 
van een website. De robots.txt is een bestand dat aan een website kan worden 
toegevoegd. Het bestand geeft aan welke pagina’s niet door zoekbots zouden 
moeten worden opgevraagd en/of geïndexeerd. Ik schrijf hier ‘zouden moeten’, 
omdat in de Robots Exclusion Standard is opgenomen dat robots.txt en de 
hierna te bespreken no robots metatags bedoeld zijn als aanwijzing voor zoekbots 
van zoeksystemen.119 Een zoekbot kan worden geprogrammeerd om no robots 
clauses te verwerken, zodat hij ‘weet’ dat een bepaalde website of delen daarvan 
niet bedoeld zijn voor zoekbots. Alvorens andere webdocumenten op te vragen, 
vragen daartoe geprogrammeerde zoekbots eerst de robots.txt van een site op 
om te weten welke documenten niet bedoeld zijn om opgevraagd te worden met 
behulp van zoekbots. Wanneer de robots.txt ontbreekt, gaat een zoekbot die ge-
programmeerd is de instructies in een no robots clause op te volgen, over tot het 
opvragen van de andere pagina’s van de website. 

117. In hoofdstuk 8 wordt nagegaan of deze ‘technische aanwijzingen’ verbintenisrechtelijk gezien 
van betekenis zijn. 

118. Zie ‘A Standard for Robot Exclusion’, http://www.robotstxt.org/orig.html, opgesteld door  
M.  Koster en andere leden van de www Robots Mailing List.

119. http://www.robotstxt.org.
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Het robots.txt bestand dient te worden geplaatst in de root van de webserver op de 
lokale URL/robots.txt.120 Een simpel voorbeeld van een robots.txt bestand is:

User-agent: *
Disallow: /tmp

In dit voorbeeld is voor alle soorten zoekbots (User-agent: *) het opvragen van de 
directory ‘tmp’ niet toegestaan. Het protocol biedt ook de mogelijkheid om voor 
een specifieke zoekbot aan te geven voor welke gedeelten van een website bezoek 
van een zoekbot niet gewenst is. Het is echter niet mogelijk om meer precieze 
aanwijzingen te geven. 

Een alternatief voor robots.txt zijn zogenoemde no robots metatags.121 Dit zijn 
codes die niet in een apart bestand staan, maar aan de webdocumenten zelf 
worden toegevoegd.122 Daarmee zijn ze voor bezoekers die gebruikmaken van 
een normale webbrowser gewoonlijk niet waarneembaar tijdens het lezen van 
een webdocument, zodat ‘menselijke bezoekers’ niet door de maatregel worden 
gehinderd.123 Een voorbeeld van no robots metatags is:

<meta name=“robots” content=“index,nofollow” />

In dit voorbeeld geeft de aanbieder aan dat hij geen bezwaar heeft tegen het in-
dexeren van het betreffende document, maar wel tegen het volgen van eventuele 
hyperlinks op de pagina.124 

Hoewel de robots.txt in diverse toelichtende documenten wordt gepresenteerd 
als A Standard for Robot Exclusion en veel websites voorzien zijn van een robots.txt, 
is het gebruik van robots.txt niet verheven tot internetstandaard. Hetzelfde 
geldt voor metatags die in de broncode van een webdocument kunnen worden 
geplaatst en voor die pagina kunnen aangeven dat deze niet zou moeten worden 
geïndexeerd of dat links op die pagina niet moeten worden gevolgd. Er is diverse 
malen een Request for Comments (RFC)125 ingediend om tot een internetstandaard 
te komen voor robots.txt, maar dit heeft niet tot standaardisering geleid. Hoewel 
ook het gebruik van een no robots clause in metatags geen standaard is, bestaat 
er wel een standaard over de wijze van implementatie als ervoor wordt gekozen 
een no robots clause in de metatags te implementeren. Het gaat derhalve slechts 
om een standaard voor de technische wijze waarop een no robots clause in meta-
tags moet worden opgenomen. 

120. http://www.robotstxt.org/robotstxt.html. Zie voor voorbeelden ook http://www.searchtools.com/
robots/robots-txt.html. 

121. Niet alle aanbieders hebben de volledige rechten op een webserver. No robots metatags zijn dan 
een alternatief. 

122. Ze staan in de HTML <HEAD> section van een webpagina.
123. De tags zijn wel zichtbaar in de broncode van de webpagina.
124. http://www.w3.org/TR/html4/appendix/notes.html#h-B.4.1.1. Zie ook Bain & Subirana 2005, 

p. 132. 
125. Een RFC is een document dat bij de W3C moet worden ingediend om het proces dat eventueel 

leidt tot vaststelling van een standaard in te leiden.
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Het aantal websites dat een vorm van no robots clause heeft, is groot. Veel exploi-
tanten van (algemene) zoekmachines zeggen deze conventie te respecteren.126 
Blijkens de door de ontwikkelaars van de Robots Exclusion Standard opgestelde 
documentatie, zijn beide typen no robots clauses te beschouwen als een ‘aan-
wijzing’ voor gebruikers van allerlei soorten zoekbots.127 De bedoeling van de 
opstellers gaat niet verder dan kenbaar maken dat het opvragen van bepaalde 
webdocumenten door zoekbots niet gewenst is (bijvoorbeeld vanwege het extra 
verkeer dat de zoekbots genereren), of niet praktisch is (bijvoorbeeld wanneer 
de inhoud van de site snel verandert c.q. dynamisch van aard is) dat zoekbots 
(delen van) de betreffende website doorzoeken.128 Wie de robots.txt of no robots 
metatag negeert, kan de betreffende website of pagina technisch gezien nog 
gewoon doorzoeken. Dit is dus anders dan wanneer een website wordt beveiligd 
met effectieve technologische voorzieningen.

Een verschil tussen de robots.txt en no robots metatags betreft het moment 
waarop de methode werking heeft. Ik meen dat met het opvragen van de robots.
txt noch het gebruik, noch het opvragen van de via de website beschikbaar ge-
stelde content een aanvang neemt. Dit is anders bij no robots metatags. Omdat 
metatags onderdeel zijn van een webdocument (ze zijn immers opgenomen in 
de broncode van dat webdocument), moet dat webdocument zelf immers zijn 
opgevraagd om ook de metatags te kunnen lezen. Anders dan de robots.txt, gaan 
no robots metatags dus niet uitsluitend het opvragen van andere pagina’s tegen, 
maar kunnen de metatags er ook op gericht zijn bepaalde vormen van gebruik 
van content te beperken. Een zoekbot die geprogrammeerd is de robots.txt eerst 
op te vragen, heeft nog geen andere webdocumenten van de site opgevraagd. In 
die zin kan de robots.txt beschouwd worden als een maatregel die de toegang 
voor zoekbots tot webdocumenten beoogt te beperken. Voorts is het bij aanwij-
zingen in de metatags niet mogelijk instructies aan een specifieke zoekbot te 
geven (bij robots.txt wel). Verder is het bij robots.txt alleen mogelijk bepaalde 
webdocumenten of alle webdocumenten aan te wijzen als ‘niet toegestaan’, ter-
wijl no robots metatags drie mogelijkheden kennen.129 
Een ander verschil tussen de robots.txt en no robots metatags betreft de imple-
mentatie van de maatregelen door programmeurs van zoekbots. Voor no robots 
metatags geldt dat ze, net als andere metatags in de source code van een web-
document staan. Ze worden dus in beginsel door het opvragende programma 
gelezen, dus ook door een zoekbot.130 Strikt genomen is voor het kunnen laten 
‘begrijpen’ van no robots metatags door zoekbots geen bijzondere extra hande-
ling van de programmeur vereist, terwijl voor het kunnen begrijpen van een 
robots.txt, de zoekbot moet zijn geprogrammeerd om een robots.txt bestand 
eerst op te vragen. 

126. Bijvoorbeeld http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=nl&answer=156449. 
127. Zie http://www.robotstxt.org/robotstxt.html, http://www.robotstxt.org/norobots-rfc.txt. 
128. Boonk 2009.
129. Die mogelijkheden zijn: no index (webdocument niet indexeren), no follow (zoekbot ‘mag’ de links 

op de betreffende pagina niet volgen) en no archive (de zoekbot ‘mag’ de pagina niet lokaal archi-
veren). 

130. De betekenis van no robots metatags is zoals opgemerkt namelijk onderdeel van de HTML-
standaard. Bij het programmeren van een zoekbot kan een programmeur overigens besluiten 
bepaalde typen metatags te negeren.
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De Robots Exclusion Standard en no robots metatags bieden slechts enkele 
instructies. Om aanbieders van content meer mogelijkheden te bieden om 
instructies met betrekking tot aangeboden content aan zoeksystemen te com-
municeren, is op initiatief van een aantal grote uitgevers en aanbieders van 
zoekmachines in 2007 het zogenoemde ACAP-protocol ontwikkeld. Dit is een 
protocol waarmee instructies voor toegang en gebruik van content op websites 
op een voor (daartoe geprogrammeerde) computers leesbare wijze kenbaar wor-
den gemaakt.131 De doelstelling van ACAP verschilt fundamenteel van die van de 
Robots Exclusion Standard. Waar de laatste tot doel heeft webdocumenten die 
technisch gezien ongeschikt zijn voor zoekbots niet te laten indexeren door die 
zoekbots, is de hoofdbedoeling van ACAP de verrichtingen van zoeksystemen 
ten aanzien van content aan banden te leggen en zo de commerciële positie van 
aanbieders van content te verstevigen.132 Op dit moment wordt ACAP nog niet op 
grote schaal toegepast. Zo maakt geen van de grote zoekmachines gebruik van 
ACAP. 
Technisch gezien is ACAP een uitgebreide versie van de Robots Exclusion Standard. 
Met ACAP kunnen aanbieders bijvoorbeeld kenbaar maken hoe ze willen dat 
hun content in de zoekresultaten van een zoekmachine wordt gepresenteerd 
aan eindgebruikers: welk deel van een webdocument wordt getoond als zoekre-
sultaat, hoe het eruit mag zien en hoe veel tekens van een extract (snippet) van 
het oorspronkelijke webdocument mogen worden getoond.133 
ACAP biedt voorts een gestandaardiseerde manier van het beschrijven van toe-
stemming voor het opvragen en verwerken van aangeboden content:134 

‘ACAP will develop and pilot a system by which the owners of content 
published on the world wide web can provide permissions information 
(relating to access and use of their content) in a form in which it can be 
 recognised and where necessary interpreted by a search engine “crawler”, 
so that the search engine operator (and perhaps, ultimately, any other 
user) is enabled systematically to comply with such a policy or licence.’135 

De ACAP.txt kent ook instructies met betrekking tot het aantal dagen dat een 
geïndexeerd document mag worden bewaard. Zoekmachines zullen dus vaker 
hun zoekbots de site moeten laten opvragen om de site in de index te behouden. 
Daarmee bewerkstelligt de aanbieder dat zoekmachines een actuelere versie van 
de website in hun zoekresultaten weergeven. Ook is het met ACAP.txt mogelijk 

131. In de documentatie bij het protocol wordt overigens niet gesproken van ‘instructies’, maar van 
‘voorwaarden’. Zie http://www.the-acap.org. 

132. http://www.the-acap.org/: ‘ACAP is destined to become the universal permissions protocol on the 
Internet, an open, non-proprietary standard through which content owners can communicate 
permissions for access and use to online intermediaries.’

133. ACAP maakt het bijvoorbeeld mogelijk om criteria te geven voor caching door zoekmachines, bij-
voorbeeld dat nieuws niet permanent meer ‘gecachet’ wordt.

134. Bijv. de ACAP briefing paper: http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/contributions/
epc_col_annex2_en.pdf. Zie ook http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/
index_en.htm.

135. Het woord ‘licentie’ is verkeerd gespeld in het citaat. ACAP briefing paper, punt 3 (p. 3). ACAP 
kent twee soorten toestemming: ‘policy statements which require no formal agreement on the 
part of a user’ en ‘formal licences agreed between the content owner and the search engine 
 operator’. 
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voor te schrijven op welk tijdstip zoekbots content mogen opvragen (bijvoor-
beeld alleen tussen 2 en 4 uur ’s nachts), waardoor er minder bezoek is van 
zoekbots tijdens ‘business hours’. Wanneer zoekbots zich aan de ACAP-instruc-
ties houden, heeft de aanbieder dus minder computercapaciteit nodig om alle 
verzoeken van afnemers af te handelen. 

5. Zoeksystemen: interactiemodel

5.1 Inleiding

In de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk werden een functionele en een tech-
nische beschrijving van zoeksystemen gegeven. Aan de hand van het zoekmodel 
van paragraaf 2.3.1 is in paragraaf 2.3.3 aangeduid waar zoeksystemen in het 
zoekproces eindgebruikers kunnen assisteren. Vervolgens zijn in paragraaf 3.6 
de verrichtingen van een zoeksysteem die technisch noodzakelijk zijn om te 
assisteren bij het zoeken, beschreven. Tezamen met de uiteenzetting over de 
mogelijkheden die de aanbieder heeft om controle uit te oefenen over de ver-
richtingen van zoeksystemen, vormen deze beschrijvingen de basis voor de 
beantwoording van de volgende vraag: 

Hoe verlopen de processen die zich in het kader van het zoeken naar 
relevante informatie door eindgebruikers afspelen tussen aanbieders, 
zoeksystemen en eindgebruikers van content? 

In paragraaf 5.2 worden de functie en de verrichtingen van zoeksystemen 
bijeengebracht. In paragraaf 5.3 worden de verrichtingen van zoeksystemen 
vervolgens geplaatst in de context van de interacties die tussen partijen plaats-
vinden bij het zoeken naar informatie via internet. Daartoe stel ik een model op 
van de interactie tussen aanbieder en zoeksysteem, zoeksysteem en eindgebrui-
ker en aanbieder en eindgebruiker. 

5.2 Het zoekproces en de verrichtingen van het zoeksysteem 

In paragraaf 2.3.1 werd het proces van het zoeken naar relevante informatie ver-
deeld in zes stappen. Dat waren het stellen van een zoekvraag (stap 1), bepalen 
welke informatiebronnen beschikbaar zijn (stap 2), bepalen welke van de be-
schikbare informatiebronnen relevant zijn (stap 3), bepalen van de volgorde van 
informatiebronnen (stap 4), benaderen van de eerste bron en controle of met de 
daar beschikbare informatie de zoekvraag wordt beantwoord (stap 5) en beëindi-
ging van de zoekactie wanneer de zoekvraag is beantwoord (stap 6). 
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interne verwerking verzamelde content zodanig
dat zoeksysteem naar content kan verwijzen

optie 1: assistentie van zoeksysteem
bij zoeken informatie

t.b.v. optie 1: zoeksysteem
verzamelt vooraf content

optie 2:
gaat informatie zelf bekijken

eindgebruiker aanbieder

zoeksysteem

Figuur 8. Plaats van zoeksysteem in zoekproces 

De exploitant van een zoeksysteem treedt afwisselend op als aanbieder en afne-
mer van content. Zoeksystemen kunnen immers in beginsel alleen verwijzen 
naar die content die ze zelf eerst hebben opgevraagd. Met gebruikmaking van 
de verzamelde content treden exploitanten van een zoeksysteem naar eindge-
bruikers op als aanbieder. Kenmerkend daarbij is dat de content waarnaar ze 
verwijzen meestal van derden afkomstig is. 

Vaak genereert een tussenpersoon inkomsten door reclame van derden 
te plaatsen.136 Het gebeurt steeds vaker dat de exploitant van het zoeksys-
teem met de oorspronkelijke aanbieder contracteert om de opgevraagde 
informatie verder te kunnen verspreiden.137 De exploitant van het 
zoeksysteem is hier tegelijk afnemer, tussenpersoon, aanbieder en adver-
teerder en beweegt zich aldus op verschillende markten.

Het zoeksysteem kan de eindgebruiker op verschillende momenten in het 
zoekproces assisteren. Wanneer een eindgebruiker een zoeksysteem gebruikt 
bij het zoeken naar relevante informatie, voert hij één of meer zoektermen in 
het zoeksysteem in. Het zoeksysteem doorzoekt daarop de eigen index en toont 
naar aanleiding daarvan een lijst met mogelijke vindplaatsen (stap 2). Indien een 
eindgebruiker informatie zoekt over een specifiek onderwerp, kan raadpleging 
van een gespecialiseerd zoeksysteem meer relevante zoekresultaten opleveren 
(stap 3). 
De ordening van vindplaatsen door het zoeksysteem (stap 4) vindt plaats op 
basis van algoritmen die over het algemeen tot het bedrijfsgeheim van de 
zoekmachine-exploitant behoren.138 Door de wijze waarop het zoeksysteem de 

136. Zie bijvoorbeeld Onderzoeken CBS over de digitale economie 2008 en Rapport Commission 
 Spécialisée Sur Les Prestataires de l’Internet, 2008. 

137. Voorbeelden zijn de contracten tussen nieuwswebsites en het ANP en tussen de website buien-
radar.nl en het KNMI. 

138. Google ordent zijn resultaten bijvoorbeeld op basis van het zogenoemde ‘Pagerank’-algoritme. 
Kritisch over de onduidelijkheid met betrekking tot het tot stand komen van zoekresultaten is 
onder meer Van Eijk 2006.
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zoekresultaten presenteert, kan het zoeksysteem de eindgebruiker assisteren bij 
het bepalen welke bron hij eerst gaat bekijken (stap 5). De wijze van presentatie 
kan per zoeksysteem verschillen.139 

5.3 Model van interactie 

Zoeksystemen fungeren als schakel in het zoekproces tussen aanbieder en eind-
gebruiker. Welke ‘interactieprocessen’ vinden er in het kader van zoeken naar 
relevante informatie precies plaats tussen aanbieder en zoeksysteem en aanbie-
der en eindgebruiker en welke rol vervult het zoeksysteem daarbij? 
De rol die een zoeksysteem vervult in de interactie tussen partijen is afhanke-
lijk van de context waarin de betreffende verrichting plaatsheeft. Tijdens het 
verzamelen van content is het zoeksysteem afnemer van content, maar bij het 
presenteren van resultaten aan de eindgebruiker vervult het zoeksysteem de rol 
van aanbieder. Ik zal nu een modelmatige beschrijving geven van het proces van 
interactie tussen aanbieder, zoeksysteem en eindgebruiker.140 

De activiteiten die partijen over en weer ondernemen in het proces van het aan-
bieden, zoeken en vinden van content via internet kunnen worden verdeeld in 
het beschikbaar maken van content (fase 0), het verzamelen van content door 
het zoeksysteem (fase 1), het intern verwerken van de content door het zoeksys-
teem (fase 2), het aanbieden van het zoeksysteem aan het publiek (fase 3) en het 
bekijken van de door de aanbieder aangeboden content door de eindgebruiker 
(fase 4).

FASE 0: De aanbieder maakt content  
beschikbaar

FASE 1: Het zoeksysteem verzamelt 
content

 − Het zoeksysteem vraagt 
content op 

 − De aanbieder stuurt content 
terug 

Meestal wordt deze sequentie  
enkele of vele malen herhaald:

 − Het zoeksysteem vraagt 
opnieuw content op

 − De aanbieder stuurt opnieuw 
content terug 

FASE 2: Interne verwerking van content 
in zoeksysteem

139. Zie meer uitgebreid over de presentatie van zoekresultaten par. 3.6.1.
140. Omdat het gaat over verrichtingen van zoeksystemen in het kader van het (uiteindelijk) assiste-

ren van eindgebruikers in een zoekproces vallen sommige fasen deels samen met stappen uit 
het in par. 2.3.1 beschreven zoekproces. 
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FASE 3: Aanbieden van het zoeksysteem 
aan het publiek

 − Het aanbieden van een 
zoeksysteem 

 − Interne verwerking van 
een zoekvraag van een 
eindgebruiker in het 
zoeksysteem
§	Opvragen content in eigen 

database
§	Opvragen content uit 

bronnen van derden (query 
doorsturen)

 − Presentatie van de 
zoekresultaten

FASE 4: Eindgebruiker bekijkt content op 
beeldscherm

In fase 0 wordt de content beschikbaar gemaakt door de aanbieder. Het aanbie-
den van content gaat noodzakelijkerwijs vooraf aan het proces van het zoeken 
naar content.141 Bij het beschikbaar stellen van content kan de aanbieder op 
verschillende manieren de verrichtingen van afnemers met de content beïnvloe-
den. De meest effectieve wijze om content te beschermen, is het aanbrengen van 
effectieve technische beschermingsmaatregelen.142 De content kan dan echter 
door de meeste zoeksystemen niet meer gevonden worden. Wanneer content 
open wordt aangeboden, kan deze in beginsel door een zoeksysteem worden 
opgevraagd.

Fase 1 omvat het verzamelen van content door het zoeksysteem. Om te kun-
nen assisteren bij het bepalen van beschikbare informatiebronnen, moet een 
zoeksysteem eerst ‘weten’ welke content op welke locatie beschikbaar is. Het 
zoeksysteem vraagt daartoe eerst content op. Dat doet het zoeksysteem door 
zoekbots te gebruiken die voortdurend zoveel mogelijk beschikbare content 
opvragen. Het opvragen van webdocumenten door zoekbots gaat op dezelfde 
wijze als bij ‘menselijke gebruikers’: de zoekbot stuurt één of meer GET-requests 
naar het computersysteem van de aanbieder. Wanneer een zoeksysteem gepro-
grammeerd is om (een bepaald soort) no robots-clausules te respecteren, zal het 
zoeksysteem (bijvoorbeeld) eerst de robots.txt-file opvragen. Naar aanleiding 
van het verzoek stuurt het contentmanagementsysteem van de aanbieder de 
gevraagde content toe. Bij open content is het contentmanagementsysteem 
van de aanbieder zo geprogrammeerd dat naar aanleiding van een verzoek 
de gevraagde content automatisch wordt toegestuurd. Indien de aanbieder 
gebruikmaakt van no robots-clausules, wordt bijvoorbeeld de robots.txt-file 
teruggestuurd. Wanneer de aangeboden content ‘gesloten’ is, stuurt het con-

141. Dit volgt onder meer uit par. 2.2.2 en 3.6.1. In dit hoofdstuk wordt dan ook verondersteld dat er 
inderdaad aanbieders zijn die content aanbieden. In de latere hoofdstukken komt de positie van 
de aanbieder meer uitgebreid aan de orde.

142. Par. 4.2.
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tentmanagementsysteem van de aanbieder de gevraagde content alleen toe als 
de afnemer de vereiste credentials kan opgeven. Zonder credentials kan het 
zoeksysteem de content niet opvragen en er dus ook niet in zoekresultaten naar 
verwijzen. Meestal worden de onderdelen van fase 1 enkele of vele malen her-
haald. 

In fase 2 wordt de content intern verwerkt in het zoeksysteem. De opgevraagde 
content wordt opgeslagen in het zoeksysteem, eventueel gestructureerd en ver-
werkt tot een index. 

Fase 3 behelst het aanbieden van het zoeksysteem aan het publiek. De meeste 
zoeksystemen voor internet worden via een website aangeboden aan het publiek. 
Het is daarbij mogelijk dat een zoeksysteem de eindgebruiker al informatie 
verschaft voordat dat deze een zoekvraag aan het systeem heeft gesteld. De home-
page van Googlenews geeft bijvoorbeeld al ‘digitale krantenkoppen’ met links 
naar andere sites weer van recente nieuwsberichten.143 Naar aanleiding van een 
zoekvraag van een eindgebruiker doorzoekt het zoeksysteem de eigen database. 
Eventueel kan het zoeksysteem ook databases van derden doorzoeken. De ge-
vonden en gerangschikte resultaten worden vervolgens gepresenteerd aan de 
eindgebruiker. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals het tonen van 
een lijst met vindplaatsen of een document dat bestaat uit deep links.144 

143. Dat een verschil in presentatiewijze verschillende juridische implicaties kan hebben, kwam on-
der meer naar voren in het in par. 3.6.2 reeds genoemde Belgische geschil tussen Copiepresse en 
Googlenews, zie nader hoofdstuk 3.

144. Een aantal mogelijkheden voor het presenteren van de content is meer gedetailleerd besproken 
in par. 3.6.5.



hoofdstuk 278

samenvatting6.1

Aanbieder 1

Aanbieder 1

Aanbieder 2

Aanbieder 2

Internet

Internet

Zoeksysteem

Zoeksysteem

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Eindgebruiker

Model van interactie

Eindgebruiker

stelt content ter beschikking

opvragen content

opvragen content

opsturen content

opsturen content

verwerken content

verzenden zoekvraag

verzenden zoekvraag

verzenden antwoord

verzenden antwoord

zoeken in eigen database

Figuur 9. Model van interactie bij zoeken naar relevante informatie

In fase 4 kan de eindgebruiker de content bekijken door deze rechtstreeks op te 
vragen bij de aanbieder. Dat kan bijvoorbeeld door op één van de links uit de lijst 
met zoekresultaten te klikken. Wanneer de eindgebruiker al weet waar de beno-
digde informatie zich bevindt, hoeft hij uiteraard niet eerst een zoeksysteem te 
raadplegen, maar kan hij meteen de content opvragen bij het computersysteem 
van de eindgebruiker. Wanneer de benodigde informatie open content is, zal de 
content op verzoek van het computersysteem van de eindgebruiker worden toe-
gezonden. 

6. Samenvatting en technische uitgangspunten

6.1 Samenvatting 

Het aanbieden, zoeken en verwerken van via internet beschikbare informatie 
gebeurt met allerlei verschillende doelstellingen. Ook zijn met deze activiteiten 
geheel verschillende belangen gemoeid. Er zijn tal van aanbieders, eindgebrui-
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kers en (exploitanten van) zoeksystemen. Het is om die reden alleen al lastig tot 
een zinvolle categorisering te komen. Het hangt sterk van de omstandigheden 
van het geval af wat de belangen en doelstellingen zijn van de partijen die be-
trokken zijn bij het proces van het vinden van informatie. Afhankelijk van die 
omstandigheden zullen sommige aanbieders niet snel bezwaar hebben tegen 
het gebruik van hun content door geautomatiseerde zoeksystemen, terwijl an-
dere aanbieders om economische redenen bepaalde wijzen van gebruik van hun 
content door bepaalde zoeksystemen juist wel bezwaarlijk vinden. 

Internet kan worden beschouwd als een netwerk van netwerken. Wanneer een 
computer is verbonden met dit netwerk en content beschikbaar is gemaakt 
zonder dat additionele technische maatregelen zijn genomen, is content tech-
nisch gezien vrij beschikbaar. De content kan dan worden opgevraagd door de 
(computer van) een willekeurige afnemer. Opgevraagde content wordt door het 
computersysteem van de contentaanbieder aan de computer van de afnemer 
verzonden. Aan afnemerszijde wordt de opgevraagde content verwerkt: de con-
tent wordt bijvoorbeeld op het beeldscherm van de eindgebruiker getoond of 
opgenomen in een database. 
Het www wordt niet alleen gebruikt door mensen met webbrowsers, maar ook 
door allerlei soorten zoeksystemen die het www afzoeken naar content die via 
de aangesloten computers beschikbaar wordt gemaakt. Een zoeksysteem assis-
teert eindgebruikers bij het vinden van relevante content. De assistentie die de 
huidige zoeksystemen bieden, omvat meestal maar een gedeelte van het hele 
zoekproces. Voor het verzamelen van content is essentieel dat zoekbots toegang 
hebben tot aangeboden content. Zoeksystemen fungeren als schakel tussen aan-
bieders en afnemers van content. 

Het voor het aanbieden en opvragen van webpagina’s gebruikte HTTP-protocol 
heeft in verband met het gebruik van zoekbots twee belangrijke nadelen. HTTP 
kent slechts een gering aantal messages, zodat er maar weinig soorten afspraken 
mee kunnen worden gemaakt. Bovendien biedt het HTTP-protocol niet of nauwe-
lijks mogelijkheden om technisch gezien te onderhandelen over de voorwaarden 
waaronder een zoekbot toegang heeft of gebruik mag maken van de content. De 
ontwikkeling van een onderhandelingssysteem met webservices heeft in dit ver-
band voordelen ten opzichte van webservers die alleen het HTTP-protocol kennen. 
Een groot voordeel van webservices is dat er al veel meer is gestandaardiseerd dan 
bij andere methoden. Bovendien kunnen aanbieders en afnemers met behulp 
van webservices een stelsel van afspraken maken. Voor afspraken over open con-
tent biedt het gebruik van webservices vooralsnog echter geen oplossing.145 Om 
met elkaar te kunnen onderhandelen, moet zowel de webservice als de zoekbot 
daartoe namelijk geprogrammeerd zijn. Momenteel is dat nog niet eenvoudig te 
realiseren.146 Zodra er een wereldwijde standaard is ontwikkeld en geaccepteerd 

145. Voor webservices, zie par. 3.5.
146. Ze moeten daarbij hetzelfde protocol gebruiken en dezelfde taal spreken. Er is niet automatisch 

geregeld dat een webservice kan onderhandelen. Ook is het op dit moment niet gebruikelijk dat 
zoekbots die het www afstruinen, geprogrammeerd zijn om met een webservice over voorwaar-
den voor toegang en gebruik te onderhandelen. Lastig daarbij is dat een zoekbot alleen kan 
onderhandelen met een bepaalde webservice, als de zoekbot geprogrammeerd is voor de door de 
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waarmee aanbieders van webservices een specifiek protocol gebruiken waarmee 
ze met elkaar, webbrowsers en zoekbots kunnen onderhanden, zullen onder-
handelingen op grote schaal technisch gezien wel mogelijk worden.147

Om een eindgebruiker te kunnen assisteren bij het zoeken en vinden van rele-
vante informatie op internet, voert een zoeksysteem verschillende taken uit. De 
belangrijkste daarvan zijn het verzamelen van content, de interne verwerking 
van content, het verwerken van de zoekvraag van de eindgebruiker en de presen-
tatie van de resultaten op een zoekvraag aan de eindgebruiker.148

Ik maak in deze studie onderscheid tussen algemene zoekmachines en gespe-
cialiseerde zoeksystemen.149 Algemene zoekmachines verwijzen naar zo veel 
mogelijk via internet beschikbare content. Gespecialiseerde zoeksystemen zijn 
beperkt tot een bepaald onderwerp of domein. Binnen de categorie van gespe-
cialiseerde zoekmachines kan worden onderscheiden in zoekmachines die 
verwijzen naar content uit één of enkele bronnen en zoekmachines die verwij-
zen naar content uit een groot aantal bronnen. 
De meest effectieve wijze om content te beschermen, is de inzet van effectieve 
technologische beschermingsmaatregelen. Content is dan slechts toegankelijk 
voor afnemers die over de vereiste credentials beschikken. Dit type content heb 
ik in het kader van deze studie als ‘gesloten content’ gedefinieerd. Een website 
met gesloten content is echter minder aantrekkelijk voor het publiek. Dat kan 
leiden tot een daling van het bezoekersaantal van een website. Bovendien is 
gesloten content in beginsel niet meer toegankelijk voor zoeksystemen en deze 
kan dus ook niet worden getoond in de zoekresultaten. Dat gaat ten koste van de 
vindbaarheid van de content. 

De aanbieder die open content aanbiedt, heeft echter veel minder mogelijk-
heden om de verrichtingen van zoeksystemen in gewenste banen te leiden. De 
mechanismen die hem ter beschikking staan, zijn geen effectieve technische 
beschermingsmaatregelen, zodat zoeksystemen technisch gezien niet hoeven 
te worden gehinderd door deze obstakels. De meeste van de in dit hoofdstuk be-
sproken mechanismen tegen ongewenst gebruik door zoeksystemen zijn gericht 
tegen het opvragen van content door zoekbots. Veel mogelijke nadelen aan het 
gebruik van zoeksystemen voor aanbieders houden evenwel verband met het 
presenteren aan eindgebruikers van content door zoeksystemen, bijvoorbeeld bij 
het tonen van de zoekresultaten. Voor aanbieders is het van belang om controle 
te houden over de aangeboden content. Daarom is goed voorstelbaar dat aan-

aanbieder gebruikte combinatie van webservices met een internationale standaard over hoe zoek-
bots moeten onderhandelen met die webservice. Een dergelijke internationale standaard voor de 
communicatie met webservices is echter nog niet ontwikkeld. Dat maakt het voorlopig onmogelijk 
om exploitanten van zoeksystemen te verplichten hun zoekbots zo te programmeren dat ze met 
webservices kunnen ‘onderhandelen’. 

147. Dit alles brengt mee dat er globaal gezien slechts twee mogelijkheden zijn waarop zoekbots met 
webservices kunnen communiceren, namelijk door gebruik te maken van protocollen die al wel 
gestandaardiseerd zijn, of door vooraf afspraken te maken over de wijze waarop ze met elkaar 
gaan communiceren. In de praktijk betekent dit, dat het onderhandelen met webservices voorna-
melijk plaatsvindt binnen een gesloten systeem. 

148. Par. 3.6.
149. Par. 3.6.
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bieders reeds op het moment van opvragen van content door zoekbots controle 
trachten te houden over de wijze waarop en door wie content wordt opgevraagd.
De eindgebruiker die gaat zoeken naar informatie heeft de keuze om recht-
streeks naar de website van de aanbieder van die informatie te gaan, of eerst uit 
te zoeken waar de gezochte informatie zich bevindt. Wanneer hij niet weet waar 
de gezochte informatie te vinden is, kan hij eerst gebruikmaken van een zoek-
systeem. Zoeksystemen assisteren eindgebruikers bij het vinden van relevante 
informatie door een gedeelte van het zoekproces over te nemen. Zoeksystemen 
zijn in die zin essentieel voor de informatie- of encyclopediefunctie van internet. 
Een zoeksysteem kan gewoonlijk pas functioneren wanneer het eerst content 
heeft verzameld. Een aanbieder heeft daarom niet alleen te maken met eindge-
bruikers als afnemer van content, maar ook met zoeksystemen. 

In paragraaf 5.3 is een model opgenomen van de processen die zich in het 
kader van het zoeken van informatie door een eindgebruiker afspelen tussen de 
aanbieder en het zoeksysteem, het zoeksysteem en de eindgebruiker en de aan-
bieder en de eindgebruiker. Dat model is opgebouwd uit de volgende vier fasen: 

FAsE 0: De aanbieder maakt 
content beschikbaar

FAsE 1: Het zoeksysteem 
verzamelt content

 − Het zoeksysteem vraagt content op 
 − De aanbieder stuurt content terug 

Meestal wordt deze sequentie enkele 
of vele malen herhaald:

 − Het zoeksysteem vraagt opnieuw 
content op

 − De aanbieder stuurt opnieuw content 
terug 

FAsE 2: Interne verwerking 
content in zoeksysteem

FAsE 3: Aanbieden van het 
zoeksysteem aan het 
publiek

 − Het aanbieden van een zoeksysteem 
 − Interne verwerking van een zoek-
vraag van een eindgebruiker in het 
zoeksysteem
§	Opvragen content in eigen 

database
§	Opvragen content uit bronnen 

van derden (query doorsturen)
 − Presentatie van de zoekresultaten

FAsE 4: Eindgebruiker bekijkt 
content op beeldscherm
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Het gebruik van zoeksystemen is voor zowel aanbieders als afnemers van 
content van belang. Aanbieders hebben zoeksystemen nodig om gevonden te 
worden, en zoeksystemen kunnen alleen goed werken als de aangeboden con-
tent geschikt is om met zoeksystemen doorzocht te worden. De activiteiten van 
zoeksystemen kunnen echter nadelen van technische en/of economische aard 
opleveren voor de aanbieder. 
Opdat een website vindbaar is voor zoeksystemen (en daarmee vindbaar voor 
het publiek) zal althans een deel van alle aangeboden content open moeten 
worden aangeboden. Wanneer de aanbieder content open aanbiedt, is het naar 
de huidige stand van de techniek niet mogelijk om te onderscheiden in mense-
lijke afnemers en zoekbots van zoeksystemen. Het is technisch gezien dus erg 
moeilijk om controle uit te oefenen over de verrichtingen van zoeksystemen 
zonder de content minder toegankelijk te maken.150 Zoals uit paragraaf 4.3 volgt, 
bestaan er niettemin mechanismen om kenbaar te maken aan afnemers dat 
een aanbieder bepaalde verrichtingen met de content niet wenselijk vindt. On-
duidelijk is echter wat de juridische betekenis is van no robots clauses en andere 
aanwijzingen van de aanbieder die gericht zijn aan zoeksystemen.

6.2 Technische uitgangspunten voor de volgende hoofdstukken

Het is op basis van het voorgaande nu mogelijk om een aantal uitgangspunten 
te formuleren over de werking van internet, de verhouding tussen aanbieders en 
afnemers van content en de werking van zoeksystemen. 

1. Internet, het www en zoeksystemen functioneren globaal gezien zoals in dit 
hoofdstuk beschreven. 

2. Het verschil tussen ‘handmatig’ opvragen met een webbrowser en geauto-
matiseerd opvragen door zoekbots zit technisch gezien vooral in de snelheid 
waarmee content wordt opgevraagd en in de hoeveelheid content die wordt 
opgevraagd. 

3. Er kan technisch gezien slechts content door de webserver van de aanbieder 
worden verzonden op verzoek van de computer van de afnemer. Indien de 
aanbieder bij de communicatie met afnemers via internet gebruikmaakt 
van een webservice kan dat anders zijn. De specifieke functionaliteit van 
webservices komt in een open content omgeving echter nog niet tot zijn 
recht.151 In deze studie blijven webservices daarom grotendeels buiten be-
schouwing.

4. Opdat geautomatiseerde zoeksystemen effectief naar via internet beschik-
bare informatie kunnen zoeken, is toegang tot beschikbare digitale bronnen 
net als bepaalde vormen van gebruik ervan, essentieel.

150. Par. 3.2.
151. Par. 3.5 en 6.1.
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5. Er zijn verschillende soorten zoeksystemen. Het opvragen van content 
gebeurt bij alle typen zoeksystemen grosso modo op dezelfde manier. De 
verschillen tussen zoeksystemen betreffen voornamelijk de wijze van in-
terne verwerking van opgevraagde content en de presentatie van resultaten. 

6. Om naar content te kunnen verwijzen, moeten zoeksystemen die content 
in beginsel eerst zelf hebben opgevraagd. De interne verwerking van de 
opgevraagde kopie behelst het maken van meerdere (tijdelijke) kopieën en 
opslag van ten minste één exemplaar, al dan niet in gewijzigde vorm.

7. Bij gebruik van de huidige technologie is het de facto onmogelijk voor aan-
bieders om content vrij toegankelijk aan te bieden én zoekbots van mensen 
te onderscheiden.

8. Het www is indertijd ontwikkend voor het bekijken van webpagina’s door 
mensen. Natuurlijke taal is voor zoeksystemen vooralsnog onvoldoende be-
grijpelijk om tot uitgangspunt te nemen dat zoeksystemen mededelingen in 
natuurlijke taal kunnen verwerken. Ondanks de technische ontwikkelingen 
met bijvoorbeeld webservices en XML is de huidige wijze waarop content in 
webdocumenten wordt gepresenteerd, (nog) niet voldoende geschikt om op 
dezelfde manier ‘begrepen’ te worden door zoeksystemen als door mensen.

9. Een aanbieder kan zelf enige invloed uitoefenen op de verrichtingen van 
zoeksystemen met zijn content. Effectieve technologische beschermings-
maatregelen (gesloten content) bieden de meeste bescherming.152 Meer 
gedifferentieerde mogelijkheden voor toegangscontrole (zoals robots.txt) 
worden niet door het HTTP-protocol ondersteund. Open content is technisch 
gezien dus voor alle soorten afnemers vrij toegankelijk. De aanbieder van 
open content die zijn content wil beschermen heeft dus andere instrumen-
ten nodig dan de techniek. Door het voor het www gebruikte HTTP-protocol 
is het technisch gezien moeilijk realiseerbaar om andere regels te stellen 
aan zoekbots dan aan menselijke gebruikers. 

152. Het HTTP-protocol ondersteunt slechts effectieve technologische beschermingsmaatregelen. Zie 
nader par. 4.2.
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Hoofdstuk 3 
Zoeksystemen en bescherming door 
auteursrecht

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw

1.1 Inleiding DEEl B

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat zoeksystemen diverse verrichtingen1 met de 
aangeboden content moeten plegen om eindgebruikers te kunnen assisteren bij 
het zoekproces.2 Voor exploitanten van zoeksystemen is het dus van belang om 
vooraf te weten welke verrichtingen aan toestemming van eventuele rechtheb-
benden onderhevig zijn. Voor antwoorden op die vraag moet men in de eerste 
plaats kijken naar het auteurs- en databankenrecht. Kort gezegd verleent het 
auteursrecht de maker van een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw)3 het 
uitsluitend recht tot het openbaarmaken of verveelvoudigen van dat werk. Het 
databankenrecht verleent de producent van databanken die aan de in de Data-
bankenwet (Dw) opgenomen vereisten voldoen, het uitsluitend recht tot opvragen 
en hergebruiken van substantiële delen van die databanken. Wanneer aanbieders 
exclusieve rechten uit hoofde van auteurs- of databankenrecht kunnen laten gel-
den op hun content, is voor verrichtingen ten aanzien van die content die onder 
het auteurs- of databankenrecht valt, toestemming vereist van de aanbieder als 
rechthebbende. In dit deel beantwoord ik daarom de volgende vraag: 

Kunnen op basis van het thans geldende auteursrecht en databanken-
recht voor de praktijk duidelijke antwoorden worden gegeven op de 
vraag welke verrichtingen van zoeksystemen ten aanzien van via internet 
beschikbare open content zijn toegestaan?4

Deze vraag beantwoord ik in hoofdstuk 3 voor auteursrecht en in hoofdstuk 4 
voor databankenrecht. Ik zal in deze hoofdstukken niet alleen nagaan of de re-
gels duidelijkheid verschaffen omtrent de vraag of toestemming is vereist, maar 
ook ingaan op de vraag of eventueel vereiste toestemming door de rechtheb-
bende met het beschikbaar maken van open content reeds wordt verleend. Wat 

1. Hoofdstuk 1, par. 1.2.2.
2. In hoofdstuk 2 werden al genoemd het verzamelen van content door content op te vragen bij de 

aanbieder, de interne verwerking van de opgevraagde content ten behoeve van een overzicht van 
welke content op welke locatie beschikbaar is, het intern verwerken van de zoekvraag van een 
eindgebruiker en de presentatie van zoekresultaten aan eindgebruikers. Zie nader hoofdstuk 2, 
par. 3.5.

3. Het begrip ‘werk’ dient sinds de Auteursrechtrichtlijn autonoom te worden uitgelegd, zie par. 
2.2. 

4. Het is niet mijn bedoeling alle auteurs- en databankenrechtelijke regels die relevant zouden 
kunnen zijn bij het gebruik van zoeksystemen bij mijn onderzoek te betrekken. De bedoeling is 
dat mijn analyse de stelling kan onderbouwen dat voor de verrichtingen van zoeksystemen de 
toepassing van auteurs- en databankenrecht rechtsonzekerheid geeft. 
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een zoeksysteem in een concreet geval met content mag doen, is namelijk afhan-
kelijk van het antwoord op beide vragen. 

1.2 Vraagstelling en opbouw van dit hoofdstuk 

In dit hoofdstuk zal ik aan de hand van een aantal voor de praktijk relevante si-
tuaties onderzoeken of toepassing van auteursrecht voor partijen duidelijkheid 
geeft met betrekking tot de verrichtingen die met open content zijn toegestaan. 
De vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord, luidt derhalve: 

Geeft toepassing van het objectieve auteursrecht duidelijke antwoorden 
op de vraag welke verrichtingen van zoeksystemen in een concreet geval 
met via internet beschikbare open content zijn toegestaan?

Ik bespreek daartoe de voor dit onderzoek relevante begrippen en regelgeving 
op het gebied van het auteursrecht (par. 2). Daarbij ligt de nadruk op de inhoud 
en de beschermingsomvang. In paragraaf 3 onderzoek ik of het auteursrecht 
duidelijkheid geeft over de vraag of toestemming van de auteursrechthebbende 
vereist is voor het opvragen, intern verwerken en presenteren van de content. In 
paragraaf 4 komt de vraag aan de orde in hoeverre dergelijke toestemming reeds 
impliciet wordt verleend door het via internet beschikbaar maken van open con-
tent. Een conclusie volgt in paragraaf 5. 

2. Auteursrechtelijke begrippen en regelgeving 

2.1 Relevante regelgeving: Aw en Auteursrechtrichtlijn 

Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet (Aw), in Europese richtlijnen en in 
internationale verdragen. De belangrijkste Europese richtlijn in het kader van 
deze studie is de Auteursrechtrichtlijn (ARl).5 Deze richtlijn uit 2001 is in 2004 
in de Aw geïmplementeerd. Met de implementatie van deze richtlijn is getracht 
het auteursrecht aan te passen aan de technologische innovaties van het laatste 
decennium. Daarbij is een flink aantal artikelen gewijzigd en een aantal nieuwe 
artikelen aan de Aw toegevoegd. De ARl verdient hier afzonderlijk bespreking, 
omdat de meeste voor zoeksystemen relevante bepalingen uit de Aw het gevolg 
zijn van een implementatie van deze richtlijn. Hoewel het bepalingen van natio-
naal recht betreft, dienen deze bepalingen door de rechter richtlijnconform te 
worden uitgelegd. Een richtlijnconforme uitleg vereist dat de nationale rechter 
een bepaling in overeenstemming met de richtlijn (en de doelstellingen van de 
richtlijn) uitlegt.6

De ARl is om verschillende redenen in het leven geroepen. Ze is om te begin-
nen bedoeld om ratificatie en toetreding door de EG tot onder meer het WIPO 
Copyright Treaty (WCT) uit 1996 mogelijk te maken.7 Aanleiding voor de ARl 

5. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 
2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij (PbEG 2001, L 167).

6. Zie bijvoorbeeld Prechal 2005, hoofdstuk 5, 10 en 11.
7. Overweging 15 ARl. Met het WCT werd de internationale bescherming van het auteursrecht 
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was voorts dat ‘het huidige auteursrecht en de huidige naburige rechten moeten 
worden aangepast en aangevuld om adequaat op economische gegevenheden 
zoals nieuwe exploitatievormen te kunnen reageren’.8 Voorts wordt met de ARl 
beoogd door harmonisatie een hoog niveau van bescherming van auteursrecht 
en naburige rechten te bewerkstelligen.9 

2.2 De ‘maker’ en door auteursrecht beschermde ‘werken’

Het auteursrecht berust in beginsel bij de maker van een werk. Ik ga er in dit 
onderzoek van uit dat de aanbieder dezelfde is als de maker in de zin van artikel 
1 Aw en derhalve rechthebbende ten aanzien van de uit het auteursrecht voort-
vloeiende rechten is.10 Auteursrecht kan de aanbieder alleen soelaas bieden 
wanneer de aangeboden content een ‘werk’ is in de zin van artikel 10 Aw.11 Sinds 
de inwerkingtreding van de ARl is het begrip ‘werk’ een autonoom unierechte-
lijk begrip en moet artikel 10 Aw dus richtlijnconform worden uitgelegd.12 Er is 
pas sprake van een werk bij ‘een schepping van de geest’, waarbij het gaat om 
oorspronkelijk materiaal, dat wil zeggen ‘een eigen intellectuele schepping van 
de auteur’.13 Die schepping van de geest komt tot uiting ‘enkel via de keuze, de 
schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze 
(…)’.14 Werken die niet door menselijke hand tot stand zijn gekomen, kwalifice-
ren niet als werk.15 

geactualiseerd, onder meer voor toepassing in een digitale omgeving en verbetering van de mid-
delen om over de gehele wereld de piraterij te bestrijden. 

8. Overweging 5 ARl.
9. Overweging 4 ARl. Daarmee werd een toename van rechtszekerheid en verhoging van de hoe-

veelheid investeringen in creativiteit en innovatie beoogd.
10. In de praktijk zal degene die content aanbiedt, niet altijd de maker zijn van alle via de betref-

fende website beschikbaar gemaakte werken. Deze omstandigheid is mijns inziens echter niet 
essentieel bij de beantwoording van de vraag in hoeverre in het algemeen toestemming van de 
rechthebbende vereist is voor verrichtingen van een zoeksysteem. Het voert in het kader van 
deze studie dan ook te ver om dit onderscheid uit te werken. In deze studie laat ik die mogelijk-
heid daarom verder buiten beschouwing. 

11. Een werk in de zin van art. 10 Aw is ‘ieder voortbrengsel van letterkunde, wetenschap of kunst 
dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt’ 
(art. 1 jo. 10 Aw, HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme). De werktoets uit Van Dale/
Romme is in HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 (Endstra) verder uitgewerkt, zie r.o. 4.5.1: eigen, oor-
spronkelijk karakter houdt in dat ‘de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk 
(vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het persoonlijk stempel van de maker moet dragen 
betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke 
arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daar-
buiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen 
creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.’

12. HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq). Dit is sindsdien vele malen herhaald, zie bijvoorbeeld 
HvJ EU 22 december 2011, nr. C-393/09 (BSA) en HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 
(Premier League). Zie voor toepassing van het ‘nieuwe’ werkbegrip bijvoorbeeld Rb. Utrecht 9 
september 2009, LJN BJ7300 (Factotaal), r.o. 4.3. Zie voorts Rb. ’s-Gravenhage 18 april 2012, LJN 
BW3624 (Jenga), r.o. 3.5; Rb. Amsterdam 28 september 2011, LJN BU6271 (Brein/NSE); Hof Leeuwar-
den 26 juni 2011, LJN BR3119 (NDP/Flevoland). 

13. HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 34 en 37 e.v., zie hierover Visser 2009a. Zie voorts    
HvJ EU 2 mei 2012, nr. C-406/10 (SAS Institute/WPL). 

14. HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 45. 
15. HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq). Dat was naar Nederlands recht al zo: Spoor, Verkade  

& Visser 2005, p. 31-32. 
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Het belangrijkste verschil tussen het werkbegrip in de richtlijn en in de Aw is 
dat het Hof van Justitie EU meer belang hecht aan de oorspronkelijkheid bij de 
omschrijving van creativiteit dan de Hoge Raad.16 Praktisch gezien zijn de ver-
schillen in het gehanteerde werkbegrip niet groot. 
Beschermd is niet het idee en ook niet de inhoud van een tekst, maar de concrete 
uitwerking daarvan (de uiterlijke verschijningsvorm in een tekst), die belichaamd 
moet zijn in een werk. Bij niet-originele overzichten zoals prijslijsten, huizenbe-
schrijvingen, hitlijsten, beschrijvingen van tweedehandsauto’s, of objectgegevens 
op veilingwebsites, wordt de originaliteitsdrempel vaak niet gehaald.17 De Aw 
kent voor die gevallen van oudsher het regime van de geschriftenbescherming.18 

Door een aanbieder beschikbaar gemaakte content kan op verschillende 
manieren voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Een 
webdocument19 komt al snel in aanmerking voor bescherming: er kan auteurs-
recht rusten op een webdocument als één werk (art. 10 lid 1 onder 1 Aw), en de 
website als één werk of verzameling werken (art. 10 lid 3 Aw).20 Ook elementen 
van een webdocument kunnen in aanmerking komen voor zelfstandige auteurs-
rechtelijke bescherming. Er kan daarbij gedacht worden aan teksten, muziek,21 
afbeeldingen,22 geluid, video’s, software, of een combinatie van uiterlijke ver-
schijningsvormen, mits die elementen zelfstandig voldoen aan de vereisten voor 
een oorspronkelijk werk. 
In de praktijk rijzen niettemin nog geregeld geschillen met betrekking tot de 
originaliteitsdrempel, bijvoorbeeld over foto’s en objectbeschrijvingen op een 
website.23 Van de productbeschrijvingen op een website werd geoordeeld dat ze 
geen oorspronkelijk karakter hadden: ze verschaften zo nauwkeurig mogelijke 
feitelijke informatie over het te verkopen product.24 Auteursrechtelijke bescher-
ming werd in een andere zaak wel aangenomen voor de combinatie van foto en 

16. Voor Nederland zie Visser 2009a, vergelijk ook HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 (Endstra). Voor de 
EU: HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq).

17. Zie bijv. Hof ’s-Gravenhage 26 april 2011, IEPT 20110426 (IDMC/Free Publicity): de titellijst van 228 
kranten is geen auteursrechtelijk werk, omdat de maker van die lijst bij de samenstelling geen 
creatieve en/of subjectieve keuzes heeft gemaakt. Zie echter Rb. Haarlem 17 augustus 2011, LJN 
BR6523 (Noordhoff): De wijze waarop de makers van een antwoordenboek de specifieke uitwer-
kingen van de antwoorden hebben vastgelegd berust op creatieve keuzes, zodat het openbaar 
maken van antwoordenboeken via internet als inbreuk op het auteursrecht kwalificeert. 

18. Par. 2.3.6. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 81-91. Voor databanken in de zin van de Databanken-
wet (Dw) die na 27 maart 1996 tot stand zijn gekomen, is een beroep op de geschriftenbescher-
ming op grond van art. 10 lid 4 Aw uitgesloten. 

19. Ik prefereer de term ‘webdocument’ boven ‘webpagina’. Zie hoofdstuk 2, par. 3.1. 
20. Hugenholtz 2001b. 
21. Bijvoorbeeld Rb. ’s-Gravenhage 19 december 2012, IEPT 20121219 (Nederland.fm).
22. In 2012 bijvoorbeeld: Rb. Amsterdam 30 oktober 2012, IEPT 20121030 (De Jong Photography) en Rb. 

Rotterdam 10 augustus 2012, IEPT 20120810 (Dijkstra/NoRisk).
23. Twee van de hieronder genoemde twee uitspraken zijn gewezen voor het arrest van het Hof 

van Justitie inzake Infopaq. Zie ook overwegingen 21 en 22 ARl, waaruit blijkt dat een ruime 
uitleg van de exploitatierechten werd beoogd. Omdat het door het Hof van Justitie gehanteerde 
criterium nauwelijks verschilt van de in deze uitspraken gehanteerde oorspronkelijkheidstoets, 
meen ik dat deze uitspraken hun waarde voor de onderhavige studie nog niet hebben verloren. 
Zie hierover de noot van Geerts onder HvJ EU 1 december 2011 (Painer), IER 2012, 16, pt. 4: ‘Het is 
niet veel anders dan “ons” EOK & PS-criterium zoals dat door de Hoge Raad in het Endstra-arrest 
is gedefinieerd.’ 

24. Rb. Arnhem (vzr.) 25 maart 2009 (Roode Roos/De Rooij). 
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objectbeschrijving op de website van een makelaar.25 De rechtbank overwoog 
daarbij dat bescherming mogelijk was ondanks de puur feitelijke beschrijving 
van het object. De wijze van aanprijzing en de opmaak van de woningadverten-
tie als geheel werd aangemerkt als: 

‘het resultaat van scheppende arbeid, waarbij creatieve keuzes worden 
gemaakt. Dat geldt evenzeer voor de wijze waarop de woning wordt 
gefotografeerd.’26 

In een geschil tussen twee aanbieders van chatsites voor homo’s overwoog de 
rechtbank dat de betreffende website geen auteursrechtelijk beschermd werk 
was.27 De Haagse voorzieningenrechter overwoog in een andere zaak dat de 
broncode van een website die onderwerp was van geschil als eigen intellectuele 
schepping wel als auteursrechtelijk beschermd kwalificeerde.28 
Ten aanzien van de lay-out van een andere website overwoog de Voorzieningen-
rechter Roermond dat deze niet auteursrechtelijk beschermd was, omdat de 
maker van de website elementen had gebruikt ‘die ook aangetroffen worden 
op de website van vele andere soortgelijke ondernemingen (…)’.29 Ook voor het 
overige achtte de rechter ‘de teksten, foto’s en kleuren in samenhang met de in-
deling van de website’ onvoldoende oorspronkelijk.30 
Er is kortom toch nog wel geregeld discussie over de vraag of verschillende ver-
schijningsvormen van via internet beschikbaar gemaakte content als werk in de 
zin van artikel 10 Aw kwalificeren.31 

2.3 Inhoud exploitatierechten

2.3.1 Inleiding

Door het auteursrecht beschermde rechten hebben betrekking op bepaalde 
handelingen die een werk toegankelijk maken.32 In dit verband wordt ook wel 
gesproken van het werk aan het publiek communiceren. De Aw kent exploitatie-
rechten, die de auteur de mogelijkheid bieden financieel voordeel te trekken uit 
het gebruik (de exploitatie) van zijn werk, en persoonlijkheidsrechten, waarmee 
de auteur in staat wordt gesteld zijn morele belangen met betrekking tot het 
werk te behartigen.33 In deze studie blijven de persoonlijkheidsrechten buiten 
beschouwing. De exploitatierechten zijn van oudsher geformuleerd als verbods-
rechten. Op basis daarvan kan een auteur bepaalde handelingen aan derden 
verbieden of toestaan. De Auteurswet biedt de maker van een auteursrechtelijk 

25. Rb. Alkmaar 8 april 2009, IEPT 20090408 (Zuka).
26. Rb. Alkmaar 8 april 2009, IEPT 20090408 (Zuka), r.o. 4.6.
27. Rb. Amsterdam 31 maart 2010, IEPT 20100331, r.o. 4.5. 
28. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 12 juli 2011, IEPT 20110712 (Kamernet/Kamerenzo). 
29. Rb. Roermond (vzr.) 5 december 2012, IEPT 20121205 (Social Deal/Wowdeal), r.o. 4.2. 
30. Rb. Roermond (vzr.) 5 december 2012, IEPT 20121205 (Social Deal/Wowdeal), r.o. 4.3. 
31. Tenzij anders vermeld, ga ik er in de rest van dit hoofdstuk niettemin van uit dat de aangeboden 

content een werk in de zin van art. 10 Aw is.
32. Visser 1997, p. 24.
33. Een voorbeeld van een persoonlijkheidsrecht is het recht op naamsvermelding van de auteur en 

het recht zich te verzetten tegen verminking of verandering van het werk.
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beschermd werk bescherming tegen ongeautoriseerde openbaarmaking of ver-
veelvoudiging van dat werk.34 
De bepalingen van de Aw die betrekking hebben op openbaarmaking en verveel-
voudiging moeten richtlijnconform worden uitgelegd.35 De exploitatierechten 
in de Auteursrechtrichtlijn zijn op andere wijze geformuleerd. De ARl verplicht 
de lidstaten te voorzien in een reproductierecht (art. 2), een recht van medede-
ling van werken aan het publiek, een recht van beschikbaarstelling van ander 
materiaal voor het publiek (art. 3) en een distributierecht (art. 4). Voor deze stu-
die zijn enkel de eerste twee rechten relevant. 
De Nederlandse wetgever zag in de ARl geen aanleiding om de systematiek van 
de Auteurswet te veranderen. Men vond de reeds bestaande begrippen ‘open-
baarmaking’ en ‘verveelvoudiging’ uit de Aw voldoende flexibel om zowel het 
ruime reproductierecht van artikel 2 ARl als de in artikelen 3 en 4 ARl gebruikte 
begrippen ‘mededeling aan het publiek’, ‘terbeschikkingstelling’ en ‘versprei-
ding’ te omvatten.36 Om die reden is de bestaande wettelijke onderverdeling 
van uitsluitende rechten in ‘openbaarmaking’ en ‘verveelvoudiging’ in de Aw ge-
handhaafd. Wel is een nieuw artikel 13a Aw ingevoegd waarin de exceptie voor 
zogenoemde ‘tijdelijke kopieën’ wordt geregeld.37 De begrippen ‘openbaarma-
king’ en ‘verveelvoudiging’ uit de Aw hebben evenwel een ander karakter dan de 
uitsluitende rechten van artikel 2 tot en met 4 uit de ARl: de begrippen in de Aw 
zijn normatief van aard, terwijl de in de ARl gehanteerde begrippen technische 
begrippen zijn.38 De laatste jaren heeft het Hof van Justitie meermaals geoor-
deeld dat de kernbegrippen uit de ARl in alle lidstaten van de EU eenvormig en 
autonoom moeten worden toegepast.39 Bij geschillen over bepalingen die geïm-
plementeerd zijn uit de ARl zal de Nederlandse rechter dus de unierechtelijke 
begrippen moeten hanteren. Kleve wees ten tijde van het implementatieproces 
al op een systeembreuk en waarschuwde dat de richtlijn een zodanige norma-
tieve en materiële wijziging meebrengt dat de absolute rechten uitdijen tot het 
gebruik van een werk, met inbegrip van het enkele kennisnemen daarvan.40 De 
kritiek van Kleve op de technische benadering van de richtlijn blijkt inmiddels 
wel degelijk terecht. 

34. Art. 1 Aw.
35. Een voorbeeld van een richtlijnconforme uitleg is Rb. Amsterdam 12 september 2012, LJN 

BX7043 (Playboy & Britt Dekker/Geen Stijl): De rechtbank overweegt o.a. dat het er bij verveelvou-
diging om gaat ‘of het werk op een of andere manier ter kennisneming van het publiek wordt 
gebracht en de beschikbaarstelling voor het publiek plaatsvindt op zodanige wijze dat het werk 
voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is. 
Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling 
niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en 
de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.’ 

36. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 13 en 14. De richtlijn bezigt overigens de termen ‘mede-
deling aan het publiek’, ‘beschikbaarstelling’ en ‘distributie’.

37. Art. 13a Aw wordt uitgebreid bespoken in par. 3.3 van dit hoofdstuk.
38. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 37-38.
39. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 september 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 27-29 en HvJ EU 1 december 

2011, nr. C-145/10 (Painer).
40. Zie Kleve 2004 p. 208-209. Voor (meer) kritiek op de wijze van implementatie, zie bijvoorbeeld   

H. Cohen Jehoram 2002 en Seignette 2002.
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2.3.2 Openbaarmaking 

Openbaarmaking is een verzamelterm voor een aantal wijzen van beschikbaar 
stellen van een werk aan het publiek.41 Openbaarmaking van (een versie of 
bepaalde vorm van) een werk gebeurt in beginsel slechts eenmaal per werk. 
Wanneer het werk in gewijzigde vorm of aan een ander publiek dan voorheen 
ter beschikking wordt gesteld, spreekt men van een nieuwe openbaarmaking. 
De hoofdregel is, dat voor het eerste in het verkeer brengen van elk exemplaar 
toestemming van de auteur benodigd is. Het auteursrecht op een fysiek exem-
plaar van een werk is uitgeput nadat het in het verkeer is gebracht,42 maar dit 
geldt niet voor elektronische documenten.43 In een elektronische omgeving 
komt openbaarmaking van een werk daarom veel vaker voor. Het via internet 
beschikbaar stellen aan het publiek van content is een openbaarmakingshande-
ling, onafhankelijk van de vraag of de betreffende bestanden waarin het werk 
is ‘vastgelegd’ door afnemers worden opgevraagd.44 Een aanbieder kan zich na 
openbaarmaking niet meer beroepen op het recht het werk niet openbaar te 
maken.

2.3.3 Mededeling aan het publiek

In artikel 3 ARl is een ‘recht van mededeling van werken aan het publiek en 
recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek’ opgenomen. 
Het recht van mededeling aan het publiek is net als het reproductierecht van 
artikel 2 ARl en het distributierecht van artikel 4 ARl ruim gedefinieerd. Wat de 
reikwijdte van het begrip ‘mededeling aan het publiek’ is, is ondanks diverse uit-
spraken van het Hof van Justitie EU echter nog niet helder.45 In zijn noot onder 
twee op dezelfde dag gewezen arresten wijst Visser erop dat er bepaald nog geen 
duidelijkheid is over de uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’. 

‘Na in zijn arrest-Airfield (C 431/09) (iedere?) “interventie” waardoor 
een ruimer publiek wordt bereikt als “mededeling aan het publiek” te 
bestempelen rekt het Hof EU het begrip mededeling aan het publiek 
enerzijds nu weer verder op, terwijl het aan de ander kant juist wordt 
ingeperkt. In SCF/Marco Del Corso komt het Hof nu met een beperkende 
interpretatie van het begrip “publiek” (…) De tandarts kan niet redelijker-
wijs verwachten dat hij door het draaien van muziek meer klanten krijgt. 

41. Art. 12 Aw geeft geen definitie van openbaarmaking, maar noemt slechts vijf handelingen die 
mede openbaarmaking inhouden. Zie over openbaarmaking Spoor, Verkade & Visser 2005, 
p. 177 e.v. en Van Lingen 2007, p. 83 e.v.

42. Wanneer een recht is uitgeput, heeft de auteur geen zeggenschap meer over in het verkeer ge-
brachte exemplaren. Zo heeft de eigenaar van een rechtmatig aangeschaft exemplaar van een 
boek geen toestemming nodig van de auteursrechthebbende voor de verkoop van dat exemplaar 
aan een derde. Uitputting is door de HR erkend in HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesporte-
feuille) en HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record Shop). 

43. HR 19 januari 1979, NJ 1979, 412 (Poortvliet). Zie hieromtrent Spoor, Verkade & Visser 2005, 
p. 189.

44. Zie reeds Visser 1997, p. 175.
45. HvJ EU 15 maart 2012, nr. C-135/10 (SCF/Marco Del Corso). HvJ EU 15 maart 2012, nr. C-162/10  

(Phonographic Performance). Vergelijk voor Nederland: Rb. ’s-Gravenhage 29 november 2012,  
IEPT 20121129 (Videma/Hertog Inn). 
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Het laten horen van muziek heeft dus geen invloed op het inkomen van 
de tandarts. Dus is er geen winstoogmerk en dus is het geen medede-
ling aan het publiek (ov. 95-100). Geen publiek, geen winstoogmerk, 
geen “extra dienst die wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te 
trekken”, geen “mededeling aan het publiek”. In de zaak Phonographic Per-
formance/Ierland gaat de onduidelijkheid juist de ander kant op, richting 
verruiming.’46

De rechten in artikel 2 tot en met 4 ARl vloeien in elkaar over.47 Doordat geen 
van deze rechten helder is afgebakend, is niet altijd duidelijk waar het recht 
van beschikbaarstelling ophoudt en het recht van reproductie begint: voor 
partijen kan bijvoorbeeld onduidelijkheid rijzen over de vraag of een bepaalde 
dienst slechts reproductie, of ook communicatie van een werk aan het publiek 
meebrengt, zodat niet duidelijk is of toestemming van de rechthebbende nood-
zakelijk is voor beide handelingen.48 Onzekerheid over de vraag aan wie voor 
welke handeling toestemming gevraagd moet worden, kan aldus leiden tot een 
afwachtende houding van investeerders in nieuwe technologieën.49

2.3.4 Verveelvoudiging

Verveelvoudiging is in de Auteurswet een rechtsbegrip en geen technisch begrip. 
Het begrip is in de Nederlandse literatuur opgevat in enge zin en in ruime zin. 
In de eerste betekenis ziet het op het vervaardigen van één of meer stoffelijke 
exemplaren waarin het werk is vastgelegd. Daarmee omvat het iedere repro-
ductie van een werk (art. 13 Aw). De essentie van een reproductie bestaat dus uit 
de elementen ‘vastlegging’ en ‘geschikt om waarneembaar te maken’.50 Andere 
criteria, zoals het toegepaste procédé en het doel van het exemplaar zijn niet 
van belang. Verveelvoudiging in ruime zin verwijst naar het vertalen, bewer-
ken of anderszins wijzigen van het stoffelijke werk. Dit omvat iedere gehele of 
gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm die geen nieuw en 
oorspronkelijk werk is.51 
Er is sprake van vastlegging bij een verbinding tussen het immateriële werk 
(de informatie) en het materiële exemplaar (de stoffelijke drager).52 Deze ver-
binding moet min of meer duurzaam zijn,53 waarbij voor duurzaamheid niet 
de gebruikte techniek bepalend is, maar de geschiktheid om het werk opnieuw 

46. Visser 2012. Hij wijst er daarbij op dat het antwoord op de prejudiciële vraag relevant is voor de 
uitleg van het begrip ‘mededeling aan het publiek’, ook al had de vraag betrekking op naburige 
rechten. 

47. IVIR Infosoc-studie 2007, p. 24-25. Westkamp 2004, p. 1061-1062. 
48. Zie over toestemming nader par. 3.5.
49. IVIR Infosoc-studie 2007, p. 29-30: Bij interviews in het kader van de IVIR Infosoc-studie 2007 

met aanbieders van interactieve en andere innovatieve diensten via internet bleek dat deze aan-
bieders hun juridische positie als onduidelijk beschouwen. 

50. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 174-175.
51. Spoor 1976, p. 11 en 50 meent dat het reproductierecht iedere kopie omvat die geschikt is voor 

communicatie. Hij definieert reproductie als ‘de lichamelijke vastlegging van een werk welke 
geschikt is om dat werk op enigerlei wijze waarneembaar te maken.’

52. Visser 1997, p. 43. 
53. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 174.
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waarneembaar te maken.54 Het verveelvoudigen met slechts op ondergeschikte 
punten een wijziging is eveneens voorbehouden aan de maker (art. 10 lid 2 Aw). 
Toestemming voor reproducties, bewerkingen of nabootsingen is vereist wan-
neer deze zijn aan te merken als verveelvoudigingen in de zin van artikel 13 Aw 
én niet onder een van de excepties op het auteursrecht gebracht kunnen wor-
den. 

2.3.5 Reproductie 

Het in artikel 2 Auteursrechtrichtlijn gedefinieerde reproductierecht is erg 
ruim. Artikel 2 ARl luidt voor zover van belang:

‘De lidstaten voorzien ten behoeve van: a) auteurs, met betrekking tot hun 
werken (…) in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of 
duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal, met 
welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden.’55

De definitie is erg ruim56 en omvat directe en indirecte57 reproducties, in tijde-
lijke en permanente vorm en gemaakt in welke vorm of op welke manier dan 
ook, dus ook elke puur technische reproductie.58 

Met artikel 5 lid 1 ARl wordt het ruime reproductierecht van artikel 2 ARl 
enigszins beperkt. Op grond van deze bepaling zijn die tijdelijke reproductie-
handelingen van het recht van artikel 2 uitgezonderd die:

‘van voorbijgaande of incidentele aard zijn, en die een integraal en es-
sentieel onderdeel vormen van een technisch procédé en die worden 
toegepast met als enig doel a) de doorgifte in een netwerk tussen derden 
door een tussenpersoon of b) een rechtmatig gebruik van een werk of 
ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economi-
sche waarde bezitten.’59

In 2009 heeft het Hof van Justitie in een geschil tussen Infopaq en de Danske 
Dagblades Forening uitleg gegeven over één aspect van deze voor zoeksystemen 
cruciale bepaling.60 In paragraaf 3.3 worden de bepaling en het arrest Infopaq 
uitgebreid besproken. 

54. Volgens Spoor 1976, p. 27-28 is die geschiktheid ook aanwezig als voor het waarneembaar ma-
ken hulpmiddelen nodig zijn.

55. Art. 2 ARl.
56. Deze ruime uitleg van art. 2 werd bevestigd in HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), zie par. 

3.3.3. 
57. Explanatory memorandum to the Proposal for a European Parliament and Council directive on 

the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information society, 
10 December 1997, COM(97)628, p. 24.

58. IVIR Infosoc studie 2007, p. 23: Het voorgestelde ruime recht gaf al aanleiding tot veel kritiek, 
onder meer van de Legal Advisory Board (Legal Advisory Board, Reply to Green Paper on Copy-
right in the Information Society, par. 3.1), die van mening was dat de definitie meer normatief 
zou moeten zijn. 

59. Art. 5 lid 1 ARl.
60. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq).



hoofdstuk 396

2.3 inhoud exploitatierechten

2.3.6 Geschriftenbescherming 

De geschriftenbescherming61 is beperkter dan de bescherming van werken 
die de toets van eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van 
de maker wel doorstaan. Toestemming van de rechthebbende is vereist bij 
openbaarmaking en verveelvoudiging van een bewijsbare ontlening aan een 
onpersoonlijk geschrift.62 De verzamelde gegevens zijn als zodanig (dus los van 
ontlening aan opschriftstelling) niet beschermd. Alleen bij directe ontlening 
van de inhoud aan het geschrift zelf is toestemming van de maker vereist.63 
Het samenstellen van een geschrift met dezelfde inhoud anders dan door ont-
lening vormt derhalve geen inbreuk op het auteursrecht op onpersoonlijke 
geschriften. De bewijslast ligt bij degene die de bescherming inroept. Ook bij 
vertalingen en bewerkingen waarbij geen sprake is van ingrijpende wijzigingen 
(zoals grotendeels letterlijke overneming met slechts enkele weglatingen of 
toevoegingen), is bescherming van onpersoonlijke geschriften tegen ontlening 
van de inhoud mogelijk.64 Bij geschriftenbescherming moet per geval worden 
beoordeeld op welke wijze de voorschriften van de Aw moeten worden toege-
past.65 
Diverse auteurs hebben vraagtekens geplaatst bij de houdbaarheid van het 
Nederlandse beschermingsregime voor onpersoonlijke geschriften die onder 
het toepassingsbereik van de Auteursrechtrichtlijn vallen, omdat de geschrif-
tenbescherming niet compatibel is met het regime van de ARl.66 Totdat een 
wetswijziging is aangenomen, komt een rechthebbende waarschijnlijk nog een 
beroep toe op de geschriftenbescherming.67 
Hugenholtz meent dat enkel geschriftenbescherming mogelijk kan zijn voor 
geschriften die geen (onderdeel van een) databank in de zin van de Databan-
kenrichtlijn (DbRl) zijn. Daarom meent hij dat de geschriftenbescherming 
waarschijnlijk ook strijdig is met de DbRl.68 Op grond van artikel 3 lid 1 DbRl 

61. Par. 2.1.1.
62. HR 23 januari 1961, NJ 1962, 355 (Radioprogramma’s II of Explicator). Zie Spoor, Verkade & Visser 

2005, p. 88-89.
63. HR 23 januari 1961, NJ 1962, 355 (Radioprogramma’s II of Explicator). Zie Spoor, Verkade & Visser 

2005, p. 88-89.
64. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 65 en p. 91. Herhaald in HR 6 juni 2003, NJ 2003, 505 (NVM/ 

Telegraaf), r.o. 3.7.1.
65. HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 (Televizier).
66. Uit HvJ EU 1 maart 2012, nr. C-604/10 (Football/Dataco) volgt dat het Nederlandse regime van de 

geschriftenbescherming waarschijnlijk in strijd is met de Databankenrichtlijn. Dat betekent 
vooralsnog echter niet dat een auteursrechthebbende hier te lande geen beroep meer kan doen 
op de geschriftenbescherming. Zie recentelijk Rb. Amsterdam 13 juni 2012, LJN BW8334 over de 
overname van programmagegevens van de publieke omroepen door De Telegraaf: programmage-
gevens voldoen niet aan het oorspronkelijkheidsvereiste, maar wel aan het vereiste voor geschrif-
ten. In HvJ EG 4 juli 1996 (Adeneler) is bepaald dat de grens van richtlijnconforme interpretatie 
wordt begrensd door het rechtszekerheidsbeginsel en door contra legem-uitleg.

67. Op 13 februari 2013 heeft de minister van Justitie een conceptwetsvoorstel strekkende tot 
afschaf fing van de geschriftenbescherming ter consultatie gepubliceerd op www.internetconsul-
tatie.nl. 

68. De definitie van ‘databank’ in de zin van de DbRl is ruimer dan de definitie in de Dw. Een da-
tabank in de Dw is een databank waarin substantieel geïnvesteerd is, maar de definitie van de 
richtlijn omvat elke systematisch geordende gegevensverzameling (art. 1 lid 2 DbRl, zie hoofd-
stuk 4, par. 2.2).
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wordt een databank in de zin van artikel 1 lid 2 DbRl69 auteursrechtelijk be-
schermd indien 

‘de keuze of de rangschikking van de erin opgenomen gegevens een oor-
spronkelijke uiting is van de creatieve vrijheid van de maker ervan; het 
staat aan de nationale rechter dit na te gaan.’70

Indien geen blijk wordt gegeven van originaliteit bij de keuze of de rangschik-
king van de in een databank opgenomen gegevens, komt de databank niet in 
aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. 
Over de tweede zin van artikel 2 lid 1 DbRL schreef Hugenholtz al in 1995: 

‘Er worden geen andere criteria toegepast om te bepalen of ze voor be-
scherming in aanmerking komen. De Europese wetgever wil kennelijk 
geen nationale (quasi-)auteursrechtelijke regimes die een lagere drempel 
hanteren, laten voortbestaan. Daarmee lijkt het lot van de geschriften-
bescherming voor databanken, die in de praktijk een belangrijk wapen 
tegen piraterij is gebleken, naar alle waarschijnlijkheid bezegeld. Bij de 
implementatie van de richtlijn door de Nederlandse wetgever zal het au-
teursrecht op onpersoonlijke geschriften voor de categorie “databanken” 
(in de zeer ruime betekenis van de richtlijn) buiten toepassing moeten 
worden verklaard. Eerder is ingevolge de Software-richtlijn van 1991 ten 
aanzien van computer-programma’s hetzelfde gebeurd; zie het nieuwe 
artikel 10 lid 1, laatste zin, Auteurswet.’71

In een geschil tussen Football Dataco en onder meer Yahoo over het zonder 
toestemming overnemen van wedstrijdkalenders van de Engelse en Schotse 
voetbalcompetitie heeft het Hof van Justitie EU artikel 3 lid 1 DbRl uitgelegd. Het 
Hof van Justitie heeft daarbij geoordeeld dat de Databankenrichtlijn zich verzet 
tegen een nationale wettelijke regeling die databanken in de zin van artikel 1 lid 
2 DbRl auteursrechtelijke bescherming biedt onder andere voorwaarden dan die 
van artikel 3 lid 1 DbRl. Met de uitspraak Football Dataco ziet Hugenholtz zijn me-
ning bevestigd.72 De vraag is nu of uit deze uitspraak volgt, dat de Nederlandse 
regeling voor bescherming van onpersoonlijke geschriften geheel in strijd is 
met de Databankenrichtlijn, of dat zulks enkel geldt voor bescherming van ge-
schriften die een databank in de zin van de Databankenrichtlijn en -wet vormen. 
Cohen Jehoram gaat verder en meent dat de uitspraak Football Dataco aantoont 
dat de hele regeling van geschriftenbescherming in strijd is met de Databanken-
richtlijn.73 

69. Hoofdstuk 3, par. 2.2.
70. HvJ EU 1 maart 2012, nr. C-604/10 (Football/Dataco).
71. Hugenholtz 1995 en HvJ EG 9 november 2004, nr. C-203/02, AMI 2005-1, p. 36-37, m.nt. Hugen-

holtz (BHB/William Hill). 
72. Hugenholtz 2012.
73. T. Cohen Jehoram 2012. Zie ook T. Cohen Jehoram 1998. 
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2.4 Excepties op het auteursrecht

Uit het bovenstaande volgt reeds dat het auteursrecht de aanbieder-rechtheb-
bende op via internet beschikbare content ruime bevoegdheden toekent. De 
exploitatierechten zijn evenwel begrensd door de wettelijke beperkingen op het 
auteursrecht. Die beperkingen zijn deels inherent aan de in de Aw gehanteerde 
definities. Een voor zoeksystemen belangrijk voorbeeld hiervan is het reeds 
genoemde artikel 13a Aw, dat tijdelijke, functionele kopieën uitzondert van het 
verveelvoudigingsbegrip van artikel 13 Aw.74 Daarnaast is in de artikel 15 tot 
en met 25 Aw een aantal beperkingen geformuleerd die noodzakelijk werden 
geacht met het oog op belangen van derden of de samenleving als geheel.75 Ik be-
perk mij hier tot een (korte) bespreking van de beperkingen die relevant kunnen 
zijn voor zoeksystemen. De voor dit onderzoek voornaamste beperking is het 
citaatrecht.76 Daarnaast kunnen de nieuwsexceptie77 en de digitale privékopie 
mogelijk een rol spelen.78 

Op grond van artikel 15a Aw wordt een citaat uit een werk niet als inbreuk op 
het auteursrecht beschouwd wanneer het citeren gebeurt in ‘een aankondiging, 
beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting 
met een vergelijkbaar doel’.79 Artikel 15a Aw is van toepassing op citaten van 
tekst, beeld en waarschijnlijk ook klank.80 Korte werken kunnen onder de-
zelfde voorwaarden in hun geheel geciteerd worden.81 Het overnemen van een 
tekst(fragment) in een hyperlink kan ook onder het citaatrecht vallen, mits aan 
alle vereisten is voldaan.82 
Door de toevoeging ‘voor een uiting met een vergelijkbaar doel’ wordt het ver-
eiste dat citeren plaatsvindt in de context van een beoordeling, polemiek of 
wetenschappelijke verhandeling afgezwakt.83 Met de aanpassing van de Aw aan 
de ARl is het contextvereiste verruimd.84 Er wordt echter verschillend gedacht 
over het belang van het contextvereiste in het digitale tijdperk. De Zwaan meent 
dat het contextvereiste nog steeds een belangrijke rol speelt.85 Visser ziet een 
minder grote rol weggelegd voor het contextvereiste, al moet het volgens hem 
‘nog steeds om “serieuze” berichtgeving gaan’.86 Eerder noemde Visser als be-
langrijkste vereisten voor de toelaatbaarheid van een citaat de relevantie, de 

74. Art. 13a Aw wordt uitgebreid besproken in par. 3.3 van dit hoofdstuk.
75. Zie over de beperkingen op het auteursrecht uitgebreid Spoor, Verkade & Visser 2005, hoofdstuk 

5, p. 211 e.v. 
76. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 238-246.
77. Zie uitgebreid Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 227-238. 
78. De exploitatierechten van de aanbieder kunnen ook door andere regelgeving beperkt worden, 

bijvoorbeeld door grondrechten en onrechtmatige daad. Bespreking van deze onderwerpen 
voert voor de doelstellingen van deze studie echter te ver. 

79. Art. 15a lid 1 Aw. 
80. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 238.
81. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 240.
82. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 241.
83. Visser 2005, p. 132. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 242 menen dat onder ‘wetenschappelijke 

verhandeling’ ieder serieus en zakelijk verslag of betoog gebracht kan worden.
84. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 40. 
85. De Zwaan 2012. Zie nader par. 3.4.2.
86. Visser 2005, p. 134. 
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ondergeschiktheid van het citaat87 en de mate waarin de betreffende omvang 
van het citaat ‘functioneel’ is.88 Visser concludeert daaruit dat een afbeelding 
niet meer als toelaatbaar citaat kan worden aangemerkt ‘als de afbeelding de 
functie van “versiering” krijgt’.89 

Voor een geslaagd beroep op artikel 15a Aw moet het werk waaruit geciteerd 
wordt, rechtmatig openbaar gemaakt zijn.90 Het citeren moet voorts in over-
eenstemming zijn met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer 
redelijkerwijs geoorloofd is en het aantal en de omvang van de geciteerde ge-
deelten moeten door het te bereiken doel gerechtvaardigd zijn.91 Dit criterium is 
tamelijk vaag. De Hoge Raad heeft deze twee criteria enigszins geconcretiseerd. 
Het citeren wordt namelijk onder meer begrensd in die zin

‘dat de opneming “in het verband van de tekst” niet wezenlijk afbreuk 
mag doen aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de 
rechthebbende ter zake van de hiervoor bedoelde exploitatie van het be-
treffende werk.’92

In artikel 15 Aw is een exceptie opgenomen voor het overnemen door nieuws-
media van artikelen uit soortgelijke media. Dit geldt niet als inbreuk op het 
auteursrecht, mits voldaan is aan de in het artikel genoemde vereisten. Deze 
uitzondering is bijvoorbeeld van toepassing op overname door en uit internet-
nieuwssites.93 In 2011 oordeelde het Hof Leeuwarden dat ook ten aanzien van 
actuele nieuwsberichten een voorbehoud kan worden gemaakt.94

De zogenoemde ‘privékopie-exceptie’ is opgenomen in artikel 16c lid 1 Aw. Dit 
artikel bepaalt dat reproductie van een werk of een gedeelte daarvan op een 
voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer 
te geven niet als inbreuk op auteursrecht beschouwd wordt, 

‘mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel 
oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de 
natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.’95 

Naast de excepties op het auteursrecht geldt voor auteursrecht op verzamelin-
gen nog artikel 24 Aw. Deze bepaling is een implementatie van artikel 6 lid 1 

87. HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268, m.nt. Spoor (Zienderogen Kunst). Een citaat moet ‘een zodanig 
ondergeschikt onderdeel vormen dat de door de opneming in die tekst tot stand gebrachte ver-
veelvoudiging redelijkerwijs niet meer als een vorm van exploitatie van die werken kan worden 
beschouwd.’ 

88. Visser 1998, par. 3.3 en 2005, p. 134. 
89. Visser 1998, par. 3.3.
90. Art. 15a lid 1 onder 1°.
91. Art. 15a lid 1 onder 2°. Dit criterium heeft zijn oorsprong in art. 10 lid 1 BC. 
92. Art. 15a lid 1 onder 4° Aw. HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268, m.nt. Spoor (Zienderogen Kunst) en HR 26 

juni 1992, NJ 1993, 205, m.nt. Verkade, IER 1992, p. 154 (Damave/Trouw).
93. Zie over de beperkingen op het auteursrecht uitgebreid Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 211 e.v.
94. Hof Leeuwarden 26 juli 2011, LJN BR3119 (NDP/Provincie Flevoland).
95. Zie over art. 16 lid 3 Aw nader Senftleben 2009a.
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inleiding3.1

Databankenrichtlijn.96 Op grond van artikel 24a Aw kan het recht op ‘normaal 
gebruik voor de rechtmatig gebruiker’ van een gegevensverzameling zoals be-
doeld in artikel 10 lid 3 Aw niet worden weggecontracteerd.97 Een rechtmatige 
gebruiker moet zich ook toegang tot (het desbetreffende deel van) de gegevens-
verzameling kunnen verschaffen, en daarvan gebruik kunnen maken binnen 
het kader van het rechtmatige gebruik. Artikel 24a Aw staat het maken van 
verveelvoudigingen die daartoe noodzakelijk zijn, uitdrukkelijk toe. Er kan op 
grond van artikel 24a lid 3 Aw niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker van 
deze bepaling worden afgeweken. Helaas is vooralsnog onduidelijk hoe ‘normaal 
gebruik voor de rechtmatig gebruiker’ moet worden uitgelegd.98 

3. Toestemming auteursrechthebbende vereist voor verrichtingen 
zoeksystemen?

3.1 Inleiding

Uit de technische beschrijving van zoeksystemen in hoofdstuk 2 volgt dat 
zoeksystemen content moeten opvragen99 en intern moeten verwerken al-
vorens ze eindgebruikers kunnen assisteren bij het vinden van relevante 
informatie. Ook is mogelijk dat zoeksystemen (gedeelten van) het oorspron-
kelijke webdocument aan derden tonen, bijvoorbeeld bij het presenteren van 
de zoekresultaten aan eindgebruikers. Dat is technisch gezien niet mogelijk 
zonder kopieën te maken van de aangeboden content en ten minste een deel 
van die kopieën (tijdelijk) op te slaan. Van belang is dus of en in hoeverre ver-
richtingen van zoeksystemen kunnen worden gekwalificeerd als handelingen 
die op grond van het auteursrecht zijn voorbehouden aan de auteursrecht-
hebbende.100 Dan is voor die verrichtingen toestemming vereist van de 
rechthebbende.

In deze paragraaf beantwoord ik de volgende deelvragen: Geeft toepassing van 
het objectieve auteursrecht duidelijkheid over de vraag of (in een concreet geval) 

96. Art. 6 lid 1 Databankenrichtlijn maakt duidelijk dat de rechtmatige gebruiker zonder toestem-
ming van de maker van de databank de handelingen mag verrichten die nodig zijn om toegang 
te krijgen tot de databank en daarvan normaal gebruik te maken. Uit overweging 34 volgt dat de 
gebruiker aan wie de databank ter beschikking wordt gesteld, zich ook toegang tot de databank 
moet kunnen verschaffen en daarvan gebruik kunnen maken zoals overeengekomen met de 
producent, ook als daarvoor handelingen moeten worden verricht waarvoor normaliter toestem-
ming nodig is. Art. 6 lid 1 Databankenrichtlijn is uitgewerkt in art. 24a lid 1 en 2 Aw. Een contrac-
tueel beding in strijd met 24a lid 1 en 2 Aw is nietig op grond van lid 3. 

97. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 611. 
98. Zie nader par. 4.
99. Met ‘opvragen’ bedoel ik hier het (technische) verzoek door een computersysteem tot toesturen 

van content die zich op een andere locatie bevindt, en het vervolgens ‘in ontvangst nemen’ van 
de content, teneinde deze in het werkgeheugen van de computer te laden. Met het laden in het 
werkgeheugen begint het proces van interne verwerking van content. Zie nader hoofdstuk 2, 
par. 3.4 en 3.5.2. Dit begrip ‘opvragen’ dient niet verward te worden met het gelijkluidende be-
grip ‘opvragen’ uit art. 1 onder c Dw. 

100. Anders gezegd: Is het proces van lezen en schrijven van data, dat onder meer noodzakelijk is 
voor het kunnen kennisnemen van aangeboden content, zelf aan te merken als openbaarma-
king of verveelvoudiging in de zin van het auteursrecht? Zie hierover reeds Hugenholtz 1995, 
p. 515 en Visser 1997, p. 61-82.
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3.2opvragen van open content met zoeksystemen

toestemming van de rechthebbende nodig is voor het opvragen (par. 3.2), intern 
verwerken (par. 3.3) van content en het presenteren van content door zoeksyste-
men (par. 3.4)? 

Een belangrijke stap in de beantwoording van de vraag of toepassing van het 
auteursrecht op de verrichtingen van zoeksystemen in concrete gevallen dui-
delijkheid geeft, is het auteursrechtelijk kwalificeren van de verrichtingen van 
die zoeksystemen. Daartoe ga ik van de in hoofdstuk 2 beschreven verrichtingen 
na in hoeverre toepassing van de regels tot duidelijke antwoorden leidt. Ondui-
delijkheden kunnen zich zowel voordoen ten aanzien van de betekenis van een 
bepaling als bij toepassing van de in die bepaling neergelegde regel op zoeksys-
temen. Wanneer eenduidigheid over de betekenis, reikwijdte of toepassing van 
die regels ontbreekt, kunnen immers ook onduidelijkheden ontstaan over de 
toepassing van die regels in een concreet geval. Om die reden zal ik bij gelegen-
heid ook antwoord moeten zoeken op meer theoretische vragen dan enkel de 
vraag naar de uitleg van een auteursrechtelijke bepaling in de context van een 
concrete verrichting van een zoeksysteem. 

3.2 Opvragen van open content met zoeksystemen

Biedt het objectieve auteursrecht duidelijkheid over de vraag of toestemming 
van de rechthebbende nodig is voor het opvragen van auteursrechtelijk be-
schermde content met een zoeksysteem? 
Na enkele inleidende opmerkingen wijs ik in deze paragraaf eerst op de theo-
retische discussie over het wel of niet bestaan van een zogenoemd ‘access right’. 
Daarna ga ik in op specifieke gebruikshandelingen. 

Heeft de afnemer van open content toestemming van de auteursrechtheb-
bende nodig voor het opvragen van open content? Dit lijkt geen moeilijke 
vraag. Opvragen is immers geen openbaarmakingshandeling. Ook een verzoek 
tot toezending van door de aanbieder beschikbaar gemaakte content is op 
zichzelf geen verveelvoudiging. Bovendien stuurt de aanbieder – om aan het 
verzoek van de afnemer te voldoen – een verveelvoudiging van de content aan 
de afnemer.101 Als er dus al auteursrechtelijk relevante verveelvoudigingen 
plaatsvinden in het kader van opvragen van content, zou men zeggen dat die 
niet gepleegd worden door de afnemer. Het zijn veeleer de aanbieder en tussen-
personen zoals ISP’s die in het kader van het transport van de content tussen 
aanbieder en afnemer verveelvoudigingen maken. Toch kan ook opvragen 
auteursrechtelijk gezien problemen geven. Ook in het (werk)geheugen van de 
betreffende computer moeten namelijk nog reproducties worden gemaakt. 
Dat is niet alleen noodzakelijk voor het op het scherm brengen van een web-
document, maar ook om de opgevraagde content intern in een zoeksysteem 
te kunnen verwerken.102 Auteursrechtelijk relevante handelingen kunnen in 
een digitale omgeving dus voorafgaan aan toegang tot content. In een niet-

101. Zie over de technische werking van dit proces nader hoofdstuk 2, par. 3.5. 
102. Men kan erover discussiëren of dat nog onder ‘opvragen’ valt, ik ga daar wel van uit. Zie voor 

technische aspecten van interne verwerking hoofdstuk 2, par. 3.5. Vergelijk ook Vinje 1999, 
p. 196, Ginsburg 2001a. 
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digitale omgeving gaat toegang daarentegen vooraf aan het gebruik dat aan 
auteursrechthebbenden is voorbehouden. Een boek in een boekwinkel kan 
men bijvoorbeeld eerst doorbladeren voordat men besluit tot de aanschaf van 
het werk. Om toegang tot het auteursrechtelijk beschermd werk te verkrijgen, 
hoeft de afnemer in een niet-digitale omgeving dus geen openbaarmakings- of 
verveelvoudigingshandelingen te verrichten. De vraag rijst dus of in een digi-
tale omgeving ook toestemming vereist is voor reproducties die noodzakelijk 
zijn om toegang tot het werk te verkrijgen. Is het systeem van auteursrechte-
lijke regels met de komst van de ARl zodanig uitgebreid dat het ook het recht 
tot het controleren c.q. het beperken van toegang omvat? Deze vrij abstracte 
vraag wordt in de literatuur wel aangeduid als de vraag naar het bestaan van 
een ‘access right’ in de zin van een ‘right to control access’.103 

Onder ‘access right’ wordt gewoonlijk verstaan een recht te controleren hoe 
afnemers het auteursrechtelijk beschermde werk waarnemen.104 De aanbieder-
rechthebbende heeft dan het recht te bepalen hoe een afnemer kennis neemt 
van de aangeboden content, bijvoorbeeld op welke wijze, hoe vaak en hoe lang 
toegang tot het werk wordt verkregen.105 Denkbaar is dat een eventueel access 
right zich ook uitstrekt tot het instrument waarmee content wordt opgevraagd, 
bijvoorbeeld ‘handmatig’ met een webbrowser of ‘geautomatiseerd’ met behulp 
van een zoeksysteem. 
Het antwoord op de theoretische vraag of er zoiets bestaat als een access right is 
zeer belangrijk in een webomgeving, omdat aan iedere vorm van toegang een re-
productie (al is die meestal enkel technisch van aard) vooraf gaat.106 De discussie 
over het wel of niet bestaan van een access right is daarmee mijns inziens nog heel 
actueel en voor zoeksystemen zeer relevant. Wanneer een aanbieder-rechtheb-
bende inderdaad over een dergelijk vergaand recht zou beschikken, is namelijk 
zelfs toestemming van de rechthebbende nodig om aangeboden content op te 
vragen teneinde er kennis van te nemen. Daarom is de discussie over het bestaan 
van een access right ook relevant voor in een concreet geval toegestane verrichtin-
gen van zoeksystemen. 
Van oudsher verschaft het auteursrecht de rechthebbende het recht tot exploi-
tatie van een werk, niet tot het controleren van toegang tot een werk.107 Het 
opvragen van een webdocument door een eindgebruiker (browsen), dat nood-
zakelijk is om de pagina op het scherm te kunnen lezen, geeft in de praktijk 
dan ook weinig aanleiding tot auteursrechtelijke geschillen. Voor opvragen 

103. Voor zover ik kan nagaan, werd de term ‘access right’ voor het eerst gebruikt door Olswang 1995. 
Als reactie op de door hem geconstateerde bedreiging van het auteursrecht in de digitale omge-
ving meende Olswang dat er een access right nodig was om auteursrechthebbenden te bescher-
men tegen excessieve inbreuken op het auteursrecht: ‘Access right is a means whereby creators 
may control access to content.’ Het gebruik van de term access right is mijns inziens verwarrend 
en brengt het risico van een onjuiste voorstelling van zaken mee.

104. Ginsburg 2001a, p. 120-121. Ook wel: ‘exclusive right of the copyright holder to control the 
user’s access to the protected work’, zie bijvoorbeeld Heide 2001, p. 467-470.

105. Ott 2004, p. 322. Ginsburg 2001a, p. 121 denkt daarbij aan het aantal keren dat het werk mag 
worden bekeken of beluisterd, de duur van de toegang, het aantal computers waarop het mag 
worden gebruikt.

106. Heide 2001. 
107. Visser 1997, p. 27, met daar genoemde verwijzingen. Zie tevens Reply to the Green Paper on 

Copyright in the Information Society 1995. Hugenholtz & Koelman 1999, p. 8.
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met zoeksystemen is dit anders, omdat dit (ook) met andere doelstellingen dan 
(direct) consumptief gebruik geschiedt: zoeksystemen hebben immers het uit-
eindelijk doel derden naar content te kunnen verwijzen (dus eindgebruikers te 
assisteren bij het vinden van relevante informatie), waarbij content in bewerkte 
vorm kan worden gepresenteerd.108 Voor zoeksystemen is dus van belang of de 
ARl de auteursrechthebbende naast openbaarmaken en verveelvoudigen ook 
een exclusief recht verschaft om toegang tot auteursrechtelijk beschermde con-
tent te controleren.

Er is in de literatuur wereldwijd veel discussie over de vraag of er zoiets als een 
‘access right’ bestaat. In de Verenigde Staten wordt tot uitgangspunt genomen 
dat een verwerking van een werk in het RAM-geheugen van een computer een 
auteursrechtelijk relevante reproductie met zich brengt.109 Aangezien een 
dergelijke interne verwerking noodzakelijk is om van een digitaal document 
überhaupt kennis te kunnen nemen, zou toegang onder het reproductierecht 
vallen.110 De bepalingen met betrekking tot de omzeiling van toegangsbeper-
kingen creëren volgens Ginsburg in feite een nieuw recht, namelijk the ‘right 
to control access to copyrighted works’.111 Ginsburg vindt het aannemen van een 
access right consistent met de constatering dat een auteursrechtelijk relevante re-
productie wordt gemaakt op het moment dat een bestand in het RAM-geheugen 
van een computer wordt geladen.112 Ze stelt dat een access right ook uit de ARl 
voortvloeit, omdat het maken van reproducties noodzakelijk is voor het verkrij-
gen van toegang.113 Anderen menen echter dat het exclusieve recht niet zo ver 
mag reiken dat toegang tot content in de zin van het bladeren door een boek 
in de boekwinkel met een beroep op het auteursrecht kan worden beperkt.114 
Het ruimere reproductierecht van artikel 2 ARl heeft volgens Heide weliswaar 

108. Opvragen en intern verwerken van content door zoeksystemen valt gemakkelijk onder ‘transfor-
mative use’: zie Mazziotti 2007, p. 7.

109. Litman 2001, 26-8: omdat een kopie van het werk in het RAM-geheugen moet worden gekopi-
eerd, vindt een auteursrechtelijk relevante reproductie plaats. Ginsburg 2001a, Heide 2001, 
Westkamp 2004, p. 1058. Zie ook Australian Copyright Law Review Committee 2004, hoofdstuk 
4, p. 114.

110. Ginsburg 2001a, p. 121-122. 
111. Ginsburg 2001a, p. 120 met verwijzing naar Koelman 2000, p. 272: ‘As many “services” will con-

sist of the provision of copyrighted works, accessing the service and the work will often come 
down to the same thing.’

112. Ginsburg 2001a, p. 123 met daar genoemde verwijzingen: Tegenstanders van het aannemen van 
een access right wijzen op de negatieve gevolgen van het aannemen van een dergelijk recht voor 
het evenwicht tussen auteursrechthebbende en rechten voor eindgebruikers.

113. Ginsburg 2001a, p. 121. Ze erkent met verwijzing naar de Agreed Statement 1 bij het WCT dat 
er onzekerheid is over de vraag of ‘RAM copying’ een internationale norm is. Het WCT, Agreed 
Statement 1 luidt: ‘Het reproductierecht in art. 9 BC en de excepties onder 9 BC zijn van toepas-
sing in de digitale omgeving. Het opslaan in digitale vorm van een werk is een reproductie in 
de zin van art. 9 BC.’ De dubbelzinnigheid van de term ‘opslaan’ staat volgens Ginsburg toe dat 
allerlei vormen van opslag, waaronder opslag in tijdelijke vorm, onder dat begrip vallen.

114. Heide 2001, p. 471. Lessig 2009, p. 170 en 192-193: ‘There is no way to use any content in a digital 
context without that use producing a copy. When you read a book stored on your computer, you 
make a copy (at least in the RAM memory to page through the book). When you do anything 
with digital content, you technically produce a copy. (…) Every single use is either subject to a 
license or illegal, unless deemed to be “fair use.” The emergence of digital technologies has thus 
radically increased the domain of copyright law -from regulating a tiny portion of human life, to 
regulating absolutely every bit of life on a computer.’
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tot gevolg dat de rechthebbende een ruimer recht heeft om ongeautoriseerde 
toegang met als doelstelling reproductie van het werk tegen te gaan (alsmede de 
mogelijkheid om toegang te controleren voor doelstellingen die verband houden 
met reproductie), maar dat betekent volgens Heide niet dat toegang gelijk staat 
aan reproductie. Heide benadrukt dat toegang een separate handeling blijft, te 
vergelijken met het binnengaan van een boekwinkel. In de visie van Heide is 
toegangscontrole als zodanig dus niet exclusief aan de rechthebbende voorbe-
houden. Oftewel: toegangscontrole ‘is a power, not a right’.115 Ginsburg meent 
daarentegen wel dat toegangscontrole een recht is dat aan de auteursrechtheb-
bende is voorbehouden.116 
Volgens Heide wijst de volgorde van gebeurtenissen er bovendien op dat indi-
viduele toegangshandelingen het gevolg zijn van het beschikbaar stellen van het 
werk en niet resulteren in het beschikbaar stellen van het werk. Hij meent dan 
ook dat enig recht op te treden tegen het ongeautoriseerd zich toegang ver-
schaffen onder het auteursrecht alleen kan bestaan voor zover het recht wordt 
gebruikt voor vormen van gebruik die zijn gereserveerd voor de rechthebben-
de.117 Daarbij wijst Heide op de omstandigheid dat artikel 5 lid 1 ARl,118 dat een 
beperking op het reproductierecht van artikel 2 ARl bevat, spreekt van lawful use 
of a work en niet van lawful user, of lawful acquirer, zoals in de DbRl en de Richtlijn 
Bescherming Computerprogrammatuur. Daarom maakt hij uit de bewoordin-
gen van artikel 5 lid 1 ARl op dat de auteursrechthebbende geen recht heeft om 
toegang te controleren voor zover lawful use tijdelijke reproductiehandelingen 
meebrengt die geen zelfstandige economische waarde119 hebben.120 Heide wijst 
in dit verband op overweging 33 van de ARl, waarin staat dat browsing en caching 
zijn toegestaan, mits ze voldoen aan de vereisten van artikel 5 lid 1.121 

Of het zich toegang verschaffen inderdaad onder het exclusieve recht van de 
rechthebbende valt, hangt af van hoe ruim het recht tot mededeling aan het 
publiek (communication to the public) van artikel 3 ARl is. Artikel 8 WIPO Copyright 
Treaty (WCT) biedt aanknopingspunten.122 Blijkens artikel 8 WCT strekt het ex-
clusieve recht tot communication to the public zich uit tot 

115. Heide 2001, p. 473.
116. Ginsburg 2001a, p. 123.
117. Heide 2001, p. 472.
118. Par. 3.3.4. 
119. In het rapport van de Studiecommissie Informatiemaatschappij 2002 van de Vereniging voor 

Auteursrecht wordt erop gewezen dat het begrip no independent economic significance in de Ne-
derlandse tekst vertaald is als ‘geen zelfstandige economische waarde’, terwijl in andere talen 
en vertalingen de term ‘betekenis’ wordt gehanteerd. Zie hierover ook Spoor, Verkade & Visser 
2005, p. 177, noot 89. In de tekst van art. 13a Aw wordt het begrip ‘betekenis’ gebruikt.

120. Zie over lawful use, oftewel ‘rechtmatig gebruik’ nader par. 3.3.5.
121. Heide 2001, p. 472. Dat laat overigens onverlet dat ongeautoriseerd gebruik nadat toegang is ver-

kregen tot het werk, uiteraard auteursrechtinbreuk oplevert.
122. Dit is van belang, omdat met de ARl het WCT wordt geratificeerd, zie eerder par. 2.1.2.2. Ik ga uit 

van art. 8 WCT, omdat het als ‘paraplu-artikel’ fungeert en naar art. 11 lid 1(ii), 11bis lid 1(i) en 
(ii), 11ter lid 1(ii), 14 lid 1(ii) en 14bis lid 1 BC verwijst. 
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‘the making available to the public of their works in such a way that 
members of the public may access these works from a place and at a time 
individually chosen by them.’123 

Westkamp meent dat een ruime uitleg van de bepalingen in de ARl kan dui-
den op het bestaan van een access right. Met name het ontbreken van definities 
van public en communication in de ARl biedt volgens Westkamp ruimte voor het 
standpunt dat uit het gebruiksrecht ook een access right voortvloeit, al acht hij 
het bestaan van een dergelijk recht niet wenselijk.124 Heide is daarentegen van 
mening dat de omstandigheid dat het recht van communication to the public in het 
WCT expliciet the right to making available to the public omvat, juist niet betekent 
dat impliciet ook een access right is inbegrepen. Noch het WCT, noch de Berner 
Conventie (BC) expliciteert immers het recht op het tegengaan van ongeauto-
riseerde toegang tot een werk. Een toegangsrecht vloeit zijns inziens ook niet 
voort uit de in het WCT genoemde rechten.125 Ott sluit zich bij Heide aan. Omdat 
de richtlijn geen algemeen toegangsrecht inhoudt, moet men in het recht tot 
communicatie aan het publiek van artikel 3 ARl volgens Ott niet zonder meer 
een recht op toegang lezen en niet meteen aannemen dat dit recht in het geding 
is wanneer in feite alleen toegang wordt verkregen.126 Ott vergelijkt het met de 
situatie dat de auteursrechthebbende ook niet kan tegengaan dat de lezer van 
een roman eerst het einde van het boek leest en daarmee de bedoeling van de 
maker van het werk doorkruist. Pas wanneer de afnemer handelingen verricht 
die tot het exclusieve recht van de rechthebbende behoren, en in deze hande-
lingen nog niet impliciet of expliciet is toegestemd, bijvoorbeeld wanneer de 
afnemer nieuwe verveelvoudigingen maakt, kan de rechthebbende op grond 
van zijn auteursrecht stappen ondernemen. De macht van de rechthebbende 
om de toegang te controleren is naar mening van Ott beperkt tot die gevallen 
waarin hij zijn werk nog niet openbaargemaakt heeft en het dus niet via inter-
net beschikbaar heeft gemaakt.127 

Uit de ARl vloeit in ieder geval gedeeltelijk de mogelijkheid van toegangscontrole 
voort.128 Een auteursrechthebbende die effectieve technische beschermings-
maatregelen treft, kan immers niet alleen de eerste toegang tot zijn werk 
controleren, maar ook alle volgende toegang. Wie niet over de vereiste credentials 
zoals een wachtwoord beschikt, heeft immers technisch gezien geen toegang 
tot gesloten content.129 Artikel 6 ARl instrueert lidstaten om het omzeilen van ef-
fectieve technische beschermingsmaatregelen te verbieden.130 Onduidelijk blijft 

123. Zie art. 8 WCT. Er is voorts een Agreed Statement over art. 8 WCT: ‘It is understood that the 
mere provision of physical facilities for enabling or making a communication does not in itself 
amount to communication within the meaning of this Treaty or the Berne Convention. It is 
further understood that nothing in Article 8 precludes a Contracting Party from applying Article 
11bis(2).’

124. Westkamp 2004, p. 1078-1079.
125. Heide 2001, p. 469-470. In dezelfde zin Ott 2004, p. 331 en 453.
126. Ott 2004, p. 330.
127. Vgl. Heide 2001, p. 469, 471, 473.
128. Art. 6 ARl. Vgl. Heide 2001, p. 469 en 473 e.v.
129. Zie nader hoofdstuk 2, par. 3.5.
130. Zie over de bescherming van technische voorzieningen uitgebreid Koelman 2003a.
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echter of de aanbieder-rechthebbende een recht heeft op controle van toegang 
in het algemeen en dus het recht heeft toegang tot open content te controleren.131 
Onder effectieve technische beschermingsmaatregelen vallen immers niet maat-
regelen die reeds te omzeilen zijn door de instellingen van de webbrowser aan te 
passen.132 Ott meent daarom dat met de ARl geen algemeen recht op toegangs-
controle is ingevoerd.133 
De ARl biedt weliswaar bescherming tegen het zich ongeautoriseerd toegang 
verschaffen tot gesloten content, maar daarmee is mijns inziens niet een recht 
tot controle van toegang tot open content in het leven geroepen. Een eerste 
aanknopingspunt voor deze zienswijze is dat het access right niet expliciet wordt 
genoemd in het WCT, noch in de BC en evenmin in de ARl zelf. In de ARl is daar-
entegen wel ondubbelzinnig het recht op het tegengaan van ongeautoriseerde 
toegang tot een met effectieve technologische beschermingsmaatregelen be-
schermd werk opgenomen. 
De tekst van artikel 8 WCT laat ten tweede ruimte voor de zienswijze dat dit 
artikel de aanbieder-rechthebbende het recht geeft om zelf te bepalen hoe hij 
content beschikbaar maakt, waarbij een keuze voor het beschermen met effec-
tieve technologische voorzieningen (zoals opgenomen in art. 6 ARl en art. 29a 
Aw) door afnemers moet worden gerespecteerd.134 De ruime bescherming tegen 
omzeiling van technische voorzieningen vormt mijns inziens een indicatie dat 
het niet treffen van technische voorzieningen een zekere ruimte laat voor het 
kennisnemen van content.

Of uit de artikelen 2 en 3 ARl daadwerkelijk een access right voor open content 
voortvloeit, is vooralsnog onbeslist. Daarmee is onduidelijk of de begrippen 
openbaarmaking en verveelvoudiging zo ruim moeten worden uitgelegd dat 
daaronder het recht op toegangscontrole begrepen is. Wanneer de exclusieve 
rechten van de aanbieder-rechthebbende van open content inderdaad zo ver 
zouden strekken dat ze het recht omvatten om ook de wijze waarop afnemers 
kennis nemen van de aangeboden content te controleren, valt daaronder mo-
gelijk ook met welk (soort) programma content wordt opgevraagd. Dan zou 
toestemming voor het opvragen van content met een zoeksysteem vereist kun-
nen zijn. Duidelijk is in ieder geval dat die uitleg een ernstige barrière opwerpt 
voor de toepassing van zoeksystemen.135

Toepassing van auteursrechtelijke regels op het opvragen van content door zoek-
systemen geeft dus geen helder antwoord op de vraag of in een concreet geval 
nog separaat toestemming vereist is voor het opvragen van content met zoeksys-
temen. Daarbij is zelfs onduidelijk of toestemming van de rechthebbende vereist 

131. Dat maak ik op uit Heide 2001, p. 473.
132. Ott 2004, p. 328-329.
133. Ott 2004, p. 370. Zie ook p. 328 e.v. Ook als het opvragen van een website verveelvoudigingshan-

delingen met zich brengt, omvat dit verveelvoudigingsrecht volgens Ott niet het recht om te 
bepalen op welke wijze een gebruiker zich toegang tot een website verschaft. 

134. Zie art. 8 WCT.
135. Dit kan een bedreiging van de informatievrijheid (art. 10 EVRM) opleveren. Aangezien het op-

vragen binnen de privésfeer van de afnemer plaatsvindt, vormt een dergelijk recht bovendien 
mogelijk een ongeoorloofde inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de afnemer (art. 8 
EVRM). Vgl. bijvoorbeeld Hugenholtz en Koelman 1999 en Hugenholtz 1992. 
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is voor verrichtingen die direct of indirect noodzakelijk zijn voor kennisname 
van de content met behulp van zoeksystemen en zo ja, voor welke verrichtingen 
precies. Op deze punten biedt toepassing van het objectieve auteursrecht dus 
onvoldoende duidelijkheid.

3.3 Interne verwerking content door zoeksystemen

3.3.1 Inleiding

Voor het opslaan en intern verwerken van content door een zoeksysteem is het 
maken van (tijdelijke) kopieën van de content noodzakelijk.136 Voor de exploi-
tant van een zoeksysteem is dan ook van belang om vooraf te kunnen vaststellen 
of hij voor het maken van deze kopieën toestemming nodig heeft van de aan-
bieder-rechthebbende. Biedt het objectieve auteursrecht duidelijkheid over de 
vraag of toestemming van de rechthebbende vereist is voor het intern verwerken 
van (auteursrechtelijk beschermde) content door een zoeksysteem? 

Ik neem tot uitgangspunt dat de kopieën die een zoeksysteem moet maken bij 
het intern verwerken van content niet bedoeld zijn voor zelfstandig gebruik, 
maar dienen om het functioneren van het zoeksysteem mogelijk te maken. 
Kopieën met een technisch, functioneel doel zijn op grond van artikel 13a Aw 
(de implementatie van art. 5 lid 1 ARl) uitgezonderd van het verveelvoudigings-
begrip van artikel 13 Aw.137 Voor het vervaardigen van dergelijke kopieën is geen 
toestemming van de rechthebbende vereist.138 De vraag is dus: 

Zijn de kopieën die zoeksystemen moeten maken bij het intern verwer-
ken van content tijdelijke kopieën in de zin van artikel 13a Aw? 

Op grond van artikel 13a Aw wordt niet als verveelvoudiging in de zin van de Aw 
verstaan 

‘de tijdelijke reproductie die van voorbijgaande of incidentele aard is, en 
die een integraal en essentieel onderdeel vormt van een technisch pro-
cédé dat wordt toegepast met als enig doel
a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of
b) een rechtmatig gebruik
van een werk mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische 
waarde bezit.’139 

136. Zie nader hoofdstuk 2, par. 3.5.
137. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 38. Dit komt overigens niet overeen met de systematiek 

van de Auteursrechtrichtlijn, aldus het Rapport van de Studiecommissie Informatiemaatschap-
pij 2002, p. 7 van de Vereniging voor Auteursrecht: de studiecommissie meent dat de richtlijn zo 
moet worden gelezen dat ‘de tijdelijke reproductie systematisch juist wel onder het reproductie-
begrip valt (…).’ Anders dan in de richtlijn valt de tijdelijke reproductie die aan de in art. 13a Aw 
gestelde voorwaarden voldoet, volgens deze commissie buiten het verveelvoudigingsbegrip. 

138. De excepties van art. 15-25 Aw zien niet op de tijdelijke verveelvoudiging om een ander gebruik 
mogelijk te maken. Daarom komen die in deze paragraaf niet aan bod. 

139. Art. 13a Aw. Dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van tussenpersonen op grond van 
Richtlijn 2000/31/EG.
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Of de exploitant van een zoeksysteem in een concreet geval toestemming van de 
auteursrechthebbende nodig heeft voor het intern verwerken van content door 
een zoeksysteem, hangt af van de precieze betekenis van de in artikel 13a Aw 
genoemde criteria. Daar artikel 13a Aw een implementatie van artikel 5 lid 1 ARl 
is, moet voor uitleg van dit artikel mede aansluiting worden gezocht bij de tekst, 
totstandkomingsgeschiedenis en literatuur over artikel 5 lid 1 ARl. In het vervolg 
van deze paragraaf maak ik eerst enkele algemene opmerkingen over het doel 
en de uitleg van artikel 5 lid 1 ARl (par. 3.3.2). Daarna zal ik de vereisten van arti-
kel 5 lid 1 ARl analyseren. Achtereenvolgens komen aan bod ‘van voorbijgaande 
of incidentele aard’ (par. 3.3.3), ‘integraal en essentieel onderdeel van een tech-
nisch procédé’ (par. 3.3.4), ‘rechtmatig gebruik’ (par. 3.3.5) en ‘geen zelfstandige 
economische waarde’ (par. 3.3.6). In paragraaf 3.3.7 geef ik een tussenconclusie 
waarin aan de orde komt hoe artikel 13a Aw moet worden uitgelegd in het licht 
van de betekenis van de in geanalyseerde begrippen van artikel 5 lid 1 ARl. 

3.3.2 Artikel 5 lid 1 ARl

Artikel 5 lid 1 ARl luidt:

‘Tijdelijke reproductiehandelingen, als bedoeld in artikel 2, die van 
voorbijgaande of incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel 
onderdeel vormen van een technisch procédé en die worden toegepast 
met als enig doel
a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of
b) een rechtmatig gebruik
van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelf-
standige economische waarde bezitten, zijn van het in artikel 2 bedoelde 
reproductierecht uitgezonderd.’ 

Artikel 5 lid 1 ARl is een buitengewoon ingewikkelde bepaling.140 Over de toe-
passing van deze bepaling, alsook over de toepassing van artikel 13a Aw is nog 
relatief weinig jurisprudentie.141 Toch is er over de betekenis en reikwijdte van 
dit artikellid veel discussie. Dat begon al bij het totstandkomingsproces van de 
ARl. De oorspronkelijke doelstelling van artikel 5 lid 1 ARl was bepaalde activi-
teiten uit te sluiten die door de gebruikte technologie worden gedicteerd, maar 
die geen zelfstandige economische relevantie hebben.142 In het totstandkomings-
proces is artikel 5 lid 1 ARl echter veranderd van een bepaling die op zich een 
logische beperking vormt op een te ruim reproductierecht, in een compromis 

140. In gelijke zin bijvoorbeeld: IVIR Infosoc-studie 2007, p. 30.
141. In Nederland zijn voor zover mij bekend enkel de volgende uitspraken gepubliceerd: Hof Arn-

hem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH), Rb. Amsterdam 4 juni 2008, LJN BD7554, AMI 2008-5, 
p. 142, m.nt. Koelman (Stemra/Chellomedia) en Hof Arnhem 24 juni 2008, LJN BG1062 (Openbare 
Verkopen/Internetnotarissen). Zie ook Spoor, Verkade & Visser 2005, par. 4.14, p. 176-177. Het Hof 
van Justitie heeft de afgelopen jaren onder meer uitleg gegeven over art. 5 lid 1 ARl in de ar-
resten Infopaq (van voorbijgaande aard, integraal technisch procédé, rechtmatig gebruik, geen 
zelfstandige economische waarde), Premier League (van voorbijgaande aard), Infopaq II (rechtmatig 
gebruik, geen zelfstandige economische waarde).

142. Explanatory Memorandum 10 December 1997, COM(97)628, p. 29. Zie IVIR Infosoc-studie 2007, 
p. 30, noot 98-99.
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tussen de conflicterende belangen van rechthebbenden, tussenpersonen en 
eindgebruikers.143 De huidige status van de tijdelijke verveelvoudiging is het 
resultaat van een actieve lobby van de software- en muziekindustrie en informa-
tieproducenten.144 Bij de beoordeling of een verrichting in een concreet geval 
onder de uitzondering van artikel 5 lid 1 valt, moet men nu laveren tussen twee 
uitersten. Enerzijds moet blijkens de considerans van de ARl uitgegaan worden 
van een hoog beschermingsniveau, waarbij belang gehecht moet worden aan 
rechtzekerheid voor de rechthebbende.145 Anderzijds moet sprake zijn van een 
rechtvaardig evenwicht tussen rechthebbenden en gebruikers van beschermd 
materiaal.146 Het Hof van Justitie heeft dat in het arrest Premier League nog eens 
benadrukt: 

‘Bij de uitlegging van die voorwaarden [van art. 5 lid 1, MLB] moet er even-
wel voor worden gezorgd dat de nuttige werking van de vastgestelde 
uitzondering wordt beschermd en het doel ervan wordt geëerbiedigd, 
zoals dat met name voortvloeit uit punt 31 van de considerans van de 
richtlijn auteursrecht en het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 
48/2000 door de Raad van 28 september 2000 vastgesteld met het oog op 
de aanneming van die richtlijn (PB C 344, blz. 1).’147

Volgens vaste rechtspraak moeten bepalingen van een richtlijn die afwijken van 
een bij dezelfde richtlijn vastgesteld algemeen beginsel eng worden uitgelegd. 
Dat geldt dus ook voor artikel 5 lid 1 ARl, dat afwijkt van artikel 2 ARl.148 Artikel 5 
lid 1 ARl moet voorts worden uitgelegd in het licht van artikel 5 lid 5 ARl, waarin 
de zogenoemde driestappentoets uit artikel 9 lid 2 BC is opgenomen.149

‘De in de leden 1, 2, 3 en 4 bedoelde beperkingen en restricties mogen 
slechts in bepaalde bijzondere gevallen worden toegepast mits daarbij 
geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van werken of 

143. Common Position October 20 2000, SEC (2000) 1734, p. 3. In de eerste versie van art. 5 lid 1 (in 
het voorstel van de Commissie in 1997) was het reproductierecht nog relatief eenvoudig gefor-
muleerd: ‘Temporary acts of reproduction referred to in Article 2 which are an integral part of a 
technological process for the sole purpose of enabling use to be made of a work or other subject 
matter, and having no independent economic significance, shall be exempted from the right set 
out in Article 2.’ Zie nader IVIR Infosoc-studie 2007, p. 31. 

144. Kleve 2004, p. 211 met daar genoemde verwijzingen.
145. Zie m.b.t. de rechtzekerheid bijvoorbeeld overwegingen 4, 6, 21 van de Richtlijn, alsmede  

HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 59. Vergelijk ook overweging 32: ‘Deze richtlijn bevat 
een uitputtende opsomming van de beperkingen en restricties op het reproductierecht en het 
recht van mededeling aan het publiek.’ Uit overwegingen 9, 10 en 23 volgt dat van een hoog be-
schermingsniveau moet worden uitgegaan. Daarbij moeten de lidstaten blijkens overweging 44 
rekening houden met ‘de sterkere economische uitwerking welke die beperkingen of restricties 
in de nieuwe elektronische omgeving kunnen hebben’. Bij nieuwe vormen van gebruik zal het 
toepassingsgebied van bepaalde beperkingen of restricties daarom nog beperkter dienen te zijn, 
aldus deze overweging.

146. Zie bijvoorbeeld overweging 31 en 33 Richtlijn. 
147. HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), r.o. 163. 
148. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 56, met daar genoemde verwijzingen. 
149. De formulering van art. 5 lid 5 ARl is een implementatie van de driestappentoets die is opgeno-

men in art. 10 WCT en die stamt uit art. 9 lid 2 BC. De driestappentoets komt in dit onderzoek 
slechts zijdelings aan bod. Zie over de driestappentoets uitgebreid Senftleben 2004. Zie ook over-
weging 44 van de richtlijn, alsmede HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 58.
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ander materiaal en de wettige belangen van de rechthebbende niet onre-
delijk worden geschaad.’150 

Uit de tekst van artikel 5 lid 1 ARl volgt dat de tijdelijke kopie moet worden ge-
maakt in het kader van de doorgifte van content in een netwerk tussen derden 
door tussenpersonen, of in het kader van rechtmatig gebruik. Alleen de tweede 
mogelijkheid is voor zoeksystemen opportuun. Bij ‘doorgifte in een netwerk’ 
moet namelijk worden gedacht aan tijdelijke vastleggingen die onderdeel 
vormen van een communicatieketen, bijvoorbeeld door ISP’s151 of netwerkbe-
heerders.152 De tussenpersoon verzorgt slechts het transport van content van 
derden van A naar B, zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van de content. 
Deze situatie is niet van toepassing op zoeksystemen, omdat zoeksystemen niet 
‘as is’ content van derden doorgeven aan eindgebruikers.153 Bij zoeksystemen 
moet dus worden onderzocht of de verrichtingen plaatsvinden in het kader van 
een rechtmatig gebruik.154 
De criteria van artikel 5 lid 1 ARl zijn cumulatief: alleen als aan alle criteria is 
voldaan, kunnen reproducties (zoals gemaakt in het kader van de interne ver-
werking van content in het zoeksysteem) onder de exceptie van de tijdelijke 
kopie worden gebracht, zodat geen toestemming van de rechthebbende is vereist 
voor het maken van die kopie.155 

Dit alles is dus al heel wat om mee rekening te houden bij het vaststellen of een 
bepaalde verrichting van een zoeksysteem onder artikel 5 lid 1 ARl te brengen is. 

3.3.3 Van voorbijgaande of incidentele aard

Hoe ‘tijdelijk’ mag een reproductie zijn om onder het begrip ‘van voorbijgaande 
aard’ in de zin van artikel 5 lid 1 ARl en artikel 13a Aw te vallen? Onder transient 
of ‘van voorbijgaande aard’ moet worden verstaan: korter dan tijdelijk, bij-
voorbeeld internet routers156 en kopieën in het kader van het bekijken van een 
webdocument op een beeldscherm.157 Het Hof van Justitie heeft in het arrest 
Infopaq geoordeeld dat een handeling slechts als ‘van voorbijgaande aard’ in de 
zin van artikel 5 lid 1 ARl kan worden beschouwd wanneer de levensduur ervan 
is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de goede werking van het betrokken 
technisch procédé, waarbij dit procédé geautomatiseerd moet zijn, zodat deze 
handeling automatisch, zonder menselijke interventie, wordt gewist zodra de 
functie ervan – namelijk, om dit procédé mogelijk te maken – is vervuld.158 

150. Art. 5 lid 5 ARl.
151. Zie over ISP’s nader hoofdstuk 2, par. 3.2.1.
152. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 38.
153. Bij het verwijzen naar content biedt het zoeksysteem de content vaak enigszins bewerkt aan, 

bijvoorbeeld als een extract van de oorspronkelijke webpagina. Zie nader hoofdstuk 2. 
154. Zie voor ‘rechtmatig gebruik’ par. 3.3.5.
155. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 55 en de conclusie van de A-G, pt. 134.
156. Een router is een apparaat dat twee netwerken met elkaar verbindt en pakketten data van het ene 

netwerk naar het andere netwerk verzendt. Een router wordt dus gebruikt om de via internet ver-
zonden data op de juiste bestemming te laten arriveren. Om data naar het juiste adres te kunnen 
verzenden, is het noodzakelijk om een zeer kortstondige kopie van die data te maken. 

157. Zie overweging 33 ARl, IVIR Infosoc-studie 2007, p. 32. 
158. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 64, herhaald in HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en 
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‘Voor de rechtszekerheid voor de auteursrechthebbenden is bovendien 
vereist dat het bewaren en het wissen van de reproductie niet afhankelijk 
zijn van een willekeurige menselijke interventie, namelijk van de gebrui-
ker van de beschermde werken. In een dergelijk geval bestaat er immers 
geen garantie dat de betrokken persoon daadwerkelijk de gemaakte re-
productie wist of althans deze reproductie wist zodra het bestaan ervan 
niet langer gerechtvaardigd is gelet op de functie ervan, die erin bestaat 
een technisch procédé mogelijk te maken.’159 

Het Hof van Justitie verwijst hier naar punt 33 van de considerans van de ARl, 
waarin caching en browsing worden genoemd als typische voorbeelden van han-
delingen die worden verricht met het oog op het doelmatig functioneren van 
doorgiftesystemen.160 Sinds het Infopaq-arrest is in ieder geval het printen van 
een (deel van een) werk op papier niet meer als ‘tijdelijk’ te beschouwen.161 Van 
groter belang is echter hoe lang een kopie bewaard mag worden om nog van 
‘tijdelijk’ te kunnen spreken. Deze vraag is vooralsnog niet beantwoord. Hoe 
tijdelijk ‘van voorbijgaande aard’ precies is, is dus nog niet geheel duidelijk. In 
haar conclusie inzake Infopaq meent de A-G dat het bij het begrip ‘van voorbij-
gaande aard’ moet gaan om 

‘de zeer korte levensduur van de reproductie, welke echter moet worden 
beoordeeld met inaanmerkingneming van alle omstandigheden van het 
onderzochte geval’.162

Die redenering volgend, zou het opslaan van content in een lokale cache of 
proxyserver dan al te langdurig kunnen zijn om onder het criterium ‘van voorbij-
gaande aard’ te vallen.163 Alleen voor zover een zoeksysteem in het kader van de 
rechtstreekse doorgifte van een zoekresultaat naar de eindgebruiker tijdelijk 
gegevens moet opslaan, kan sprake zijn van tijdelijke en incidentele opslag. An-
derzijds is denkbaar dat het technisch procédé164 waarvan de verveelvoudiging 
een integraal en essentieel onderdeel moet uitmaken, veel langer duurt dan 
bijvoorbeeld enkele seconden. Kan een reproductie nog wel ‘van voorbijgaande 
aard’ zijn als het technisch procédé bijvoorbeeld een paar weken in beslag 
neemt, maar de reproductie wel automatisch wordt gewist onmiddellijk nadat 
ze haar functie verliest? Dan zou ook de intern in het zoeksysteem verwerkte 
content die daar opgeslagen blijft totdat de zoekbot opnieuw een reproductie 

C-429/08 (Premier League), r.o. 88. 
159. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 62.
160. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 62-63. Het Hof van Justitie meent kennelijk dat derge-

lijke handelingen per definitie automatisch en zonder menselijke interventie tot stand worden 
gebracht en gewist. Of zulks in de praktijk daadwerkelijk gebeurt, is mijns inziens maar de 
vraag: steeds meer webbrowsers bewaren webdocumenten standaard voor langere tijd. 

161. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 74: ‘(…) dat voor het printen van een uit elf woorden 
bestaand fragment tijdens een data-captureprocédé zoals in het hoofdgeding aan de orde is, niet 
is voldaan aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voorwaarde dat de reproductie-
handeling van voorbijgaande aard is, en dat dit procedé dus niet kan worden uitgevoerd zonder 
de toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden.’

162. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), Conclusie A-G, pt. 84.
163. IVIR Infosoc-studie 2007, p. 32.
164 Zie hierna par. 3.3.2.
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van de content heeft opgevraagd, nog van voorbijgaande aard zijn. Een derge-
lijke verrichting kan immers onderdeel uitmaken van het technisch procédé dat 
noodzakelijk is om te kunnen verwijzen. De tekst en de totstandkomingsgeschie-
denis van de ARl bieden op dit punt geen uitsluitsel. 

Op dit moment is met toepassing van de geldende regels voor partijen kortom 
moeilijk vooraf te bepalen onder welke omstandigheden een door een zoeksys-
teem gemaakte kopie nog aan het vereiste van ‘voorbijgaande aard’ in de zin van 
artikel 5 lid 1 ARl en artikel 13a Aw voldoet. 

3.3.4 Integraal en essentieel onderdeel van technisch procédé

Een volgend vereiste van artikel 5 lid 1 ARl is dat een tijdelijke en voorbijgaande 
reproductiehandeling dient om een technisch procédé waarvan zij een integraal 
en essentieel onderdeel vormt, mogelijk te maken. Daarom mogen deze repro-
ductiehandelingen niet verder gaan dan noodzakelijk is voor de goede werking 
van dit technisch procédé.165 Wat is ‘noodzakelijk’? Niet geheel duidelijk is of een 
kopie noodzakelijk moet zijn om technische redenen, of dat voldoende is dat 
de kopie een integraal en essentieel onderdeel is van het gebruikte technische 
procédé.166 De opstellers van de ‘IVIR-Infosoc’-studie menen dat de ARl niet de 
noodzakelijkheid van de reproductie zelf vereist: voldoende is dat de reproductie 
een integraal en essentieel onderdeel uitmaakt van het technisch procédé.167 Dan 
voldoet een reproductie aan dit vereiste van artikel 5 lid 1 ARl wanneer het tech-
nisch procédé niet mogelijk is zonder het maken van de betreffende reproductie. 

Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel implementatie ARl gaat 
het bij het begrip ‘een integraal en essentieel onderdeel van het technisch pro-
cédé’ niet alleen om wat technisch essentieel is, maar ook om wat economisch 
essentieel is:

‘Met “essentieel” wordt niet alleen gedoeld op wat in de technische sfeer 
essentieel is. Ook wat “economisch essentieel” is, valt binnen de reik-
wijdte van de beperking. Met andere woorden, ook een economische 
noodzaak, bijvoorbeeld als een kopieerhandeling onmisbaar is voor een 
adequate, binnen de bedrijfstak normale en gangbare en aan de gerecht-
vaardigde verwachtingen van afnemers beantwoordende dienstverlening 
kan aanleiding zijn voor toepassing van deze regel. Hetzelfde geldt voor 
het voorkomen dat economisch onverantwoorde en onnodig belastende 
voorzieningen worden getroffen, dat aanleiding kan zijn voor toepassing 
van deze regel.’168 

165. HvJ EG 6 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq), r.o. 57, 58, 61.
166. Zie bijvoorbeeld Hart 2002, p. 59: ‘It is by no means clear what “an integral and essential part of a 

technological process” will be interpreted as excluding.’ IVIR Infosoc-studie 2007, p. 33 met daar 
genoemde verwijzingen. 

167. IVIR Infosoc-studie 2007, p. 33. 
168. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 38. Seignette 2002, p. 8 betwijfelt of deze uitleg in over-

eenstemming is met de ARl, omdat hiermee naar haar mening een wel erg ruime uitleg aan het 
begrip ‘essentieel’ wordt gegeven.
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Toepassing van dit criterium mondt dus uit in een nieuw criterium. Wat moet 
worden verstaan onder ‘noodzakelijk voor een adequaat, binnen een bedrijfs-
tak normale en gangbare en aan gerechtvaardigde belangen van afnemers 
beantwoordende dienstverlening’, is echter niet nader gespecificeerd. Dat de 
presentatie van zoekresultaten door zoeksystemen onder dat begrip valt, is niet 
zeker. 

In de beschikking inzake Infopaq II heeft het Hof van Justitie zich kort uitgelaten 
over de uitleg van het onderdeel ‘een integraal en essentieel onderdeel van het 
technisch procédé’ van artikel 5 lid 1 ARl:

‘Deze bepaling bevat ook niets dat erop wijst dat het technische procedé 
geen menselijke tussenkomst mag vereisen en in het bijzonder dat het 
uitgesloten is dat het procedé handmatig op gang wordt gebracht om een 
eerste tijdelijke reproductie te creëren.’169

De beschikking in Infopaq II biedt wel een klein aanknopingspunt:

‘Ten slotte dient erop te worden gewezen dat het betrokken technische 
procedé zonder die reproductiehandelingen niet correct en doeltreffend 
kan werken. Dit procedé beoogt immers vooraf bepaalde zoektermen in 
persartikelen op te sporen en deze op een digitale drager over te brengen. 
Een dergelijk elektronisch onderzoek vereist aldus dat deze artikelen van 
de papieren drager in numerieke gegevens worden omgezet om die gege-
vens te kunnen herkennen, de zoektermen te kunnen opsporen en deze 
daaruit te kunnen lichten.’170

Is inderdaad enkel beslissend of een zoeksysteem zonder de betreffende han-
delingen redelijkerwijs eindgebruikers niet kan verwijzen naar relevante 
informatie? Daarvoor moet vaststaan dat de manier waarop het zoeksysteem 
verwijst, onder ‘rechtmatig gebruik’ valt. Dit begrip licht ik toe in de volgende 
subparagraaf. 

3.3.5 Rechtmatig gebruik 

Voor tijdelijke vastleggingen die niet plaatsvinden in het kader van de doorgifte 
in een netwerk geldt het vereiste van ‘rechtmatig gebruik’. Uit overweging 33 ARl 
volgt dat gebruik rechtmatig is wanneer (a) de aanbieder-rechthebbende toe-
stemming heeft verleend voor het betreffende gebruik, of (b) het gebruik niet bij 
wet is beperkt.171 De toestemming van de rechthebbende voor het uiteindelijk 
gebruik kan zowel expliciet als impliciet geschieden.172 In de literatuur wordt 
vrij algemeen aangenomen dat het beschikbaar maken van content geldt als 
impliciete toestemming voor verrichtingen die noodzakelijk zijn om kennis te 

169. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 32. 
170. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 37. 
171. Overweging 33 ARl. Zie hierover Westkamp 2003, p. 14. 
172. IVIR Infosoc-studie 2007, p. 34. Zie ook Lucas en Sirinelli 2006, p. 309. Zie over impliciete toe-

stemming nader par. 3.5.
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kunnen nemen van de aangeboden content.173 Als de aanbieder geen toestem-
ming heeft verleend, moet worden bezien of de verrichting in kwestie onder (b) 
gebracht kan worden. 
Of sprake is van rechtmatig gebruik moet worden bezien in het licht van het doel 
van de reproductiehandeling.174 Artikel 5 lid 1 ARl kan niet een gebruik rechtma-
tig maken dat zonder die bepaling al niet rechtmatig zou zijn.175 Zoeksystemen 
zullen tijdelijke kopieën maken met als uiteindelijk doel de presentatie van 
zoekresultaten aan eindgebruikers. Reproducties ten behoeve van de interne ver-
werking van content door een zoeksysteem vallen dus alleen onder rechtmatig 
gebruik als de presentatie van zoekresultaten niet bij wet is beperkt, of als de 
rechthebbende daarvoor toestemming heeft verleend.176 Van diverse presenta-
tiewijzen is echter niet duidelijk of het gebruik betreft waarvoor toestemming 
van de rechthebbende is vereist.177 Ook kan er in een concreet geval discussie 
ontstaan over de mate waarin impliciete toestemming is verleend.178

De memorie van toelichting van de implementatiewet vermeldt met verwijzing 
naar overweging 33 ARl dat artikel 5 lid 1 browsing en (bepaalde vormen van) 
caching mogelijk maakt.179 Het is echter de vraag of dat juist is. In overweging 33 
staat slechts dat handelingen die caching en browsing mogelijk maken, onder 
de exceptie voor tijdelijke kopieën kunnen worden gebracht voor zover ze aan de 
voorwaarden voor de tijdelijke kopie voldoen.180 Of artikel 5 lid 1 ARl daadwer-
kelijk toepasbaar is op tijdelijke kopieën die noodzakelijk zijn voor browsing, is 
evenwel afhankelijk van onduidelijke voorwaarden.181 

In het arrest Premier League overweegt het Hof van Justitie ten aanzien van ‘recht-
matig gebruik’: 

173. Zie bijvoorbeeld IVIR Infosoc-studie 2007, p. 34: ‘To knowingly upload protected content (e.g. a 
digitized work) onto an open web-page will in most cases be regarded as an implicit consent – or 
authorization, in the words of Recital 33 – to others downloading it. In such a case, the down-
loading would be regarded as a lawful use in the sense of article 5(1).’ Zie nader par. 4. 

174. IVIR Final Report on Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy, p. 73.
175. Het is dus niet mogelijk dat de uiteindelijke reproductie die wordt gemaakt met behulp van de 

tijdelijke reproductie onrechtmatig is, terwijl de tijdelijke kopie rechtmatig is. 
176. In HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League) werd het maken 

van tijdelijke kopieën getoetst aan het vereiste van rechtmatig gebruik. Het Hof van Justitie 
stelde daarbij eerst vast dat door bepaalde kortstondige reproductiehandelingen een correcte 
werking van de satellietdecoder en het televisiescherm mogelijk was. Die reproductiehandelin-
gen maakten de ontvangst van voetbalwedstrijden voor tv-kijkers mogelijk. Omdat de ontvangst 
van die uitzendingen zelf niet door de wet werd beperkt, oordeelde het Hof van Justitie vervol-
gens dat die handelingen i.c. als enig doel hebben een rechtmatig gebruik te maken van de wer-
ken in kwestie (r.o. 170-173). 

177. Par. 3.4.
178. Par. 4.
179. Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 38.
180. Zowel uit de Common Position als Overweging 33 ARl volgt dat ook reproducties gerelateerd aan 

browsing en caching aan de andere voorwaarden van artikel 5 lid 1 ARl moeten voldoen, inclusief 
het vereiste van geen zelfstandige economische waarde. Wat de bedoeling daarvan is, wordt niet 
duidelijk uit de overwegingen. Overweging 33 zegt verder dat ‘rechtmatig’ betekent dat de recht-
hebbende toestemming heeft gegeven of dat de handeling niet door de wet beperkt is.

181. Mazziotti 2007, p. 63-65.
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‘Zoals uit punt 33 van de considerans van de richtlijn auteursrecht blijkt, 
wordt het gebruik als geoorloofd beschouwd indien het door de betrok-
ken rechthebbende is toegestaan of indien het niet in de toepasselijke 
regeling is beperkt.’182

In zijn beschikking inzake Infopaq II verwijst het Hof van Justitie naar deze over-
weging. In deze zaak was onder meer de vraag gesteld of rechtmatig gebruik alle 
gebruik is waarvoor geen toestemming van de rechthebbende is vereist. Het Hof 
van Justitie overweegt:

‘Met betrekking tot de vraag of dat gebruik rechtmatig is, staat vast dat in 
het onderhavige geval het maken van een samenvatting van persartikelen 
door de houders van het auteursrecht op die artikelen niet is toegestaan. 
Nu dat zo is, dient erop te worden gewezen dat een dergelijke activiteit 
door de regeling van de Unie niet wordt beperkt. Bovendien blijkt uit de 
overeenstemmende verklaringen van Infopaq en DDF dat het maken van 
die samenvatting ook door de Deense regeling niet wordt beperkt.’183 

Mogelijk is met de uitleg van overweging 33 ARl in Premier League de mogelijk-
heid om bepaalde verrichtingen onder de exceptie van artikel 5 lid 1 ARl te 
brengen, toch iets ruimer dan voor de uitspraken inzake Premier League en  
Infopaq II het geval leek. 

Voor zoeksystemen is nog relevant of artikel 5 lid 1 ARl zich uitstrekt tot afge-
leide werken. Wat is de status van de (transient) kopie die een voorstadium is 
van het maken van bewerkingen of afgeleide werken die gebaseerd zijn op de 
inhoud van de informatie en niet op de vorm waarin de informatie (het werk) 
gegoten was? Volgens Westkamp is onduidelijk of deze kopie ook onder ‘nood-
zakelijk voor gebruik dat onder een wettelijke beperking valt’ begrepen moet 
worden.184 De uitspraken inzake Premier League en Infopaq II wijzen in de richting 
van een bevestigend antwoord. 

Hoewel het er sinds de arresten Premier League en Infopaq II op lijkt dat onder 
‘rechtmatig gebruik’ in de zin van de ARl alle gebruik valt waarvoor geen toe-
stemming van de rechthebbende is vereist, is nog niet helemaal duidelijk hoe 
het begrip ‘rechtmatig gebruik’ moet worden uitgelegd in de context van zoek-
systemen. Het is immers niet geheel duidelijk of ‘rechtmatig gebruik’ mede 
ziet op verrichtingen en handelingen die gericht zijn op toegang tot informatie 
door de exploitant van een zoeksysteem.185 In artikel 24a Aw, dat ik verderop zal 

182. HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), r.o. 168.
183. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 44, met verwijzing naar 

HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 (Premier League), r.o. 168. De verwijzende instantie 
had na het eerste Infopaq-arrest kennelijk nog niet genoeg informatie om het geschil tussen DDF 
en Infopaq te beslissen.

184. Westkamp 2003, p. 14.
185. Westkamp 2004, p. 1102: ‘It remains unclear whether the term “lawful use” additionally refers 

to acts intended to gain access to information.’ Als rechtmatig gebruik niet verwijst naar hande-
lingen en verrichtingen die nodig zijn voor verkrijging van toegang, zou men volgens Westkamp 
alleen een recht op toegang hebben wanneer dat systematisch ingebed is in het systeem van 
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bespreken, komt de term ‘rechtmatige gebruiker’ voor.186 Het is niet zeker wat de 
relatie is tussen ‘rechtmatig gebruik’ uit de ARl en ‘rechtmatige gebruiker’ uit 
artikel 6 lid 1 van de Databankenrichtlijn. 

3.3.6 Geen zelfstandige economische waarde 

De meningen zijn eveneens verdeeld over de vraag wat precies bedoeld wordt 
met het laatste vereiste van artikel 5 lid 1 ARl, dat de tijdelijke kopie ‘geen 
zelfstandige economische waarde’ (in de Engelse tekst: no independent economic 
significance)187 mag hebben.188 Westkamp vindt de term vaag en stelt dat 

‘[N]either international conventions nor national legislation and judica-
ture are capable of defining what can be economically significant.’189 

Hoeren meent dat het welhaast onmogelijk is om te achterhalen welke van alle 
gemaakte kopieën independent economic significance hebben.190 Hart vraagt zich 
zelfs af of dergelijke kopieën überhaupt wel bestaan.191 Macqueen pleit ervoor 
om tijdelijke kopieën alleen in hoge uitzonderingen inbreukmakend te achten, 
bijvoorbeeld in het geval dat een tijdelijke kopie wel economic significance heeft. 
Zijns inziens kan beter worden aangesloten bij de in de BC opgenomen gedachte 
dat normale exploitatie door de rechthebbende niet in gevaar mag worden ge-
bracht door een exceptie op dat recht: 

‘Indeed, independent economic significance might be a better starting 
point for defining when any copying becomes relevant for copyright pur-
poses, eg the making of a copy which deprives het rights-holder of a sale 

excepties. Zonder de wettelijke exceptie voor toegang tot informatie blijft de vraag naar toegang 
dan een kwestie van een subtiel uitleggen van de regelgeving. Tijdelijke kopieën die noodzake-
lijk zijn om toegang te verkrijgen zijn dan mogelijk economisch relevant omdat ze niet plaats-
vinden in het kader van een wettelijke exceptie. Ik ben het met Westkamp eens dat dit resultaat 
absurd zou zijn. 

186. Een vergelijkbaar begrip vond men reeds in de voorganger van de huidige Softwarerichtlijn: 
Richtlijn 91/250/EEG, overwegingen en art. 5: ‘rechtmatige verkrijger’. Dit artikel is geïmple-
menteerd in art. 45j Aw en staat ook in de huidige Richtlijn 2009/24/EG. Een definitie van dit 
begrip ontbreekt in richtlijn en wet. Zie de noot van Krikke onder Hof Arnhem 13 maart 2012, 
LJN BW0096, AMI 2012/4, p. 178-179 (PR Aviation/Ryanair): aangenomen wordt, dat een rechtma-
tige verkrijger een exemplaar van de software heeft verkregen van de rechthebbende of dat het 
exemplaar met diens toestemming in het verkeer is gebracht. Zie ook Struik, Hoorneman & Van 
Schelven 2010. 

187. In het Rapport van de Studiecommissie Informatiemaatschappij 2002 wordt erop gewezen dat 
het begrip no independent economic significance in de Nederlandse tekst vertaald is als ‘geen zelf-
standige economische waarde’, terwijl in andere talen en vertalingen de term ‘betekenis’ wordt 
gehanteerd. Zie hierover ook Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 177. In de tekst van art. 13a Aw 
wordt overigens het begrip ‘betekenis’ gebruikt. Omdat in deze paragraaf de criteria van art. 5 lid 
1 ARl worden geanalyseerd, zal ik in deze paragraaf het woord ‘waarde’ gebruiken. Waar het gaat 
om de uitleg van art. 13a Aw zal ik de term ‘betekenis’ hanteren. 

188. Hart 2002, p. 58-59, ook aangehaald door Mazziotti 2007, p. 63 en IVIR Infosoc-studie 2007, p. 32. 
189. Westkamp 2004, p. 1101. 
190. Hoeren 2001. 
191. Hart 2002, p. 59: ‘The same uncertainty is also introduced by the novel and potentially highly 

restrictive “no independent economic significance” test, because what copying has no indepen-
dent economic significance?’.
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that would otherwise be made in the marketplace for its work. Certainly 
it looks a more intelligible criterion than the vague metaphysics involved 
in determining whether or not a copy is “temporary” or “transient”.’192

Senftleben lijkt bij no independent economic significance vooral gedacht te hebben 
aan de uitzondering voor kopieën die noodzakelijk zijn voor het transport van 
content van de aanbieder naar de afnemer. Hij ziet de tijdelijke kopie dan ook 
als een louter functionele uitzondering (gericht op niet-economisch relevante 
verveelvoudigingen): 

‘This exemption, in contrast to traditional limitations, is rooted in tech-
nical necessities. By allowing temporary acts of reproduction, such as 
caching, the efficient functioning of Internet transmission systems can be 
safeguarded.’193 

Deze uitleg sluit goed aan bij doel (a) van artikel 5 lid 1 ARl: het vereiste van door-
gifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon. Uit deze uitleg volgt 
echter niet hoe het begrip independent economic significance moet worden begre-
pen in de context van doel (b): ‘rechtmatig gebruik’. 

Moet men voor het criterium ‘geen zelfstandige economische waarde’ nu kijken 
naar het uiteindelijke gebruik of naar de kopie zelf? Eén aanknopingspunt biedt 
het advies van ECOSOC over het richtlijnvoorstel, waarin is opgenomen dat met 
‘zelfstandig’ in deze context gedoeld wordt op zelfstandig of onafhankelijk ten 
opzichte van het beschermde werk zelf, en niet ten opzichte van de transmissie van 
het werk.194

In de toelichting bij het Richtlijnvoorstel staat dat met no independent economic sig-
nificance wordt bedoeld dat de uitzondering van de tijdelijke kopie moet worden 
toegepast op reproducties ‘made for the sole purpose of executing another act of 
exploitation of a work’.195 Naar mening van Hugenholtz en Westkamp suggereert 
deze formulering dat tijdelijke reproducties die geen zelfstandige economische 
activiteit inhouden, wel onder de uitzondering vallen, maar afgeleide diensten 
die door een derde worden uitgevoerd, zoals proxy caching door een derde niet:

192. Macqueen 2009a, p. 197-198.
193. Senftleben 2004, p. 149 en ook p. 250-251.
194. Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PbEG 1998, C 108, p. 6, zie 
met name par. 3.7.1.1: ‘De vraag is in hoeverre tijdelijke reproductie al dan niet zelfstandige eco-
nomische betekenis heeft. Wellicht moet duidelijker worden geformuleerd dat deze aanduiding 
in dit verband betrekking heeft op het gebruik van een werk en niet op de doorgifte ervan.’ Dan 
zou een kopie pas zelfstandige economische waarde krijgen bij de presentatie op het scherm. 
De vraag komt dan op of sprake kan zijn van zelfstandige economische waarde indien het zoek-
resultaat nooit door eindgebruikers wordt opgevraagd. De uitleg van ECOSOC wordt ook door 
het Hof van Justitie gehanteerd: HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 
(Premier League), r.o. 174-175.

195. Explanatory memorandum 10 December 1997, COM(97)628, p. 29: ‘It is appropriate to limit the 
scope of the reproduction right and only protect those acts of reproduction which are of a sepa-
rate economic relevance. Such an obligatory exception at Community level is vital as such short 
lived reproductions ancillary to the final use of a work will take place in most acts of exploita-
tion of protected subject matter, which will often be of a transnational nature.’



hoofdstuk 3118

3.3 interne verwerking content door zoeksystemen

‘This language perhaps suggests that acts of temporary reproduction that 
are not performed as an “independent” economic activity would qualify 
for the exemption, whereas dedicated services (e.g. proxy caching perfor-
med by an independent service provider) would not.’196 

In het arrest Premier League uit 2011 kwam het Hof van Justitie voor het eerst toe 
aan inhoudelijke toepassing van het criterium ‘geen zelfstandige economische 
waarde’. Aan de orde was de vraag of efemere kopieën van fragmenten van voet-
balwedstrijden in het geheugen van een satellietdecoder en een tv als tijdelijke 
reproducties in de zin van artikel 5 lid 1 ARl konden worden aangemerkt. Voor 
de vraag of dergelijke kopieën in casu zelfstandige economische waarde hadden, 
achtte het Hof van Justitie allereerst relevant dat dergelijke kopieën toegang ver-
schaffen tot de beschermde werken. Het Hof overwoog dienaangaande: 

‘Aangezien die werken een economische waarde hebben, heeft ook de 
toegang daartoe noodzakelijkerwijs een economische waarde.’197

Daarmee is nog niet gezegd dat die reproducties ook zelfstandige economische 
waarde hebben. Dat zelfstandige zit volgens het Hof in de omstandigheid dat de 
waarde 

‘verder gaat dan het economische voordeel dat wordt gehaald uit de en-
kele ontvangst van een uitzending die beschermde werken bevat, dat wil 
zeggen verder gaat dan het voordeel dat wordt gehaald uit het opvangen 
van het signaal en het weergeven van de uitzending op zich.’198

Zodra de tijdelijke reproductiehandelingen een ‘onafscheidelijk en onzelfstan-
dig deel van het ontvangstproces van de uitzendingen met de betrokken werken 
vervullen’ en worden ‘verricht zonder invloed, en ook zonder besef, van de per-
sonen die aldus toegang tot de beschermde werken hebben’ kunnen ze volgens 
het Hof van Justitie 

‘geen extra economisch voordeel genereren dat verder gaat dan het 
voordeel dat wordt gehaald uit de enkele ontvangst van de betrokken 
uitzendingen.’199

Het Hof van Justitie voegt daaraan toe, dat zijn conclusie dat de reproductiehan-
delingen in kwestie ‘rechtmatig gebruik’ zijn en ‘geen zelfstandige economische 
waarde’ hebben, wordt bevestigd door: 

‘het doel van die bepaling om de ontwikkeling en de werking van nieuwe 
technologieën te waarborgen. Mochten de betrokken handelingen niet 
worden beschouwd als handelingen die voldoen aan de in artikel 5, 

196. Hugenholtz 2000b, met verwijzing naar Corbet 1998, p. 95 (‘caching is economisch relevant, want 
versnelde transmissie maakt de dienst aantrekkelijker voor klanten’).

197. HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), r.o. 174.
198. HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), r.o. 175.
199. HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), r.o. 177.
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lid 1, van de richtlijn auteursrecht gestelde voorwaarden, dan zouden 
immers alle televisiekijkers die gebruikmaken van moderne apparatuur 
voor de werking waarvan die reproductiehandelingen noodzakelijk zijn, 
geen programma’s met uitgezonden werken mogen ontvangen zonder 
toestemming van de auteursrechthebbenden. Dat zou de effectieve ver-
spreiding en bijdrage van nieuwe technologieën evenwel belemmeren en 
zelfs blokkeren, en dit in strijd met de wil van de Uniewetgever als om-
schreven in punt 31 van de considerans van de richtlijn auteursrecht.’200

Met deze frase brengt het Hof van Justitie mijns inziens tot uiting dat een hoog 
beschermingsniveau voor rechthebbenden niet het enige is waarop gelet moet 
worden bij de uitleg van artikel 5 lid 1 ARl. 

Ook na Premier League blijven er vragen over de toepassing van ‘zelfstandige eco-
nomische waarde’ op de interne verwerking van content door zoeksystemen. 
Enerzijds is de presentatie van content niet mogelijk zonder tijdelijke repro-
ducties. Als de noodzakelijke reproducties onlosmakelijk verbonden zijn met 
de presentatie van de content, is verdedigbaar dat ze geen independent economic 
significance hebben. Anderzijds wijzen Hugenholtz en Westkamp erop dat artikel 
5 lid 1 ARl alleen betekenis heeft als voor independent economic significance wordt 
gekeken naar de aard van de gehele exploitatie. Beslissend is dan of die gehele ex-
ploitatie als zelfstandige economische activiteit kan gelden.201 

Moet voor no independent economic significance worden gekeken naar de driestap-
pentoets? De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie 
van de ARl vermeldt dat het vereiste ‘geen zelfstandige economische waarde’ de 
rechter de mogelijkheid geeft om per geval aan de hand van de driestappentoets 
te beoordelen of sprake is van een auteursrechtelijk relevante verveelvoudi-
ging.202 De driestappentoets is zelf niet in de Nederlandse wetgeving opgenomen. 
In een geschil tussen Stemra en Chellomedia paste de rechtbank de driestap-
pentoets toe bij de beoordeling van de vraag of sprake was van zelfstandige 
economische waarde.203 De rechtbank overwoog daarbij:

‘dat uit de parlementaire geschiedenis inzake artikel 13a Aw blijkt dat het 
verbod van een zelfstandige economische waarde van de reproducties het 
voor de rechter nadrukkelijk mogelijk maakt om van geval tot geval de 
vraag te beantwoorden of een auteursrechtelijke relevante verveelvoudi-
ging heeft plaatsgevonden.’204

200. HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), r.o. 179.
201. Hugenholtz 2000b, p. 488; Westkamp 2003, p. 15. Westkamp 2004, p. 1098: ‘It may be suggested 

(…) that the term “economic significance” refers to a material new market and new forms of ex-
ploitation therein, not to any form of exploitation conceivable.’

202. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 38. 
203. Rb. Amsterdam 4 juni 2008, LJN BD7554, AMI 2008-5, p. 142, m.nt. Koelman (Stemra/Chellomedia), 

r.o. 2.6: ‘Met artikel 5 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn en in navolging daarvan ook met artikel 
13a Aw wordt beoogd om kopieën met uitsluitend een technisch en functioneel doel buiten het 
bereik van het auteursrecht te houden.’

204. Rb. Amsterdam 4 juni 2008, LJN BD7554, AMI 2008-5, p. 142, m.nt. Koelman (Stemra/Chellomedia), 
r.o. 2.18.
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Inderdaad dient aansluiting te worden gezocht bij de driestappentoets van arti-
kel 9 lid 2 BC.205 De criteria van de driestappentoets dienen op grond van artikel 
5 lid 5 ARl immers ook te worden toegepast op de beperkingen van artikel 5 lid 
1 ARl.206 Daarmee wordt de beoordeling echter niet eenvoudiger. Hoe verhoudt 
‘zelfstandige economische waarde’ uit artikel 5 lid 1 ARl zich bijvoorbeeld 
precies tot ‘normale exploitatie’ uit de driestappentoets?207 Ook daarover is 
geen duidelijkheid.208 Ricketson stelt dat een ‘common sense-uitleg’ van ‘normale 
exploitatie’ van een werk eenvoudigweg verwijst naar de manieren waarop 
een rechthebbende naar een normale gang van zaken redelijkerwijs zijn werk 
zal kunnen exploiteren.209 Hij beantwoordt de vraag dan ook door het begrip 
‘normale exploitatie’ te herformuleren als ‘verwacht de auteursrechthebbende 
gewoonlijk een vergoeding?’ Deze omschrijving is handzaam en in veel gevallen 
goed toepasbaar. Er zijn echter ook bepaalde soorten gebruik die geen onderdeel 
uitmaken van de normale exploitatie van het werk. Het gaat dan om gebruik 
waarvoor de rechthebbende normaliter geen vergoeding van de gebruiker ont-
vangt, zelfs als dit gebruik normaal gesproken wel binnen de reikwijdte van het 
reproductierecht zou vallen.210 Het aanbieden van open content is een voorbeeld 
van zo’n geval. De aanbieder krijgt namelijk geen (rechtstreekse) financiële 
vergoeding voor het beschikbaar maken van de content, hetgeen wel aan de 
orde is bij gesloten content waarvoor tegen betaling een toegangsrecht wordt 
verstrekt. De essentie van het businessmodel van de meeste open content web-
sites is immers het genereren van inkomsten door bijvoorbeeld advertenties. Is 
het criterium van Ricketson minder goed toepasbaar op open content, of wordt 
de normale exploitatie minder snel geschaad wanneer deze bestaat in het gratis 
beschikbaar maken van content? Tot nu toe is onduidelijk of ‘geen zelfstandige 
economische waarde’ zo ruim moet worden uitgelegd dat het criterium aansluit 
bij het businessmodel dat momenteel door veel aanbieders van open content 
wordt gehanteerd. 

In het arrest Infopaq II overwoog het Hof van Justitie over het begrip ‘zelfstandige 
economische waarde’ dat:

‘(…) dat tijdelijke reproductiehandelingen in de zin van dat artikel 5, lid 
1, als doel hebben, de toegang tot en het gebruik van beschermde wer-
ken mogelijk te maken. Aangezien deze werken een eigen economische 
waarde hebben, hebben de toegang tot en het gebruik van deze werken 
noodzakelijkerwijs ook een economische waarde.’211

205. Zie recentelijk nog HvJ EU 4 oktober 2011, gevoegde zaken nr. C-403/8 en C-429/8 (Premier League), 
r.o. 181. Hier werd overigens zeer marginaal aan de drie stappen getoetst. 

206. Art. 5 lid 5 ARl.
207. De IVIR Infosoc-studie 2007, p. 36 stelt voor om ‘not unreasonably prejudice the legitimate 

interests of the author’ zo te interpreteren dat tussenpersonen zich moeten houden aan geaccep-
teerde standaarden of business practices, wat lijkt op de criteria van art. 5 lid 1.

208. Zie reeds Visser 1998, p. 14-16, met verwijzing naar Ricketson 1987, p. 482-484.
209. Ricketson 1987, p. 483.
210. Hugenholtz 2000b, p. 484.
211. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 48, met verwijzing naar 

HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 (Premier League), r.o. 174.
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Het Hof van Justitie vervolgt:

‘Daarbij komt dat, zoals uit punt 33 van de considerans van richtlijn 
2001/29 blijkt, de tijdelijke reproductiehandelingen (…) tot doel heb-
ben, het gebruik van een werk te vergemakkelijken of doeltreffender 
te maken. Het is aldus eigen aan deze handelingen dat zij een produc-
tiviteitstoename in het kader van een dergelijk gebruik, en dus een 
verhoging van de winst of een daling van de productiekosten, mogelijk 
maken.’212

En elders:

‘Deze handelingen mogen echter geen zelfstandige economische waarde 
bezitten in die zin dat het uit het verrichten ervan voortvloeiende 
voordeel niet mag verschillen of kunnen worden gescheiden van het 
economische voordeel dat uit het rechtmatige gebruik van het betrokken 
werk wordt gehaald, en geen extra economische voordeel mag opleveren 
dat boven op het uit dat gebruik van het beschermde werk gehaalde voor-
deel komt.’213

Het gaat hier dus om de economische waarde van de productiviteitstoename die 
voortvloeit uit de door Infopaq verrichte tijdelijke reproductiehandelingen.214 
Vervolgens preciseert het Hof van Justitie het begrip ‘geen zelfstandige econo-
mische waarde’: hiervan is sprake als de uit die verrichtingen voortvloeiende 
economische voordelen

‘slechts een concrete vorm aannemen bij het gebruik van het gereprodu-
ceerde materiaal, zodat zij niet verschillen of kunnen worden gescheiden 
van de voordelen die uit het gebruik van dat materiaal worden gehaald.’215

Dat verschil is enkel aanwezig 

‘wanneer de auteur van deze reproductiehandeling winst kan behalen uit 
de economische exploitatie van de tijdelijke reproducties zelf.’216

Ten eerste mag dus geen extra winst worden gemaakt met de exploitatie. Ten 
tweede mag de exploitatie niet leiden tot een gewijzigd werk:

‘Hetzelfde geldt wanneer de tijdelijke reproductiehandelingen uitlopen 
op een wijziging van het gereproduceerde materiaal zoals dat ten tijde 
van het op gang brengen van het betrokken technische procedé bestond, 

212. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 49.
213. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 50, met verwijzing naar 

HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 (Premier League), r.o. 75.
214. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 51.
215. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 51 met verwijzing naar 

HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 (Premier League), r.o. 75.
216. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 52.
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want die handelingen beogen dan niet meer het vergemakkelijken van 
het gebruik van dat materiaal, maar het vergemakkelijken van het ge-
bruik van ander materiaal.’217

Hiermee lijkt het begrip ‘geen zelfstandige economische waarde’ voldoende 
duidelijk afgebakend. De bovenstaande uitleg duidt er toch wel op dat aan bijna 
alle tijdelijke kopieën toch een zekere mate van zelfstandige economische 
waarde kan worden toegedicht. De door Infopaq vervaardigde reproducties die 
onderwerp waren van het betreffende geschil, vonden plaats ten behoeve van 
het tonen van een samenvatting van persartikelen in elf woorden. De samen-
vattingen vormden het centrale onderdeel van het door Infopaq aan afnemers 
beschikbare product (samenvattingen van nieuwsartikelen uit andere media). 
Infopaq genereerde met het resultaat van de bewerking van de artikelen van 
DDF inkomsten zonder aan DDF een vergoeding te betalen. Gelet op de eerder-
genoemde uitleg van het Hof van Justitie en de werkwijze van Infopaq zou men 
verwachten dat de door Infopaq gemaakte kopieën zelfstandige economische 
waarden zouden hebben. Toch overwoog het Hof van Justitie dat deze reproduc-
ties geen zelfstandige economische waarde hadden!218 Dit – naar mijn mening 
verrassende – oordeel laat de vraag in stand hoe het begrip ‘geen zelfstandige 
economische waarde’ nu precies in de context van zoeksystemen moet worden 
toegepast.

Het vereiste van ‘geen zelfstandige economische waarde’ zorgt bij toepassing op 
verrichtingen van zoeksystemen dus nog steeds voor onduidelijkheid. Toepas-
sing van de definitie leidt tot nieuwe criteria en daarmee tot een uitgebreide 
puzzeltocht in plaats van duidelijkheid. Onduidelijk blijft voorts of het gaat om 
de economische waarde van het uiteindelijke gebruik of naar de waarde van de 
kopie zelf. Meer in het algemeen blijkt uit artikel 5 lid 1 ARl en artikel 13a Aw 
onvoldoende hoe kan worden bepaald of verrichtingen van een zoeksysteem 
in een concreet geval wel of geen independent economic significance hebben, wel 
of niet kwalificeren als normal exploitation en/of anderszins de belangen van 
rechthebbenden schaden. Bovendien heeft de Nederlandse wetgever de driestap-
pentoets in het geheel niet geïmplementeerd. Toetsing vindt pas achteraf door 
de rechter plaats.219 Dat maakt het vooraf voorspellen of een verrichting van een 
zoeksysteem in een concreet geval zelfstandige economische waarde heeft, inge-
wikkeld en vaak eenvoudigweg niet mogelijk.

217. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 53.
218. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 56, met verwijzing naar 

HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 (Premier League), r.o. 175 en 181. 
219. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 38. Bijgevolg draait de discussie er steeds om of de Ne-

derlandse wetgever wel voldoende rekening heeft gehouden met de driestappentoets en hoe de 
rechters ermee moeten omgaan. Zie bijvoorbeeld Rb. ’s-Gravenhage 2 maart 2005, LJN AS8778, 
Rb. ’s-Gravenhage 25 juni 2008, LJN BD5690, Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN BO3980 
(FTD/Eyeworks), Rb. Haarlem 9 februari 2011, LJN BP3757, discussie over driestappentoets, Rb. 
Amsterdam 4 juni 2008, LJN BD7554, HR 19 juni 2009, LJN BH7602, HR 20 november 2009, LJN 
BI6320 (prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie).
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3.3.7 Tussenconclusie interne verwerking content 

De uitzondering voor tijdelijke kopieën in artikel 5 lid 1 ARl moet restrictief wor-
den uitgelegd. De precieze reikwijdte van dit artikel en de voorwaarden waaraan 
voldaan moet zijn voor toepassing, zijn echter nog steeds niet duidelijk.220 Daar-
mee is ook de reikwijdte en betekenis van artikel 13a Aw onzeker. Terecht wees 
Hugenholtz er in 2000 al op dat het interpreteren van het right to reproduction 
ingewikkelder is dan alleen technische kopieën aanwijzen.221 
Of verveelvoudigingen in het kader van de interne verwerking van content door 
het zoeksysteem tijdelijke verveelvoudiging in de zin van artikel 13a Aw zijn, is 
afhankelijk van de uitleg van de verschillende criteria. Blijkens de analyse van 
artikel 5 lid 1 ARl is er nog veel onduidelijkheid over de betekenis en reikwijdte 
van de bepalende elementen van artikel 5 lid 1 ARl die in artikel 13a Aw zijn 
geïmplementeerd. Het is bijvoorbeeld moeilijk vooraf te bepalen wanneer een 
kopie nog voldoende tijdelijk is om aan het vereiste van ‘voorbijgaande aard’ in 
de zin van de artikelen 5 lid 1 ARl en 13a Aw te voldoen. Ook blijven er vragen 
over de uitleg van het begrip ‘integraal en essentieel onderdeel van een tech-
nische procédé’. Zowel de uitleg als de toepassing van het begrip ‘rechtmatig 
gebruik’ in de context van zoeksystemen is voorts problematisch. Tot slot leidt 
het vereiste van ‘geen zelfstandige economische waarde’ tot vraagtekens. Zo 
blijft onduidelijk hoe kan worden bepaald of verrichtingen van een zoeksysteem 
in een concreet geval wel of geen independent economic significance hebben, wel of 
niet kwalificeren als ‘normal exploitation’, of anderszins de belangen van recht-
hebbenden schaden. 
Al met al is naar mijn mening onvoldoende duidelijk in hoeverre het intern op-
slaan en verwerken van content door zoeksystemen in een concreet geval onder 
de uitzondering voor tijdelijke reproducties van artikel 13a Aw kan worden ge-
bracht. 

De onduidelijkheden in artikel 5 lid 1 ARl en daarmee in artikel 13a Aw leiden 
tot rechtsonzekerheid met betrekking tot kopieën voor de interne verwer-
king van content door een zoeksysteem. Om de ontstane onduidelijkheid te 
verminderen, hebben sommige auteurs voorgesteld de uitzonderingen in de 
artikelen 12 tot en met 14 van de E-commercerichtlijn voor mere conduit (de 
enkele doorgifte), caching en hosting van content222 ook toe te passen op zoeksys-
temen.223 De exploitant van een zoeksysteem die aan de vereisten van artikel 

220. Macqueen 2009a, p. 187 en 201 wijst er bijvoorbeeld op dat over de betekenis van de elementen 
van de definitie van ‘tijdelijke kopie’ veel onduidelijkheid bestaat.

221. Hugenholtz 2000b, p. 487-488 (met verwijzing naar J. Kohler, Das Autorrecht 1880, p. 230) en 
p. 490: ‘Als het auteursrecht “mere acts of information reception or end use” zou omvatten, 
zodat het recht van privacy en de vrijheid van ontvangst (nieuwsgaring) uit 10 EVRM te zeer wor-
den beperkt.’

222. Mere conduit is het fungeren als doorgeefluik: de enkele doorgifte van content zonder enige aan-
passing aan die content (art. 12 E-commercerichtlijn). Onder caching wordt verstaan het geauto-
matiseerd tussentijds tijdelijk opslaan van content om de doorgifte meer doeltreffend te maken 
(art. 13 E-commercerichtlijn). Hosting is het langdurig opslaan van content (meestal een website) 
voor een derde om die content beschikbaar te stellen via internet (art. 14 E-commercerichtlijn). 

223. Turner & Callaghan 2008, p. 38. Ze vermelden dat Spanje en Portugal de uitzondering voor hos-
ting hebben uitgebreid naar zoekmachines en hyperlinks en Oostenrijk en Liechtenstein mere 
conduit voor zoekmachines en hosting voor hyperlinks. Dat is mijns inziens echter geen indicatie 
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12 tot en met 14 van de E-commerce richtlijn voldoet, zou dan niet meer aan-
sprakelijk zijn voor eventuele auteursrechtinbreuk.224 De uitzonderingen in 
de E-commercerichtlijn op de aansprakelijkheid voor tussenpersonen vormen 
een beperking van de mogelijkheid van auteursrechthebbenden om hun rech-
ten uit te oefenen. De genoemde uitzonderingen zijn in het Nederlandse recht 
geïmplementeerd in artikel 6:196c BW.225 Ik ben geen voorstander van toepas-
sing van de uitzondering voor tussenpersonen op zoeksystemen. De genoemde 
bepalingen uit de E-commercerichtlijn zijn geschreven om tussenpersonen 
zoals ISP’s die geen invloed uitoefenen op de inhoud van de verstuurde con-
tent, maar slechts verantwoordelijk zijn voor het transport ervan, te vrijwaren 
van aansprakelijkheid met betrekking tot die content.226 Of een intermediair 
in een concreet geval uitsluitend als ‘doorgeefluik’ in de zin van artikel 6:196c 
BW is opgetreden, hangt eerst en vooral af van wat feitelijk gebeurt.227 Daar 
zoeksystemen niet zomaar content van derden doorgeven, maar gewoonlijk 
naar die content verwijzen door (kleine) stukjes van de content zelf eventueel 
in bewerkte vorm beschikbaar te maken, voldoen ze in ieder geval niet aan de 
vereisten van het huidige artikel 6:196c BW. 

Op dit moment gelden de in de E-commercerichtlijn opgenomen uitzonde-
ringen alleen voor ISP’s die als mere conduit fungeren, cachen of hosten, maar 
men zou de excepties voor mere conduit en caching kunnen uitbreiden tot 
zoeksystemen.228 Allgrove & Ganley zien met name voor verrichtingen in het 
kader van het plaatsen van hyperlinks mogelijkheden voor toepassing van de 
mere conduit-bepaling.229 Ze beroepen zich daartoe op Overweging 18 van de E-
commercerichtlijn, die ‘services providing tools allowing for search, access and 
retrieval of data’ onder de definitie van ‘dienst van de informatiemaatschappij’ 
brengt. De E-commercerichtlijn zou naar mijn mening echter wel heel liberaal 
geïnterpreteerd moeten worden om het plaatsen van hyperlinks door zoeksys-
temen onder een van de excepties van deze richtlijn te brengen. Zoals Allgrove 
& Ganley al signaleren, hebben de activiteiten van zoeksystemen immers geen 
betrekking op transmission in de zin van de bepaling over mere conduit, maar 
op ‘transient copying for the purpose of providing a content service-search re-
sults’.230 Daarbij komt nog dat de doorgestuurde informatie niet valt onder het 
door artikel 12 en 13 E-commercerichtlijn gestelde vereiste dat de dienst ‘(is) 

voor het inpassen van beide uitbreidingen in het systeem van de ARl.
224. Cour d’Appel de Paris 26 januari 2011 (SAIF/Google France), te vinden via http://www.legalis.
225. Op grond van dit artikel kunnen tussenpersonen die als doorgeefluik (zonder de content te mo-

dificeren) of als hostingprovider van content fungeren, of de content cachen om de doorgifte meer 
doeltreffend te maken een beroep doen op uitsluiting van civielrechtelijke aansprakelijkheid als 
ze voldoen aan de vereisten van dit artikel.

226. Zie over de uitzonderingen van art. 12 tot en met 14 E-commercerichtlijn uitgebreid Julia-
Barcelo & Koelman 2000. De uitzonderingen in de E-commercerichtlijn op de aansprakelijkheid 
voor tussenpersonen vormen een beperking van de mogelijkheid van auteursrechthebbenden 
om hun rechten uit te oefenen. 

227. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 46-49.
228. Het vergaren en verwerken van content door zoeksystemen gebeurt gewoonlijk niet op verzoek 

van de aanbieder van die content. Om die reden is toepassing van de exceptie voor hosting mijns 
inziens in ieder geval niet aan de orde bij zoeksystemen. 

229. Allgrove & Ganley 2007, p. 233.
230. Allgrove & Ganley 2007, p. 233.
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provided by a recipient of the service’.231 Mijns inziens past het bovendien niet 
in het systeem van de E-commercerichtlijn om verrichtingen van zoeksystemen 
onder mere conduit te brengen, omdat zoeksystemen bij uitstek meer doen dan 
het ongewijzigd doorgeven van content.232 Hetzelfde geldt voor de exceptie voor 
caching. Daarbij is voor de caching-exceptie nog vereist dat de opslag van content 
van voorbijgaande aard is. Of de opslag van content door zoeksystemen van voor-
bijgaande aard in de zin van artikel 5 lid 1 ARl is, is echter maar zeer de vraag.233 
Wanneer de opslag niet als tijdelijk wordt aangemerkt, staat een beroep op deze 
exceptie beslist niet open voor zoeksystemen die content min of meer perma-
nent moeten opslaan om ernaar te kunnen verwijzen.234 

Onder welke omstandigheden artikel 13a Aw toepassing vindt in de context 
van zoeksystemen is in een concreet geval heel lastig vast te stellen. De uitleg 
van de begrippen in artikel 5 lid 1 ARl schiet vooralsnog tekort en de uitleg van 
begrippen door het Hof van Justitie is niet altijd toereikend voor toepassing op 
verrichtingen van zoeksystemen. Dit alles maakt het lastig om artikel 13a Aw 
adequaat toe te passen in een concrete situatie. 

3.4 Presentatie zoekresultaten

3.4.1 Inleiding

De presentatie van zoekresultaten is het belangrijkste gebruik van de content 
door zoeksystemen. Voor eindgebruikers zijn relevante zoekresultaten de be-
langrijkste verrichting van het zoeksysteem en voor aanbieders is de verwijzing 
naar hun content door het zoeksysteem het zichtbare ‘gebruik’ van hun content. 
De wijze waarop zoekresultaten worden gepresenteerd aan eindgebruikers is 
van grote invloed op het nut van het systeem voor eindgebruikers. Met de ma-
nier van tonen van zoekresultaten kunnen exploitanten van zoeksystemen zich 
bovendien onderscheiden van anderen. Eerdere verrichtingen van het zoeksys-
teem staan in dienst van deze functionaliteit. Ook voor de vraag of een tijdelijke 
kopie die eerder in het proces is gemaakt ‘rechtmatig gebruik’ oplevert, moet 
worden gekeken naar de presentatie van de content door zoeksystemen. Voor de 
exploitant van een zoeksysteem is dus van groot belang vooraf te kunnen 

231. Opmerkelijk is dat Allgrove & Ganley 2007 wel menen dat de zoekvraag geïnitieerd wordt door 
de ontvanger van de dienst, maar vervolgens noteren dat de informatie waarom het gaat zoek-
resultaten betreft die doorgestuurd zijn door de servers van de zoekmachine. De ontvanger is 
natuurlijk niet degene die de informatie beschikbaar stelt. De inhoud van de ‘transmissie’ is 
bovendien vaak ‘geselecteerd’ en misschien ook wel ‘gewijzigd door’ zoeksystemen. 

232. In de meer recente uitspraak HvJ EG 12 juli 2011, nr. C-324/09 (l’Oreal/eBay), dictum punt 6 oor-
deelde het Hof van Justitie EU dat art. 14 lid 1 E-commercerichtlijn aldus moet worden uitgelegd 
‘dat het van toepassing is op de beheerder van een elektronische marktplaats wanneer deze 
geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis had van of controle had over de opgeslagen 
gegevens. Genoemde beheerder heeft een dergelijke rol wanneer hij bijstand verleent die onder 
meer bestaat in het optimaliseren van de wijze waarop de betrokken verkoopaanbiedingen wor-
den getoond of het bevorderen daarvan.’ 

233. Zie nader par. 3.3.1 en de aldaar genoemde jurisprudentie over de uitleg van het criterium ‘van 
voorbijgaande aard’ uit art. 5 lid 1 ARl. 

234. Zie hoofdstuk 2, par. 3.
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inschatten of toestemming van de rechthebbende vereist is voor de wijze waarop 
het zoeksysteem naar content van derden verwijst. 

Noch de Aw noch de ARl bevat specifieke regelgeving voor het verwijzen naar 
content door zoeksystemen. Geeft toepassing van het objectieve auteursrecht 
desondanks duidelijkheid over de vraag of toestemming van de rechthebbende 
(in een concreet geval) nodig is voor het presenteren van content door zoeksyste-
men? 

In hoofdstuk 2 is uiteengezet hoe de presentatie van content door zoeksyste-
men globaal gezien plaatsvindt.235 De resultaten die een zoeksysteem toont, 
bestaan gewoonlijk uit een korte omschrijving van het zoekresultaat en een 
hyperlink naar de betreffende content. Die omschrijving is vaak een citaat 
van de oorspronkelijke pagina.236 De wijze van presentatie van de content kan 
per zoeksysteem sterk verschillen. De belangrijkste verschillen zitten daarbij 
in de inrichting en uiterlijke verschijningsvorm van de website van het zoek-
systeem en de context waarin naar content van derden wordt verwezen. Veel 
gespecialiseerde zoeksystemen tonen naast links en een korte omschrijving ook 
wel thumbnails.237 Een andere toepassing is het enkel verwijzen naar afbeeldin-
gen.238 Sommige algemene zoekmachines, zoals Google, bieden daarnaast een 
zogenoemde ‘cache-functie’ aan.239 In de zoekresultaten wordt dan verwezen 
naar een kopie van een geheel webdocument zoals gemaakt door de zoekbot 
ten tijde van het opvragen van die pagina door een zoekbot. Information portals 
bieden links en korte stukjes tekst zonder dat de afnemer een zoekvraag heeft 
ingevoerd. Wanneer men de websites van bijvoorbeeld Google en de huizensite 
Jaap.nl240 vergelijkt, valt bijvoorbeeld op dat de website van Google duidelijk een 
zoekfunctie heeft, terwijl de website van Jaap.nl veel meer het karakter heeft van 
een website van een aanbieder van content dan van een verwijzer naar content. 
Dergelijke verschillen in presentatiewijze van content door exploitanten van 
zoeksystemen maken het moeilijk te voorspellen of voor het presenteren van 
content door een zoeksysteem in een concreet geval toestemming van de recht-
hebbende is vereist.

235. Hoofdstuk 2, par. 3.5.5. Het is niet mogelijk om precies aan te geven hoe die presentatie plaats-
vindt, omdat er talloze mogelijkheden bestaan om content te presenteren. Dat maakt het voor-
spellen van de uitkomst van toepassing van deze regels ingewikkeld.

236. Zie hoofdstuk 2, par. 3.5.5.
237. Thumbnails zijn verkleinde versies van afbeeldingen die in een lagere resolutie worden weergege-

ven. Zie nader par. 3.4.4.
238. Een voorbeeld is Google Images, http://images.google.com.
239. Tegenwoordig wordt minder vaak een verwijzing naar de ‘Google cache’ getoond. Deze functie 

dient niet verward te worden met de hierboven genoemde praktijk van (proxy)caching door ISP’s 
in het kader van een snellere doorgifte van content aan eindgebruikers. De cache van Google 
heeft andere doeleinden en is veel minder tijdelijk van aard: de content blijft volgens Google 
zo’n dertig dagen opgeslagen in het computersysteem van Google. In België is geoordeeld dat 
voor het cachen van webdocumenten op de wijze waarop Google dat doet, toestemming nodig is 
van de rechthebbende. Zie Cour d’appel de Bruxelles 5 mei 2011 (Google/Copiepresse), besproken 
in par. 3.4.4.

240. http://www.jaap.nl.
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In de volgende subparagrafen ga ik voor een aantal veel voorkomende ele-
menten in de presentatie van content aan het publiek na of toepassing van het 
objectieve auteursrecht duidelijkheid geeft over de vraag of toestemming van 
de rechthebbende nodig is. Dat doe ik achtereenvolgens voor de weergave in het 
zoekresultaat van (een deel van) de oorspronkelijke content in het algemeen 
(par. 3.4.1), voor het plaatsen van hyperlinks (par. 3.4.2) of thumbnails (par. 3.4.3) 
en voor het aanbieden van information portals (par. 3.4.4).

3.4.2 Weergave gedeelte(n) oorspronkelijke werk als zoekresultaat

Biedt toepassing van het objectieve auteursrecht duidelijkheid over de vraag 
of toestemming vereist is van de rechthebbende voor het weergeven van delen 
van de beschikbaar gemaakte content als zoekresultaat? Een zoekresultaat be-
staat vaak uit meer dan alleen de vindplaats: veel zoeksystemen nemen bij het 
presenteren van zoekresultaten ook kleine gedeelten van de oorspronkelijke 
content over.241 De weergave van zo’n deel dient meestal om de eindgebruiker 
een indruk te geven van de inhoud van de content waarnaar wordt verwezen.242 

Wanneer auteursrecht rust op de overgenomen content,243 is bij overnemen al 
snel sprake van openbaarmaking van een verveelvoudiging.244 Dan zal moeten 
worden bezien of eventuele auteursrechtelijk relevante handelingen in het 
kader van het presenteren van zoekresultaten onder een auteursrechtexceptie 
te brengen zijn. De bestaande auteursrechtexcepties sluiten echter niet goed 
aan bij de verrichtingen van zoeksystemen. Het staat daarom niet vast dat een 
beroep op een wettelijke exceptie mogelijk is. Een beroep op de nieuwsexceptie 
en de exceptie voor eigen studie of gebruik is hier niet aan de orde.245 De enige 
exceptie die mogelijk soelaas biedt, is – eventueel – het citaatrecht van artikel 
15a Aw. In sommige uitspraken met betrekking tot zoeksystemen is de citaatex-
ceptie ruim uitgelegd.246 De tekst van artikel 15a Aw moet evenwel ruim worden 
uitgelegd om overname van gedeelten door zoeksystemen eronder te brengen. 
Bij toepassing van het citaatrecht in de context van internet is een ruime uitleg 
echter mogelijk strijdig met artikel 5 lid 1 ARl.247 In een doorwrochte bijdrage 
heeft De Zwaan bovendien grote vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid voor 
zoeksystemen om te voldoen aan het contextvereiste van artikel 15a lid 1 Aw.248 

241. De vraag of voor het plaatsen van een hyperlink toestemming is vereist, komt hierna in par. 3.4.3 
aan bod. 

242. De grootte van het overgenomen deel en de context waarbinnen dit weergegeven wordt, ver-
schillen sterk per zoeksysteem.

243. In par. 2.2.1 bleek dat content vaak als auteursrechtelijk werk beschermd is. Een probleem is er 
wel voor niet-originele werken die slechts onder het regime van de geschriftenbescherming val-
len. Daar moet per geval worden beoordeeld of een bepaling uit de Aw van toepassing is.

244. Ook niet-letterlijke overnemingen kunnen immers inbreuk opleveren. Zie HR 22 maart 2002, 
IER 2002/22 (NVM/Telegraaf).Van een auteursrechtelijk verboden overneming kan ook sprake zijn 
in geval van overneming met wijzigingen van minder ingrijpende aard, en derhalve ook wan-
neer de overneming niet geheel of grotendeels letterlijk is en zij weglatingen of toevoegingen 
bevat (vgl. HR 25 juni 1965, nr. 9843, NJ 1966, 116). 

245. Par. 2.4.
246. In Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH) is ten aanzien van zoeksystemen met succes 

een beroep gedaan op de citaatexceptie. De Zwaan 2012 levert kritiek op deze uitspraak. 
247. Zie par. 2.4.
248. De Zwaan 2012. 
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In de afgelopen jaren heeft de rechter (in kort geding) diverse malen geoordeeld 
over de vraag of de overname in zoekresultaten door een zoeksysteem in het 
betreffende geval onder het citaatrecht kon worden gebracht. Het oordeel van 
de rechter over de toelaatbaarheid van zoekresultaten als citaat is tot nu toe 
verschillend. In een al wat ouder geschil over de overname van foto’s en beschrij-
vingen van te koop staande huizen oordeelde de voorzieningenrechter dat het 
citaatrecht van artikel 15a Aw niet zo ver gaat 

‘dat het volledig overnemen van de beschrijvingen van een aangeboden 
onroerende zaak en van de bijbehorende foto’s met slechts geringe for-
maatverandering er onder valt.’249 

In een vergelijkbare zaak legde het Hof Arnhem artikel 15a Aw ruim uit. Hierbij 
speelde overigens wel een rol dat de overgenomen gegevens slechts als onper-
soonlijke geschriften werden beschermd. Het betrof een hoger beroep van een 
kort geding van makelaarsvereniging NVM en twee van haar makelaars tegen de 
exploitant van het zoeksysteem van de website Zoekallehuizen.nl. Op de website 
van ZAH kon gezocht worden naar te koop staande huizen. ZAH verkreeg in-
formatie over de via NVM makelaars beschikbare huizen door stelselmatig met 
zoekbots de webpagina’s van individuele NVM-makelaars op te vragen en te in-
dexeren. Op de website van ZAH was van woningen van NVM-makelaars een deel 
van de woningomschrijving te zien en waren deep links geplaatst naar foto’s op 
de website van de NVM-makelaars. De twee makelaars maakten bezwaar tegen de 
handelwijze van ZAH. In geschil was onder meer of de overname van teksten van 
de websites van NVM-makelaars een geoorloofd citaat was. 

‘(…) Voor het onderhavige geval is zowel kenmerkend als beslissend dat de 
ontlening en de vermelding op de website van ZAH globaal hetzelfde doel 
dienen als de makelaars nastreven, namelijk de aandacht van potentiële 
kopers op het object vestigen. ZAH doet in feite niet meer dan nodig is om 
de gebruiker in staat te stellen de voor hem (mogelijk) van belang zijnde 
websites van de makelaars te vinden door daarnaar te verwijzen via enkele 
belangrijke gegevens. Het gebruik van deze gegevens valt te beschouwen 
als of staat op gelijke voet met het citeren uit een werk ten behoeve van 
een aankondiging. Het heeft immers de strekking de gebruiker aan te 
kondigen wat hij te zien zal krijgen als hij de door ZAH aangeboden hy-
perlink volgt. Voor zover niet in strikte zin van een aankondiging kan 
worden gesproken, bestaat daarmee een zodanige overeenstemming dat 
daaraan een argument kan worden ontleend om de door ZAH gevolgde 
gedragslijn door analogische toepassing van deze bepaling toelaatbaar te 
achten. Het hof is van oordeel dat van de desbetreffende aan de sites ont-
leende gegevens een functioneel gebruik gemaakt wordt.’250

249. Rb. Alkmaar (vzr.) 7 augustus 2007, LJN BB1207 (Jaap.nl), r.o. 4.10. 
250. Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH), r.o. 4.8. 
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In het kader van de redelijkheids- en proportionaliteitseis van artikel 15a lid 1 
onder 2 Aw wijst het Hof op de overeenstemming in het doel van het beschik-
baar maken:

‘Als belangrijkste doel moet hier worden beschouwd de verwijzing naar 
verdere informatie op de website van de betrokken makelaar. De make-
laars hebben het oordeel van de voorzieningenrechter dat de door ZAH 
gegeven informatie zakelijk en functioneel is, niet voldoende gemoti-
veerd bestreden. Anders dan de makelaars menen, doet in de in deze 
zaak gegeven context uiteraard niet ter zake dat ZAH zelf geen tekst heeft 
opgesteld. Het gaat ZAH immers om de duidelijkheid van de signalering 
en niet om haar eigen omschrijving van het object. Het ontlenen van de 
kerngegevens kan in verband met de verwijzing naar de website van de 
betrokken makelaar als proportioneel worden aangemerkt.’251 

Voor exploitanten van zoeksystemen is ook van belang om vooraf te weten hoe 
lang een citaat mag zijn om nog te spreken van een citaat in de zin van artikel 
15a Aw. Dit artikel biedt echter slechts open normen die voor concrete situaties 
moeten worden ingevuld.252 In het genoemde geschil over overname van delen 
van websites door de zoekmachine Jaap.nl oordeelde de voorzieningenrechter 
dat per zoekresultaat maximaal 155 karakters mochten worden overgenomen 
van de oorspronkelijke website.253 Daaraan kan men echter geen norm ontlenen, 
omdat beperking van het citaat tot dat aantal tekens door de eisende partij was 
gevorderd en de voorzieningenrechter in die zaak het gevorderde toewees. Hoe 
lang een citaat mag zijn om binnen de vereisten van artikel 15a Aw te blijven, is 
dus niet in het algemeen te zeggen. 

Hoe de citaatexceptie moet worden toegepast op de verwijzing naar content 
door zoeksystemen, is nog niet duidelijk. Hierboven werd al gewezen op het 
contextvereiste.254 Of het tonen van een deel van de content als zoekresultaat als 
citaat in de zin van artikel 15a Aw kwalificeert, hangt bovendien sterk af van de 
concrete omstandigheden. De vraag onder welke omstandigheden toestemming 
van de rechthebbende vereist is voor het overnemen van (kleine) gedeelten van 
de content in de zoekresultaten, kan met toepassing van de bestaande regels dus 
nog niet eenduidig worden beantwoord. 

3.4.3 Hyperlinks 

De essentie van het www bestaat uit het eenvoudig kunnen springen naar pa-
gina’s van andere websites met behulp van hyperlinks.255 Zoeksystemen maken 
bij het verwijzen naar relevante informatie gebruik van hyperlinks naar de 

251. Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH), r.o. 4.9.
252. Par. 2.1.3.
253. Rb. Alkmaar (vzr.) 7 augustus 2007, LJN BB1207 (Jaap.nl).
254. De Zwaan 2012. 
255. Zie hoofdstuk 2, par. 3.3. Zie voorts bijvoorbeeld Sableman 2001, p. 4, Strowel & Ide 2001. En 

voor Nederland Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210, m.nt. 
Koelman (Kranten.com).
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vindplaats van die informatie. Wanneer een hyperlink wordt opgenomen in het 
zoekresultaat, hoeft het zoeksysteem de content waarnaar de link verwijst niet 
zelf beschikbaar te maken aan de eindgebruiker: het is technisch gezien mogelijk 
dat degene die naar content verwijst, alleen de link opneemt in het zoekresul-
taat.256 Het gaat daarbij niet uitsluitend om links naar de ‘homepage’ van een 
website, maar vaak juist om links naar andere pagina’s: deep links. Voor exploi-
tanten van zoeksystemen is het dus van belang te weten in hoeverre voor het 
plaatsen van hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermde werken toestemming 
van de rechthebbende is vereist. Bij de totstandkoming van de ARl en de Aw is 
nauwelijks aandacht besteed aan hyperlinks.257 Biedt het objectieve auteursrecht 
duidelijkheid over de vraag of (in een concreet geval) vooraf toestemming van de 
rechthebbende nodig is voor het plaatsen van (deep)links bij zoekresultaten?

Op twee manieren kan een hyperlink in een concreet geval auteursrechtelijk 
relevant zijn. Een link kan ten eerste zelf auteursrechtelijk beschermde elemen-
ten bevatten. Net als een slagzin kan ook de in een hyperlink gebruikte tekst 
auteursrechtelijke bescherming toekomen. Dat zal echter niet vaak voorkomen. 
Een hyperlink kan echter ook bestaan uit een afbeelding. Het tonen van een 
afbeelding zal wel snel als openbaarmaking of verveelvoudiging worden aange-
merkt.258 Over de vraag of het tonen van verkleinde afbeeldingen in een lagere 
resolutie (thumbnails) is toegestaan, bestaat veel discussie. Ik kom op die discussie 
terug in de volgende paragraaf. 
Een hyperlink kan ten tweede auteursrechtelijk relevant zijn voor zover door 
het aanklikken van een hyperlink auteursrechtelijk beschermde content opge-
vraagd wordt. Voor het opvragen van een webdocument zijn auteursrechtelijk 
relevante handelingen noodzakelijk. Wanneer een hyperlink in een zoekresul-
taat wordt opgenomen, hoeft het zoeksysteem de content waarnaar die link 
verwijst niet zelf aan de eindgebruiker te versturen. Zodra de eindgebruiker op 
de link klikt, vraagt de computer van de eindgebruiker die content op. Dat is van 
belang, omdat het zoeksysteem de content waarnaar de link verwijst, dan niet 
zelf openbaar hoeft te maken of te verveelvoudigen. De heersende mening in de 
Nederlandse literatuur is dan ook dat het plaatsen van een hyperlink zelf geen 
verveelvoudiging oplevert, omdat het werk door het enkele aanbrengen van de 
link nog niet wordt gekopieerd.259 Surface links en deep links worden daarbij min 
of meer gelijk beoordeeld.260 De meeste auteurs menen ook dat het plaatsen van 
een link geen openbaarmaking oplevert.261 

256. Zie hoofdstuk 2, par. 3.3.
257. Hoboken 2009, p. 11: Aansprakelijkheid voor hyperlinks is bij de implementatie van de ARl of 

E-commercerichtlijn niet aan de orde gekomen. Zie ook Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN 
AV5236, CR 2006/73, m.nt. Struik (NVM/ZAH), r.o. 10.

258. Par. 2.3.2 en 2.3.4. 
259. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 174. Ook Chavannes 2003, p. 7 en 8 meent dat het verbodsrecht 

van de aanbieder van content zich niet uitstrekt tot het plaatsen van hyperlinks. Hij neemt tot 
uitgangspunt dat hyperlinken naar materiaal dat via internet ter beschikking is gesteld met toe-
stemming van de maker en dat niet onrechtmatig is, is toegestaan, ook wanneer de eigenaar van 
de site bepaalde vormen van hyperlinken verbiedt. 

260. Zogenoemde surface links verwijzen naar de homepage van een website. Deep links verwijzen naar 
een willekeurige pagina van een website. Zie nader hoofdstuk 2. 

261. Visser 2010, p. 13-14. Hugenholtz 1998, p. 212-213, Chavannes 2003, p. 7 en 8 meent dat het ver-
bodsrecht van de aanbieder van content zich niet uitstrekt tot het plaatsen van hyperlinks. Wel 
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De meeste uitspraken over hyperlinks zijn in kort geding gewezen. In de meeste 
gevallen werd het aanleggen van deep links naar een werk niet aangemerkt als 
verveelvoudiging262 of openbaarmaking263 van een werk.264 Slechts in enkele 
gevallen is geoordeeld dat het plaatsen van een link wel een openbaarmaking 
opleverde, bijvoorbeeld: 

‘Dat het werk van [eiseres] in technisch opzicht niet wordt verveelvoudigd 
nu het werk op de oorspronkelijke server blijft staan, doet er niet aan af 
dat van een auteursrechtelijk relevante handeling sprake is. Het werk is 
immers als onderdeel van een ander werk weergegeven en als zodanig 
opnieuw (en zonder toestemming van [eiseres]) geopenbaard.’265

Eind 2012 oordeelde de Haagse rechter echter in een geschil tussen X en Buma/
Stemra dat het aanbieden van embedded links naar digitale radiostations wel 
openbaarmaking opleverde.266 Via de websites van X konden bezoekers naar ra-
diostreams van derden luisteren. Bezoekers konden daartoe het logo klikken van 
een digitaal radiostation. Vervolgens werd de radiostream met daarbij horende 
content gepresenteerd in een frame midden op de homepage van Nederland.fm of 
in een pop-upscherm van Op.fm. De rechtbank beschouwde X als (mede) verant-
woordelijk voor 

‘die openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, 
na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams 

openbaarmaking: Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236, CR 2006/73, m.nt. Struik.
262. Rb. Rotterdam (pres.) 22 augustus 2000, IER 2000, 55 (Kranten.com), r.o. 4.5. Zie ook: Rb. Leeuwar-

den (vzr.) 30 oktober 2003, IER 2004, 25: ‘De rechter is van oordeel dat (…) eenvoudige hyperlinks 
naar rechtmatig materiaal in beginsel geen auteursrechtelijke verveelvoudiging opleveren (…).’ 
Zie voorts Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236, CR 2006/73, m.nt. Struik. Geen open-
baarmaking van het webdocument waarnaar wordt gelinkt (met verwijzing naar BGH 17.07. 
2003-I ZR 259/00 (Paperboy)), omdat de aanbieder van NVM-makelaars, en niet ZAH, de informatie 
met betrekking tot de te koop staande woningen op het internet heeft geplaatst en daardoor 
wereldwijd voor het publiek toegankelijk heeft gemaakt). De door ZAH aangelegde (deep)links 
vergemakkelijken slechts de toegang tot die informatie. Dit betekent dat er van een auteursrech-
telijke inbreuk door ZAH geen sprake is. 

263. Hof Amsterdam 15 januari 2013, LJN BY8420 (A/Noordhoff en ThiemeMeulenhoff): het plaatsen van 
een hyperlink leverde geen openbaarmaking op, nu niet vaststond dat A de uitwerkingen zelf 
op internet heeft gezet en hij het ook niet mogelijk maakte dat derden kennis konden nemen 
van de werken. Hier werd overigens wel strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid aange-
nomen. Evenmin openbaarmaking: Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236, CR 2006/73, 
m.nt. Struik, r.o. 4.17-4.18. In hoger beroep gaat het hof hiervan uit: Hof Arnhem 4 juli 2006, 
LJN AY0089, r.o. 4.10. Vgl. ook Rb. Rotterdam (pres.) 22 augustus 2000, AMI 2000-10, p. 207, Hof 
 ’s-Gravenhage 21 december 2000, CR 2001, p. 89, op andere gronden gecasseerd door HR 22 
maart 2002, NJ 2003, 149 (NVM/De Telegraaf).

264. In veel gevallen wordt de vraag of een hyperlink openbaarmaking of verveelvoudiging inhoudt, 
niet aan de rechter voorgelegd. Zie bijvoorbeeld HR 22 maart 2002, LJN AD9138, NJ 2003, 149, 
m.nt. Spoor, r.o. 3.8. Hof ’s-Gravenhage 21 december 2000, r.o. 10: ‘Partijen zijn het erover eens 
dat het leggen van een “hyperlink” op het internet in de zin van het leggen van een verbinding 
van een server met de homepage van een andere server in beginsel – behoudens uitzonderings-
gevallen – is toegestaan.’ Hoger beroep van Rb. ’s-Gravenhage (pres.) 12 september 2000, Mf 
2000-11/12, nr. 76, m.nt. Van Eechoud, zie r.o. 22, waarin de president de toelaatbaarheid van 
hyperlinks onderschreef.

265. Zie bijvoorbeeld Rb. Haarlem (sector kanton, locatie Haarlem), 5 september 2007, LJN BB3144 
(voeljeniksvan.nl).

266. Rb. ’s-Gravenhage 19 december 2012, IEPT 20121219 (Nederland.fm).
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rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations voor die 
openbaarmaking in de situatie dat de browser van de gebruiker, na het 
klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams recht-
streeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations.’267 

De handelwijze van X ging verder dan het louter aanbieden van een hyperlink 
naar de radiostreams. Bovendien presenteerde X de links naar de stations in een 
frame binnen zijn eigen site.268 De rechtbank vond dat auteursrechtelijk rele-
vant, omdat 

‘hij op die manier de mogelijkheid schept om zelf profijt te trek-
ken uit de radiostreams en de daarin opgenomen muziekwerken. In 
feite eigent X zich door zijn handelswijze de mogelijkheid toe om de 
muziekwerken te exploiteren. X maakt ook gebruik van die mogelijk-
heid. Op de homepage van zijn websites worden namelijk advertenties 
gepresenteerd. Vanwege de genoemde inrichting van zijn websites, 
blijven die advertenties zichtbaar tijdens het afspelen van de radio-
streams. Aldus genereert X inkomsten mede met de auteursrechtelijk 
beschermde muziekwerken van de bij Buma/Stemra aangesloten 
partijen.’269

Over het plaatsen van een link door een zoeksysteem overwoog het hof in de 
zaak NVM/ZAH dat dit op zich niet onrechtmatig was:

‘Het voor het publiek ontsluiten van door anderen op het internet ge-
plaatste informatie met gebruikmaking van een zoekmachine is op 
zichzelf niet onrechtmatig jegens die anderen, mits het de bedoeling van 
die anderen is dat het publiek daarvan gebruik maakt.’270 

Het plaatsen van een link kan wel onrechtmatig worden in geval van bijko-
mende omstandigheden, bijvoorbeeld als de content waarnaar ‘gelinkt’ wordt, 
zelf onrechtmatig is en de aanbieder van de link hiervan op de hoogte is.271 Een 
voorbeeld is het plaatsen van links door de website ‘Geen Stijl’ naar foto’s die 
later in het tijdschrift ‘Playboy’ zouden verschijnen.272 De rechtbank overwoog in 
dat verband:

‘Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het in-
ternet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is 
in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. In het onderhavige geval 
was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek be-
schikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was.’

267. Rb. ’s-Gravenhage 19 december 2012, IEPT 20121219 (Nederland.fm), r.o. 4.3.
268. Rb. ’s-Gravenhage 19 december 2012, IEPT 20121219 (Nederland.fm), r.o. 4.4.
269. Rb. ’s-Gravenhage 19 december 2012, IEPT 20121219 (Nederland.fm), r.o. 4.6.
270. Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AV5236 (NVM/ZAH), r.o. 4.1.
271. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 407. In dezelfde zin: Chavannes 2003, p. 8. Op dit type situatie 

ga ik verder niet in. Zie over dit onderwerp Debusseré 2006 en Van Hoboken 2008a. 
272. Rb. Amsterdam 12 september 2012, LJN BX7043 (Playboy & Britt Dekker/Geen Stijl).
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Ook indien de indruk wordt gewekt dat de ‘opgeroepen webpagina zich bevindt 
op de website van degene die de link heeft aangebracht’,273 zoals gebeurt bij fra-
ming, kan het aanbrengen van een hyperlink onrechtmatig zijn.274 
De zienswijze dat het aanbrengen van een hyperlink naar auteursrechtelijk 
beschermde werken in beginsel niet onrechtmatig is, loopt in de pas met juris-
prudentie in Duitsland.275 Het Duitse BGH heeft in 2003 in de geruchtmakende 
Paperboy-zaak bepaald dat het aanbrengen van een deep link in zoekresultaten 
naar Duits recht noch als openbaarmaken, noch als verveelvoudigen kan wor-
den aangemerkt.276 Ook in Nederlandse jurisprudentie en literatuur wordt naar 
Paperboy verwezen.277 Het BGH overwoog dat wie een hyperlink plaatst:

‘hält weder das geschützte Werk selbst öffentlich zum Abruf bereit, noch 
übermittelt er dieses selbst auf Abruf an Dritte. Nicht er, sondern derje-
nige, der das Werk in das Internet gestellt hat, entscheidet darüber, ob das 
Werk der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.’278

En:

‘Wer einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich zugänglich 
gemachte Webseite miteinem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, 
begeht damit keine urheberrechtliche Nutzungshandlung, sondern 
verweist lediglich auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits 
eröffneten Zugang erleichtert.’279

Over verveelvoudiging zegt het BGH:

‘Ein Link ist lediglich eine elektronische Verknüpfung der den Link ent-
haltenden Datei mit einer anderen in das Internet eingestellten Datei. Erst 
wenn der Nutzer den Link anklickt, um diese Datei abzurufen, kann es 

273. Spoor, Verkade & Visser, p. 175, noot 79.
274. Rb. Leeuwarden (vzr.) 30 oktober 2003, AMI 2004/1, m.nt. Koelman (Batavus/Vriens): anders dan 

het aanbrengen van een gewone hyperlink levert framing verveelvoudiging op. Over de presenta-
tie van content als inline link of framed link zie ook Visser 2010, p. 14.

275. Voor Duits recht: zie BGH 17 juli 2003, I ZR 259/00, JAVI 2003/6, p. 222-225, m.nt. Chavannes 
en Steenbruggen (Paperboy). Voor literatuur zie bijvoorbeeld Ott 2004, p. 321. Vergelijk Härting 
2005, p. 214-215. Zie voorts in het algemeen Strowel & Ide 2001, p. 424. De allereerste zaak over 
hyperlinks speelde overigens in Schotland: Shetland Times Ltd./Dr. Jonathan Wills and Zetnews Ltd, 
Court of Session, Edinburgh (Lord Hamilton, J.) (October 24, 1996). De Schotse rechter oordeelde 
dat toestemming van rechthebbende was vereist voor het kopiëren van headlines van de online 
krant naar de website en voor het creëren van deep links van die headlines naar de website van 
de andere partij. Onder Amerikaans recht wordt linking daarentegen wel als auteursrechtelijk 
relevante handeling aangemerkt. Zie hierover bijvoorbeeld Fischman Afori 2008, p. 302, nt. 25.

276. Het Duitse recht kende ten tijde van het Paperboy-arrest geen openbaarmakingsrecht op de wijze 
waarop we dat in Nederland kennen. Zie BGH 17 juli 2003 I ZR 259/00, JAVI 2003/6, p. 222-225, 
m.nt. Chavannes en Steenbruggen.

277. Hoewel men er bij het vergelijken met de regels in andere EU-lidstaten op bedacht moet zijn dat 
de ARl op een andere wijze is geïmplementeerd (het Nederlandse citaatrecht is bijvoorbeeld rui-
mer dan het Duitse citaatrecht), kan de Duitse benadering van hyperlinks mijns inziens toch als 
inspiratie dienen voor de Nederlandse benadering. Zie in dezelfde zin de noot van Chavannes en 
Steenbruggen onder BGH 17 juli 2003 I ZR 259/00, JAVI 2003/6, p. 222-225.

278. BGH 17 juli 2003, I ZR 259/00 (Paperboy). 
279. BGH 17 juli 2003, I ZR 259/00 (Paperboy). 
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zu einer urheberrechtlichten Vervielfältigung – im Bereich des Nutzers –  
kommen.’280

Ott meent voor Duits recht dat het plaatsen van een link geen auteursrechtelijk 
relevante handeling is, omdat zijns inziens daarmee geen verveelvoudiging 
van het werk wordt gemaakt.281 In beginsel acht Ott links door zoeksystemen 
toelaatbaar, met name omdat zoeksystemen de inhoud van het internet vind-
baar maken.282 Naar zijn mening moeten links door zoeksystemen niet anders 
worden beoordeeld dan andere links. Ott acht alleen het presenteren van hy-
perlinks op zodanige wijze dat onduidelijkheid kan ontstaan over herkomst 
van de content waarnaar gelinkt wordt, zoals in-line linking en framing, mogelijk 
onrechtmatig.283

Vooralsnog staat naar Nederlands recht niet vast dat het plaatsen van een (deep)
link niet auteursrechtelijk relevant is en dus geen verveelvoudiging of openbaar-
making oplevert. In veel literatuur wordt tot uitgangspunt genomen dat voor 
openbaarmaking of verveelvoudiging beslissend is of de tussenpersoon (in dit 
geval het zoeksysteem) zelf een kopie heeft gemaakt. Dit is mijns inziens niet 
volledig juist. Met het aanbrengen van een hyperlink maakt een zoeksysteem 
op zichzelf inderdaad zelden een verveelvoudiging of openbaarmaking van 
een auteursrechtelijk beschermd werk.284 Of een zoeksysteem daarmee in het 
geheel geen openbaarmakings- of verveelvoudigingshandelingen verricht, valt 
evenwel te betwijfelen. Om een link te kunnen plaatsen, moet men namelijk 
kennis hebben van de content waarnaar men verwijst.285 Een zoeksysteem moet 
in de regel286 dus eerst content hebben opgevraagd en die content intern hebben 
verwerkt alvorens het naar content kan verwijzen. Of tijdelijke verveelvoudigin-
gen die voorafgaan aan het maken van een link onder een auteursrechtexceptie 
kunnen worden gebracht, hangt af van de concrete omstandigheden en is dus 
moeilijk vooraf te voorspellen.287 Wel is het zo dat wanneer kopieën die noodza-
kelijk zijn voor het opvragen ter kennisneming van content als auteursrechtelijk 
relevante verveelvoudigingen worden aangemerkt, dat waarschijnlijk ook geldt 
voor kopieën die noodzakelijk zijn voor het kunnen plaatsen van een link. 
Ik zie nog een tweede reden waarom voor het plaatsen van hyperlinks onder om-
standigheden toestemming van de rechthebbende vereist kan zijn. Denkbaar is 

280. BGH 17 juli 2003, I ZR 259/00 (Paperboy). 
281. Ott 2004, p. 321. Zie voorts in het algemeen Strowel & Ide 2001, p. 424. 
282. Ott 2004, p. 336. 
283. In Duitsland wordt met ingang van 1 augustus 2013 nieuwe wetgeving van kracht die het zonder 

toestemming van de rechthebbende plaatsen van hyperlinks naar krantenartikelen verbiedt, zie 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/117/1711792.pdf. De wet is te vinden op Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2013 Teil I Nr. 23 – Achtes Gesetz zur Änderung des Urheberschutzgesetzes. 14. März 2013, S. 
1161, beschikbaar via http://www.bgbl.de. 

284. Dit is alleen het geval wanneer de hyperlink op zichzelf inbreuk op het auteursrecht oplevert. 
Dat komt bij tekst niet snel voor. Het ligt wel meer voor de hand als de hyperlink zelf een afbeel-
ding is. 

285. Net zoals men een richtingaanwijzer alleen goed kan plaatsen als men op de hoogte is van de 
locatie van de bestemming, moet men voor het plaatsen van een hyperlink weten wat de locatie 
is van de content waarnaar men wil verwijzen.

286. Een uitzondering zijn vindplaatsen die op een vaste wijze georganiseerd zijn, zoals de databank 
van www.rechtspraak.nl.

287. Par. 3.3.
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dat de zoekresultaten van een zoeksysteem zodanig worden gepresenteerd dat in 
feite sprake is van een nieuwe openbaarmaking. Daarvoor is vereist dat de link 
niet enkel de toegang tot een werk vergemakkelijkt, maar het werk daadwerke-
lijk toegankelijk maakt. Met betrekking tot doorgifte van tv-uitzendingen heeft 
het Hof van Justitie geoordeeld dat reeds sprake is van een nieuwe openbaarma-
king wanneer door het gelijktijdig beschikbaar te stellen via een ander kanaal 
een groter en daarmee een (althans gedeeltelijk) nieuw publiek wordt bereikt.288 
Dit wordt ‘secundaire openbaarmaking’ genoemd.289 Een soortgelijke vraag is in 
de literatuur al eens gesteld in het kader van websites voor mobiele telefoons.290 
Mijns inziens ontsluiten zoeksystemen wel degelijk content voor een nieuw pu-
bliek. Mogelijk is daarom toch sprake van secundaire openbaarmaking. Zonder 
gebruik van een zoeksysteem zou de gemiddelde internetbezoeker immers maar 
een fractie van de via internet beschikbare content tot zich kunnen nemen van 
wat nu het geval is, simpelweg omdat hij niet weet dat die content beschikbaar 
is.291 Ik kan echter niet uitsluiten dat deze redenering stand houdt in rechte.

Toepassing van de regels in de Aw en ARl geeft kortom geen eenduidig antwoord 
op de vraag onder welke omstandigheden toestemming vereist is voor het ge-
bruik van hyperlinks bij het verwijzen naar content in zoekresultaten. 

3.4.4 Thumbnails als beeldcitaat? 

Hierboven werd al even opgemerkt dat een link ook naar een afbeelding kan 
verwijzen. Het gebeurt steeds vaker dat in een zoekresultaat (een verkleinde ver-
sie van) de afbeelding zelf wordt getoond. Het presenteren van afbeeldingen als 
zoekresultaat door een zoeksysteem kan de zoektocht van eindgebruikers sterk 
bekorten. Voor een letterlijke overname van een afbeelding is evenwel toestem-
ming van de rechthebbende vereist.292 De presentatie van een citaat uit een tekst 
is voor de eindgebruiker vaak genoeg om te kunnen besluiten of een verwijzing 
mogelijk relevant is, maar het tonen van een deel van een afbeelding is meestal 
niet zinvol. Om die reden wordt de afbeelding steeds vaker als zogenoemde 
thumbnail aangeboden. Thumbnails zijn verkleinde afbeeldingen in een lagere re-

288. HvJ EG 7 december 2006, nr. C-306/05 (SGAE/Rafael Hoteles). Tot eenzelfde oordeel kwam het   
HvJ EU 15 maart 2012, nr. C-162/10 (Phonographic Performance): Uitzending van fonogrammen 
door middel van in hotelkamers geïnstalleerde televisie- en/of radiotoestellen vormt wel een 
mededeling aan het publiek. Een tandarts die in zijn particuliere praktijk kosteloos fonogram-
men uitzendt, verricht volgens het Hof van Justitie echter geen ‘mededeling aan het publiek’, 
zo blijkt uit HvJ EU 15 maart 2012, nr. C-135/10 (SCF/Marco Del Corso). Naar het oordeel van het 
Hof van Justitie is bepalend voor ‘mededeling aan het publiek’ of het draaien van muziek van 
invloed was op de inkomsten van de ‘mededeler’ en derhalve met winstoogmerk gebeurde en of 
er een ‘extra dienst [die] wordt verleend om er een bepaald voordeel uit te trekken’. Zie ook par. 
2.3.3.

289. Een volledige vergelijking tussen tv en internet gaat niet op: waar bij uitzenden een signaal 
wordt uitgezonden dat in principe door iedereen kan worden opgevangen stuurt een aanbieder 
van content via internet content naar afnemers naar aanleiding van een verzoek daartoe van de afne-
mer.

290. Hugenholtz & Sukhram 2003.
291. Visser 2010, p. 123 e.v.
292. Een citaat kan onder omstandigheden wel het volledige werk omvatten. Zie Spoor, Verkade & 

Visser 2005, p. 243-245 en HR 22 juni 1990, NJ 1991, 268, m.nt. Spoor (Zienderogen Kunst). Daarbij 
moet men echter vooral denken aan werken van beeldende kunst. 
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solutie. Is voor het tonen van een thumbnail van een afbeelding toestemming van 
de rechthebbende vereist? 

In de afgelopen jaren zijn hierover veel geschillen voor de rechter gebracht, met 
name in Duitsland en de VS. In Duitsland wordt nog steeds verschillend gedacht 
over de toelaatbaarheid van thumbnails.293 Ook na de uitspraak van het BGH in 
een geschil over het verwijzen naar thumbnails tussen een kunstenares en Google, 
is nog niet duidelijk in welke gevallen voor verwijzing naar thumbnails door zoek-
systemen toestemming van de rechthebbende is vereist.294 In de VS vormt het 
gebruik van thumbnails als zoekresultaat geen inbreukmakende handeling voor 
zover dit als fair use kan worden aangemerkt.295 De Nederlandse Aw kent echter 
geen fair use-exceptie.296 Is het plaatsen van een thumbnail naar Nederlands recht 
openbaarmaking van een verveelvoudiging? Dat hangt af van de concrete afbeel-
ding. Zodra de auteursrechtelijke trekken van de oorspronkelijke afbeelding 
overeenkomen met de thumbnail, is naar mijn mening sprake van een auteurs-
rechtelijk relevante verveelvoudiging.297 Auteursrechtelijk relevante trekken, 
zoals de hoek waaronder de foto genomen is en de belichting, zullen niet met ie-
dere verkleining verdwijnen. Anderzijds is goed denkbaar dat sterke verkleining 
ertoe leidt dat de auteursrechtelijk beschermde trekken in een ander geval niet 
worden overgenomen. Kan de overname dan onder de citaatexceptie van artikel 
15a Aw worden gebracht? In het hoger beroep van het kort geding tussen NVM 
en ZAH overwoog het hof dat 

‘In de context van het gebruik als hiervoor is omschreven, kan in de 
verkleining van de foto’s geen vorm van aantasting worden gezien. De 
verkleinde foto’s dienen immers alleen om de gebruiker behulpzaam 
te zijn bij het zoeken van objecten die te vinden zijn op de websites van 
de makelaars (en anderen) en zijn klaarblijkelijk bedoeld om gebruikers 
samen met de tekst een (eerste) indruk te geven van het object.’298

293. Specifiek over thumbnails in Duitsland: LG Hamburg 5.09.2003 – 324 O 224/03, MMR 2004, 558 en 
LG Hamburg, 26.09.2008 – 308 O 42/06 (toestemming vereist voor thumbnails). Deze uitspraken 
moeten mogelijk anders worden uitgelegd sinds BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google). Zie 
voor de ontwikkeling van het denken over thumbnails in de Duitse literatuur Berberich 2005 en 
Ott 2012.

294. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google).
295. Een belangrijke zaak over thumbnails in de VS was de zaak Kelly/Arriba Soft Corp. 336 F.3d 811 (9th 

Cir. 2003). De fotograaf Kelly sprak de afbeeldingenzoekmachine Arriba aan voor het plaatsen 
van thumbnails van auteursrechtelijke werken van fotograaf Kelly. The Court of Appeal oordeelde 
dat Arriba op grond van fair use de verkleinde foto’s op haar servers mocht opslaan en via de 
zoekmachine toegankelijk mocht maken. Niettemin oordeelde het Court of Appeal dat het 
‘framed deep linken’ naar de originele foto’s op de website van Kelly misleidend was en inbreuk 
maakte op het openbaarmakingsrecht van Kelly. Een andere belangrijke zaak was Perfect 10/
Google, Inc., 416 F. Supp. 2d 828 (C.D. Cal. 2006). In die zaak werd het plaatsen van thumbnails van 
afbeeldingen van een Adult website door Google als fair use aangemerkt. De voornaamste reden 
daarvoor was dat Google de thumbnails toonde in het kader van het verwijzen naar zoekresulta-
ten. Voor toelichting op het begrip fair use, zie de website van Raymond Nimmer: http://www.
ipinfoblog.com/archives/intellectual-property-has-the-worm-turned-on-transformative-use.html. 

296. Senftleben 2009a.
297. In Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, AMI 2006-3, p. 93-100 (NVM/ZAH) werd bijvoorbeeld geoor-

deeld dat verkleinde foto’s op een huizenwebsite niet auteursrechtelijk relevant zijn. Annotator 
Alberdingk Thijm heeft het vonnis op dit punt bekritiseerd.

298. Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH), r.o. 4.9.
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De Zwaan heeft dit vonnis bekritiseerd vanwege een zijns inziens onjuiste 
uitleg van het contextvereiste.299 In een andere zaak oordeelde de voorzie-
ningenrechter dat het volledig overnemen van de beschrijvingen van een 
aangeboden onroerende zaak en van de bijbehorende foto’s met slechts geringe 
formaatverandering niet onder het citaatrecht van artikel 15a Aw viel. De voor-
zieningenrechter overwoog daartoe:

‘Het citeren moet in overeenstemming zijn met hetgeen naar de regels 
van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijze geoorloofd is en het 
gerechtvaardigd zijn van het aantal en de omvang der geciteerde gedeel-
ten in verband met het te bereiken doel. Dit doel is slechts haar eigen 
commerciële doel en reeds daarom gelden er beperkingen ten aanzien 
van hetgeen zij van andere spelers op dezelfde markt vrijelijk mag 
overnemen.’300

In een andere uitspraak, over een vergelijkbare huizenzoekmachine, werd zoek-
machine-exploitant Zuka door de Rechtbank Alkmaar veroordeeld tot (onder 
meer) het staken van het aanbieden van (een-op-een gekopieerde) foto’s en ob-
jectbeschrijvingen van te koop staande huizen, met uitzondering van een korte 
beschrijving van maximaal 155 karakters en een thumbnail.301 Het vonnis volgt 
hierin het petitum; de vraag of het plaatsen van de thumbnail zelf strijdig was met 
de auteursrechten van eisers is niet aan de rechtbank voorgelegd.

In hoeverre het met behulp van thumbnails verwijzen naar afbeeldingen door 
zoeksystemen onder de citaatexceptie te brengen is, staat thans – bij gebrek aan 
jurisprudentie – dus nog ter discussie. 

3.4.5 Onderscheid information portal-zoeksysteem? 

Doet het voor de kwalificatie ‘openbaarmaking’ of ‘verveelvoudiging’ ter zake of 
het zoeksysteem content presenteert naar aanleiding van een zoekvraag van de 
eindgebruiker? Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor het gebruik 
van zoeksystemen. Er zijn immers ook veel aanbieders van zoeksystemen die 
niet in de eerste plaats een zoekfunctionaliteit aanbieden, maar (ook) reeds ver-
wijzingen naar content tonen voordat een afnemer een specifieke zoekopdracht 
heeft ingevoerd. De afnemer krijgt de zoekresultaten dan te zien naar aanlei-
ding van het eerste opvragen van het webdocument. Dit soort websites noem ik 
‘information portals’.302 Deze portals hebben vele verschijningsvormen. Een be-
kende verschijningsvorm zijn websites die op onderwerp gecategoriseerde links 
presenteren, bijvoorbeeld de website startpagina.nl. Voorheen presenteerden 
veel algemene zoeksystemen hun verwijzingen niet als zoekmachine, maar als 
‘direct ory service’. Een directory service is een soort Gouden Gids voor websites, 
waar men op onderwerp naar relevante links kan zoeken. Deze algemene direc-
tory services zijn met het succes van Google minder populair geworden, maar 

299. De Zwaan 2012. 
300. Rb. Alkmaar (vzr.) 7 augustus 2007, LJN BB1207 (jaap.nl), r.o. 4.10.
301. Rb. Alkmaar 9 april 2008, IEPT 20090409. 
302. Hoofdstuk 2, par. 3.7.2.
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voor gespecialiseerde informatie worden ze nog wel gebruikt. Met name bij 
gespecialiseerde informatie kan het aantrekkelijk zijn voor het publiek om spe-
cifieke zoekresultaten, zoals (gedeelten van) nieuwsberichten reeds (gedeeltelijk) 
te tonen bij het opvragen van het eerste webdocument.303 Wanneer naar mening 
van de oorspronkelijke aanbieder te veel informatie wordt getoond, komt de 
vraag naar toelaatbaarheid van dergelijke verwijzingen boven. Als het inderdaad 
verschil maakt of een dienst is ingericht als information portal of zoeksysteem, 
moeten exploitanten van zoeksystemen daar reeds bij het ontwerp van hun 
zoeksysteem rekening mee houden. 

Het onderscheid tussen zoeksystemen en information portals bleek doorslag-
gevend in een Belgisch geschil tussen GoogleNews en uitgeversorganisatie 
Copiepresse. Daarin stond de vraag centraal of de GoogleNews-service inbreuk 
maakt op het auteursrecht van de bij Copiepresse aangesloten uitgevers. Google-
News verwijst namelijk via links naar actuele nieuwsberichten uit diverse online 
kranten. Van een deel van de berichten bij GoogleNews worden behalve een 
hyperlink ook de eerste zinnen van het bericht getoond. Dat gebeurde al op de 
homepage van GoogleNews. 
In twee instanties maakte de Belgische rechter uitdrukkelijk onderscheid tus-
sen een zoekmachine (Google) en een information portal (GoogleNews).304 Bij 
de zoekmachine zou volgens de rechter kennelijk alleen de eindgebruiker de 
reproducties van de betreffende nieuwsartikelen maken. Bij een information 
portal zou het zoeksysteem daarentegen zelf ongeautoriseerde reproducties 
van auteursrechtelijk beschermde werken maken en die vervolgens aan het pu-
bliek ‘communiceren’. Zowel de rechtbank als het Hof vond doorslaggevend dat 
GoogleNews aan een bezoeker van de website van GoogleNews automatisch een 
serie nieuwsitems laat zien, zonder dat de bezoeker eerst een zoekvraag intypt. 
De handelwijze van GoogleNews werd inbreukmakend geacht, omdat nieuws-
berichten bij een information portal niet echt op verzoek van de eindgebruiker 
worden gepresenteerd. Niet de eindgebruiker, maar GoogleNews is in die visie 
de maker van de reproducties. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat voor 
het tonen van delen van nieuwsberichten via GoogleNews toestemming van de 
rechthebbende was vereist.305 In hoger beroep werd de uitspraak grotendeels be-
vestigd. In beide instanties werd het verwijzen naar content via de website van de 
algemene zoekmachine van Google daarentegen niet bezwaarlijk geacht.306 He-
laas ging het Brusselse Cour d’appel niet uitgebreid in op de vraag of er verschil 
is tussen een zoeksysteem en een information portal. Er werd zonder veel motive-
ring aangenomen dat dit verschil beslissend was.307

303. Deze werkwijze ziet men bijvoorbeeld bij nieuwswebsites, maar ook wel bij zoeksystemen voor 
vakanties en kleding.

304. Turner & Callaghan 2008.
305. (De Belgische implementatie van) art. 5 lid 1 ARl werd niet van toepassing geacht op GoogleNews 

en ook het beroep van Google op de (Belgische) citaatexceptie werd niet gehonoreerd. 
306. Dat was ook niet in geschil tussen partijen. 
307. Cour d’appel de Bruxelles 5 mei 2011, R.nr. 2011/2999, 817. Google werd dus in twee instanties 

veroordeeld tot het staken van de activiteiten van GoogleNews met betrekking tot de artikelen 
van bij Copiepresse aangesloten uitgevers voor zover die niet expliciet hadden ingestemd met 
verwijzing door GoogleNews. Ook de Google cache was in deze procedure overigens onderwerp 
van geschil. In twee instanties achtte de Belgische rechter het gedurende dertig dagen opslaan 



zoeksystemen en bescherming door auteursrecht 139

4artikel 24a aw: zoeksysteem rechtmatig gebruiker?

Ik vind het hier kennelijk gemaakte strikte onderscheid tussen information 
portals en zoekmachines niet terecht. In beide gevallen wordt technisch gezien 
pas content toegestuurd naar aanleiding van een verzoek daartoe van de afne-
mer. Information portals sturen al zoekresultaten mee op het eerste verzoek tot 
toezending van het webdocument, zoekmachines doen dat pas naar aanleiding 
van een zoekvraag. Het verschil is volgens mij niet cruciaal. Wie http://news.
google.com/ intypt, zal meestal weten dat hij bij die website actueel nieuws kan 
vinden. Technisch gezien doet de afnemer met het opvragen van de website 
van GoogleNews niets anders dan een verzoek tot het toesturen van recente 
nieuwsberichten. Google stuurt daarop een webdocument terug met een over-
zicht van links naar recente nieuwsberichten. Dat lijkt naar mijn mening heel 
sterk op het ‘klaarzetten’ van een overzicht van beschikbare webdocumenten 
dat pas wordt toegestuurd als specifiek wordt gevraagd naar pagina’s met een 
bepaald woord er in. Als GoogleNews niets meer doet dan ‘klaarzetten’ van een 
verzameling content, rijst de vraag wat het verschil is tussen het op verzoek 
toesturen van zowel actueel nieuws als een formulier om nog specifieker actu-
eel nieuws te vinden enerzijds, en het op verzoek toesturen van een formulier 
met een lijst van beschikbare webdocumenten die een bepaalde zoekterm 
bevatten anderzijds. Dat die items op de homepage van GoogleNews automa-
tisch worden ge-update, vind ik niet doorslaggevend. Bij de database van de 
algemene Google zoekmachine gebeurt immers hetzelfde. Ik maak daaruit op 
dat het verschil technisch gezien maar klein is. Het is maar zeer de vraag of 
een dergelijk klein verschil een geheel andere auteursrechtelijke benadering 
rechtvaardigt.

In Nederland is over dit vraagstuk nog geen vergelijkbare jurisprudentie. Voor-
alsnog blijft daarmee onduidelijk of het er voor de beoordeling van de noodzaak 
van toestemming van de rechthebbende toe doet of de content wel of niet naar 
aanleiding van een zoekvraag wordt toegezonden. 

4. Artikel 24a Aw: zoeksysteem rechtmatig gebruiker?

Voor zoeksystemen kan artikel 24a Aw nog van belang zijn. Artikel 24a Aw is 
een implementatie van artikel 6 lid 1 Databankenrichtlijn (DbRl).308 Omdat het 
artikel in de Auteurswet is geïmplementeerd, besteed ik er aandacht aan in dit 
hoofdstuk. Op grond van artikel 24a lid 1 Aw strekt het auteursrecht op een ge-
gevensverzameling in de zin van artikel 10 lid 3 Aw zich niet uit tot 

‘de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de 
verzameling, die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal 
gebruik te maken van de verzameling.’309

van content ten behoeve van de Google cache zonder toestemming van de rechthebbende strijdig 
met het auteursrecht.

308. Art. 6 lid 1 DbRl luidt: ‘De rechtmatige gebruiker van een databank of kopieën daarvan kan zon-
der toestemming van de maker van de databank alle in artikel 5 bedoelde handelingen verrich-
ten die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot en normaal gebruik te maken van de inhoud 
van de databank. Voor zover de rechtmatige gebruiker toestemming heeft om slechts een deel 
van de databank te gebruiken, geldt dit lid slechts voor dat deel.’

309. Art. 24a lid 1 Aw. Volgens Beunen 2007, p. 94 is deze implementatie van art. 6 lid 1 DbRl overi-
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Indien het recht van die gebruiker zich slechts uitstrekt tot een deel van de 
gegevensverzameling, geldt dat krachtens artikel 24a lid 2 Aw ook voor het 
rechtmatig gebruik. Uit lid 3 volgt dat deze bepaling niet mag worden ‘wegge-
contracteerd’. Maar wat is ‘normaal gebruik’ door een ‘rechtmatig gebruiker’? 
De DbRl geeft geen definities. Artikel 24a Aw was bedoeld om te voorkomen dat 
de auteursrechthebbende het voor licentienemers bijna onmogelijk maakt een 
auteursrechtelijk beschermde gegevensverzameling normaal te gebruiken.310 Bij 
de totstandkoming van artikel 24a Aw kon men niet vermoeden dat ook afne-
mers met geautomatiseerde zoeksystemen een beroep op deze bepaling zouden 
doen, mede om inkomsten te genereren met andermans database. 

Een mogelijk aanknopingspunt voor het begrip ‘rechtmatige gebruiker’ biedt 
wel overweging 34 DbRl: 

‘Overwegende echter dat wanneer de rechthebbende erin heeft toege-
stemd een kopie van de databank aan een gebruiker ter beschikking 
te stellen, hetzij via een on line dienst, hetzij via een andere vorm van 
verspreiding, die rechtmatige gebruiker zich toegang moet kunnen 
verschaffen tot de databank en deze moet kunnen gebruiken in overeen-
stemming met de doeleinden en de gebruikswijzen die zijn vastgesteld 
in de licentieovereenkomst met de rechthebbende, zelfs indien voor die 
toegang en dat gebruik handelingen moeten worden verricht waarvoor 
normaliter toestemming nodig is.’311 

In een recent geschil tussen PR Aviation en Ryanair heeft het Hof Amsterdam 
een aantal interessante overwegingen gedaan over het begrip ‘rechtmatig 
gebruiker’ in artikel 24a Aw.312 PR Aviation exploiteerde Wegolo, een gespecia-
liseerd zoeksysteem voor vliegreizen. Naar aanleiding van een zoekvraag van 
een eindgebruiker benaderde het zoeksysteem van PR Aviation onder meer de 
open content databank van Ryanair. Aan eindgebruikers toonde PR Aviation 
vervolgens onder andere de prijs en de vertrek- en aankomsttijden. Ook was het 
mogelijk om tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding via PR Aviation 
een vlucht van Ryanair te boeken. In de gebruiksvoorwaarden op de website van 
Ryanair werd de handelwijze van PR Aviation verboden; de website mocht uit-
sluitend worden gebruikt voor particuliere en niet-commerciële doeleinden:

gens wat te restrictief en hadden ook de andere exploitatierechten in het artikel moeten worden 
opgenomen.

310. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 13: ‘Wel is het zo dat, als de producent of de rechtheb-
bende een exemplaar van de databank aan een gebruiker ter beschikking heeft gesteld, hetzij 
via een on line dienst hetzij op een andere manier, de rechtmatige gebruiker zich toegang moet 
kunnen verschaffen en die moet kunnen gebruiken zoals overeengekomen is, zonder dat hij 
voor die handelingen toestemming nodig heeft.’

311. Overweging 34 DbRl. Het begrip ‘databank’ in de richtlijn kan zowel verwijzen naar een door 
het sui generis recht beschermde databank als naar een niet-beschermde databank. In de Dw 
verwijst ‘databank’ enkel naar een databank in de zin van art. 2 lid 1 Dw, een door het sui generis 
recht beschermde databank dus. 

312. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair).
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‘3. Toegestaan gebruik. U mag deze website uitsluitend gebruiken voor de 
volgende particuliere en niet-commerciële doeleinden: (1) deze website 
bekijken; (2) boekingen verrichten; (3) boekingen controleren/wijzigen; 
(4) informatie over aankomst/vertrek controleren; (5) online inchecken 
(…). Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gege-
vens aan deze website of de website www.bookryanair.com te onttrekken 
voor commerciële doeleinden (“screen scraping”) is verboden, tenzij 
derden rechtstreeks met Ryanair een schriftelijke licentieovereenkomst 
hebben afgesloten, waarin de desbetreffende partij uitsluitend voor het 
doel van prijsvergelijking toegang wordt verleend tot de informatie van 
Ryanair over prijzen, vluchten en dienstregelingen.’313 

Met een beroep op haar databankenrecht vorderde Ryanair kort gezegd dat PR 
Aviation het opvragen uit de databank zou staken. Het oordeel van het hof heeft 
vooral betrekking op de vraag of artikel 24a Aw in de weg stond aan een beroep 
op de licentieovereenkomst door Ryanair. Naar het oordeel van het hof had Ry-
anair namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van de voor 
een beroep op het databankenrecht vereiste substantiële investering, zodat de 
website van Ryanair volgens het hof geen databank in de zin van artikel 1 lid 1 
onder a Dw was.314 Het hof neemt aan dat Ryanair een beroep toekomt op ver-
zamelaarsauteursrecht (artikel 10 lid 3 Aw).315 Op grond van artikel 24a Aw mag 
een aanbieder een ‘rechtmatig gebruiker’ van een dergelijke gegevensverzame-
ling echter niet de toegang tot een gegevensverzameling belemmeren: 

‘Artikel 24a lid 3 Auteurswet bepaalt immers dat bij overeenkomst niet 
ten nadele van de rechtmatige gebruiker kan worden afgeweken van het 
eerste lid van dit artikel. Met deze dwingendrechtelijke bepaling zou 
niet te verenigen zijn dat een beding in de gebruiksvoorwaarden van de 
auteursrechthebbende, zoals hier aan de orde, eraan in de weg zou staan 
om van gebruik door een rechtmatige gebruiker in de zin van dit artikel 
te kunnen spreken.’316

Het hof wijst PR Aviation aan als rechtmatig gebruiker van de gegevensverzame-
ling van Ryanair:317 

‘Het hof constateert verder dat Ryanair deze gegevens op het internet 
(kosteloos) openbaar toegankelijk maakt en dat PR Aviation daar, net als 
andere bezoekers van de website, gebruik van maakt. Naar het oordeel 

313. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
r.o. 3.3. Het is onduidelijk of toepasselijkheid van de voorwaarden in eerste instantie stilzwij-
gend moest worden aanvaard, maar ten tijde van het hoger beroep moesten afnemers toepasse-
lijkheid van de voorwaarden door middel van een click-wrap-overeenkomst aanvaarden.

314. Zie over de vereisten voor een succesvol beroep op het databankenrecht hoofdstuk 4, par. 2.2.
315. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 

r.o. 4.18.
316. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 

r.o. 4.20.
317. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 

r.o. 4.19.
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van het hof handelt PR Aviation daarbij niet onrechtmatig, ook niet 
door in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Ryanair op commerciële 
basis gebruik te maken van de Ryanair-website en het computersysteem 
waarop de website draait.’318

Vervolgens overweegt het hof dat PR Aviation geen inbreuk maakt op een aan 
Ryanair toekomend eigendomsrecht, omdat geen sprake is van 

‘handelingen zoals het op grote schaal verzenden van ongevraagde com-
merciële e-mailberichten (“spam”) aan of via de systemen van Ryanair of 
om andere voor Ryanair belastende of hinderlijke gedragingen.’319 

Het gaat hier slechts om 

‘het per zoekvraag van een klant opvragen van relevante gegevens, zoals 
de klant dat zelf ook zou kunnen doen.’320 

Het hof overweegt in dit verband nog dat PR Aviation bij het opvragen van de con-
tent van Ryanair geen effectieve technische beveiligingsmaatregelen omzeilt.321 
Voorts speelt een rol dat PR Aviation aan haar klant exact dezelfde kale ticketprijs 
doorberekent als die op de website van Ryanair wordt getoond, zodat naar me-
ning van het hof geen misverstand rijst over de ticketprijzen van  Ryanair en de 
daarnaast te betalen bemiddelingskosten van PR Aviation. Tot slot neemt het hof 
in zijn oordeel mee dat PR Aviation het Ryanair niet onmogelijk maakt om rei-
zigers die via de website van PR Aviation boeken aanvullende diensten van haar 
eigen partners aan te bieden. De verrichtingen van PR Aviation brengen kortom 
geen schade toe aan Ryanair. Het gebruik van de website van Ryanair door PR 
Aviation is daarmee volgens het hof ‘normaal gebruik’ van de betreffende ge-
gevensverzameling.322 Het hof zegt hier dus eigenlijk, dat wie open content via 
internet beschikbaar maakt, geen bezwaar meer kan maken tegen een wijze van 
opvragen en gebruik van die content die de aanbieder geen schade toebrengt:

‘Niet valt in te zien dat PR Aviation door dit gebruik de reputatie van 
Ryanair schaadt en/of Ryanair de mogelijkheid onthoudt om zelf aanvul-
lende diensten te verkopen. Ten slotte mag niet over het hoofd worden 
gezien dat PR Aviation door haar informatie- en bemiddelingsdiensten 
potentiële reizigers op het aanbod van Ryanair wijst, boekingen facili-
teert en daarmee Ryanair ook klanten bezorgt.’323

318. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
r.o. 4.19.

319. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
r.o. 4.19.

320. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
r.o. 4.19.

321. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
r.o. 4.19.

322. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
r.o. 4.22.

323. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 
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Interessant is dat het hof de wijze van opvragen en intern verwerken door PR Avi-
ation kennelijk niet ziet als een specifieke of uitzonderlijke manier van toegang 
verkrijgen. Het hof gaat enkel na of de handelwijze van PR Aviation als ‘recht-
matig gebruik’ kan worden aangemerkt. Daarmee maakt het hof blijkbaar geen 
onderscheid in opvragen door een eindgebruiker met webbrowser en opvragen 
met een zoeksysteem.324 
Jansen meent dat het hof in de zaak PR Aviation/Ryanair de zoekmachine We-
golo van PR Aviation als een ‘soort hulppersoon van de internetter’ heeft 
beschouwd.325 Hij concludeert dat in een dergelijke visie gespecialiseerde zoek-
systemen

‘(…) immers (in technische zin) niets anders [doen] dan zoekacties uit-
voeren zoals een individuele internetter dat ook zou doen en dergelijk 
gedrag is, behoudens bijkomende omstandigheden, kennelijk volgens het 
Gerechtshof Amsterdam geen inbreuk op het databankenrecht of anders-
zins onrechtmatig. Dit geeft aldus (zeer) veel ruimte voor specialistische 
zoekmachines.’326 

Struik is in zijn noot buitengewoon kritisch over de ruimte die het zoeksysteem 
van Wegolo wordt geboden:

‘Wie zijn landgoed openstelt voor het publiek kan daarbij een aantal 
gebruiksvoorwaarden bedingen, en aan wandelaars die zich daar niet 
aan houden kan de toegang worden ontzegd, zonodig met behulp van de 
rechter. Dat het met het eigendomsrecht van onroerend goed zo werkt 
vinden we normaal. Dat het met “Opengesteld Intellectueel Eigendom” in 
beginsel net zo werkt wordt echter niet altijd als vanzelfsprekend erva-
ren. Zo hoeft volgens het Hof Arnhem de firma PR Aviation, die graag wil 
rondwandelen in de gegevensverzameling van Ryanair, zich niets aan te 
trekken van de aldaar geldende gebruiksvoorwaarden.’327

Volgens Struik brengt de redenering van het hof in feite mee dat een aanbieder 
in het geheel geen voorwaarden aan het gebruik van open content meer kan 
stellen. Hij meent dan ook dat het begrip ‘rechtmatige gebruiker’ anders moet 
worden uitgelegd dan het hof dat doet. Zijns inziens brengt overweging 34 DbRl 
mee, dat men voor de beoordeling van ‘normaal gebruik’ van een publiekelijk 
beschikbare gegevensverzameling in de richtlijn, moet uitgaan van de doelein-
den en gebruikswijzen die de rechthebbende ‘blijkens zijn licentiecontracten voor 
ogen heeft gehad’:

‘Het hof heeft niet onderkend dat volgens de richtlijn voor het antwoord 
op de vraag Wat is “normaal gebruik” van een publiekelijk beschikbare 

r.o. 4.22.
324. Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), 

r.o. 4.21.
325. M. Jansen 2012.
326. M. Jansen 2012.
327. Struik 2012.
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gegevensverzameling, primair maatgevend is welke doeleinden en gebruiks-
wijzen de rechthebbende blijkens zijn licentiecontracten voor ogen heeft 
gehad. (…) Wanneer nu de publieke beschikbaarstelling steeds gebeurt 
onder de voorwaarde dat, kort gezegd, elk gebruik van de website in orde 
is zolang het niet geschiedt voor commerciële doelen, valt niet in te zien 
– althans legt het hof niet uit – waarom zo’n voorwaarde nietig zou zijn in 
de zin van artikel 24a lid 3. Zo’n voorwaarde belet immers voor bezoekers 
de toegang en het gebruik van de databank niet.’328

Naar mening van Struik volgt uit ‘de logische samenhang tussen art. 6.1 en art. 
15 Db.Rl.’ dat artikel 24a lid 3 Aw enkel van toepassing is 

‘wanneer de rechthebbende middels zijn contractuele voorwaarden de 
toegestane handelingen zó beperkt zou formuleren dat wat er overblijft 
geen normaal gebruik van een databank kan heten.’329

Waar Struik meent dat normaal gebruik van de databank van Ryanair nog best 
mogelijk is onder de gebruiksvoorwaarden, is het Hof Amsterdam echter van 
oordeel dat het verbod op commercieel gebruik op de wijze waarop Ryanair dat 
hier heeft gedaan, normaal gebruik van de databank door PR Aviation onmoge-
lijk maakt, terwijl PR Aviation verder geen verrichtingen pleegt die schadelijk 
zijn voor Ryanair. 

Als Struik het bij het rechte eind zou hebben, verwordt artikel 24a Aw tot een 
cirkelredenering, en tot een wassen neus: als het doel van een licentieovereen-
komst is om commercieel gebruik te verbieden, is elk commercieel gebruik niet 
meer als rechtmatig gebruik aan te merken.330 Nu is het lastige dat de bepaling 
over ‘rechtmatig gebruik’ in de richtlijn kennelijk geschreven is voor de situatie 
dat er (tegen betaling) al toegang is verkregen tot een gegevensverzameling, en 
dat vervolgens de voorwaarden de toestemming zozeer inperken dat de rechtma-
tig gebruiker niets meer met de verzameling kan doen. Dit geval is heel anders: 
men verkrijgt hier zonder financiële tegenprestatie toegang, mits men zich aan 
de voorwaarden houdt.331 Die voorwaarden mogen naar het oordeel van het Hof 
Amsterdam echter niet tot gevolg hebben dat een bepaalde categorie afnemers 
in het geheel geen recht meer heeft op toegang tot de verzameling. Als Ryanair 
dat wil bewerkstelligen, moet ze de databank niet openstellen. Mijns inziens zou 
een auteursrechthebbende ook de rechtmatig gebruiker langs contractuele weg 
te zeer kunnen beperken in zijn mogelijkheden om gebruik te maken van het 
object van het rechtmatig gebruik als de uitleg van Struik gevolgd zou worden. 
Een dergelijke uitleg is volgens mij niet in overeenstemming met de uitleg van 
het begrip ‘rechtmatig gebruik’ in artikel 5 lid 1 ARl in de arresten van het Hof 

328. Struik 2012.
329. Struik 2012.
330. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 611 wijzen eveneens op de cirkelredenering in de omschrijving 

van ‘rechtmatige gebruiker’: voor zover in een licentieovereenkomst een bepaald gebruik wordt 
verboden, is volgens overweging 34 DbRl immers al geen sprake meer van ‘rechtmatig gebruik’ 
en kan dergelijk gebruik dus contractueel worden tegengegaan.

331. Par. 4. 
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van Justitie EU inzake Premier League en Infopaq II.332 Het is echter niet met zeker-
heid te zeggen of de begrippen ‘rechtmatig gebruik’ in de zin van artikel 5 lid 1 
ARl en ‘rechtmatige gebruiker’ in de zin van artikel 6 lid 1 DbRl inderdaad ver-
want zijn. Ook hierover zal het Hof van Justitie EU uitsluitsel moeten geven. 

Of het Hof Amsterdam in PR Aviation/Ryanair een richtlijnconforme interpretatie 
geeft van het begrip ‘rechtmatig gebruiker’ is niet met zekerheid te zeggen. Het 
is nog niet precies duidelijk hoe het begrip moet worden uitgelegd in de context 
van zoeksystemen. Ook is onzeker of het niet treffen van effectieve technolo-
gische maatregelen door een contentaanbieder inderdaad een rol speelt bij de 
uitleg van het begrip ‘rechtmatig gebruiker’.

5. Impliciete toestemming

5.1 Inleiding

De toepassing van de traditionele regels van auteursrecht in digitale context 
zorgt soms voor wat merkwaardige uitkomsten. Uit de analyse hierboven blijkt 
bijvoorbeeld dat veel handelingen en verrichtingen die noodzakelijk zijn om 
bijvoorbeeld te kunnen kennisnemen van content, in de context van inter-
net mogelijk auteursrechtelijk relevant zijn. Zelfs voor het bekijken van een 
website die juist beschikbaar is gemaakt om te kunnen worden bekeken, kan 
toestemming van de rechthebbende vereist zijn. Ook als door toepassing van 
het objectieve auteursrecht vast komt te staan dat voor een bepaalde verrich-
ting toestemming is vereist, rijst de vraag of het verlenen van die toestemming 
noodzakelijk is. Zit de vereiste toestemming vaak niet eigenlijk al ‘ingebakken’ in 
het beschikbaar stellen als open content? Biedt het objectieve auteursrecht dui-
delijkheid over de vraag in hoeverre toestemming reeds wordt verleend door het 
als open content ter beschikking stellen van content? En wat is de reikwijdte van 
een dergelijke toestemming? 

In 1998 schreef Hugenholtz al dat browsen ook toegestaan zou zijn wanneer de 
tijdelijke kopie niet uitgezonderd zou zijn van het reproductierecht, omdat ak-
koord gaan met een normaal gebruik van die informatie inherent zou zijn aan 
het beschikbaar maken van informatie via internet.333

‘Zelfs als het reproductierecht zich tot iedere tijdelijk gekopieerde bit 
zou uitstrekken, zou browsen op het world wide web zijn toegestaan. Wie 
informatie via het web beschikbaar stelt, moet immers geacht worden het 
goed te vinden dat daarvan normaal gebruik wordt gemaakt. Browsen op 
het world wide web màg dus, al was het maar op grond van een stilzwij-
gende licentie.’334 

332. HvJ EU 17 januari 2012, nr. C-302/10, AMI 2012/2, p. 75-80 (Infopaq II), r.o. 44, met verwijzing naar 
HvJ EU 4 oktober 2011, nr. C-403/8 en C-429/08 (Premier League), r.o. 168. Zie par. 3.3.5.

333. Hugenholtz 1998, hoofdstuk 2. Het preadvies van Hugenholtz dateert al van voor de vaststelling 
van de ARl, maar toch is de inhoud ervan op dit punt nog zeer bruikbaar. 

334. Hugenholtz 1998, hoofdstuk 2, met verwijzing naar Nimmer 1996, p. 20. 
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In dit verband vergeleek Hugenholtz browsen in 1998 met bladeren in een ency-
clopedie: 

‘Het browsen gaat ongetwijfeld met kopiëren (in technische zin) ge-
paard. Wie een webdocument opvraagt, laadt de inhoud daarvan 
tijdelijk in het werkgeheugen van zijn computer. Is hier voldaan aan 
de beide criteria van artikel 5 lid 1 van het richtlijnvoorstel? De ver-
gelijking met het bladeren in een encyclopedie dringt zich op. De 
“bladeraar” verricht een typische gebruikshandeling. Hij exploiteert 
de encyclopedie niet, zelfs niet als hij hem van A-tot-Z leest en uit zijn 
hoofd leert. Dat wordt niet anders als de encyclopedie niet toebehoort 
aan de “bladeraar”, maar bijvoorbeeld aan een bibliotheek. Zo is ook 
het browsen bij uitstek een consumptieve handeling. (…) Niet iedere 
transactie waarmee auteursrechtelijk beschermde werken zijn gemoeid, 
behoort – kortom – een afzonderlijke auteursrechtelijke aanspraak te 
genereren.’335

In zijn preadvies ging Hugenholtz er nog van uit dat browsen geen auteurs-
rechtelijk relevante handeling is. Inmiddels weten we dat ook browsen 
auteursrechtelijk relevant kan zijn.336 Later heeft Hugenholtz zijn standpunt 
over impliciete toestemming iets gematigd.337 Volgens Hugenholtz kan een 
impliciete licentie worden afgeleid uit de omstandigheid dat een bepaalde ver-
richting gebruikelijk is in een digitale omgeving voor zover die verrichting zich 
conformeert aan de ‘normen’ van het web.338 Daarmee is echter nog weinig 
gezegd over de reikwijdte van dergelijke toestemming. Wat de inhoud van die 
normen precies is, wordt daarmee evenmin duidelijk. Een ander probleem is 
dat een aanbieder om (impliciet) toestemming te kunnen verlenen ervan op de 
hoogte moet zijn dat een bepaalde verrichting plaatsvindt. Voor toestemming 
voor bijvoorbeeld proxy caching door ISP’s zou dan vereist zijn dat een aanbieder 
weet dat pagina’s routinematig worden ‘gecachet’ en hoe dat gebeurt. Hugen-
holtz stelt terecht dat aanbieders daar vaak helemaal niet van op de hoogte zijn. 
Hij ziet hierin een beletsel voor het aannemen van impliciete toestemming.339 
Op dit punt deel ik zijn mening niet. Van een aanbieder mag redelijkerwijs ver-
wacht worden dat hij enigszins op de hoogte is van de technische werking van 
internet, en dus van de weg die de content moet afleggen om vlot het beoogd pu-
bliek te bereiken. Wanneer hij hiervan onvoldoende kennis heeft, moet dat voor 

335. Hugenholtz 1998, hoofdstuk 2. 
336. Zie par. 3.3.5. 
337. Een zwakte in de theorie is naar zijn mening namelijk dat ze veronderstelt dat een licentie 

vereist zou zijn als ze niet impliciet verleend wordt. Ik meen echter dat een aanbieder de toe-
stemming wel moet verlenen als hij wil dat het beschikbaar maken van zijn content via internet 
zinvol is. Daarmee is de toestemming volgens mij besloten in het beschikbaar maken, ongeacht 
de noodzaak van het verlenen van een dergelijke toestemming. Hugenholtz meent voorts dat im-
pliciete toestemming vereist dat aanbieders weten dat afnemers bepaalde handelingen ten aan-
zien van content verrichten en hoe dat precies werkt. Ik ben het met hem eens dat aanbieders 
vaak onvoldoende op de hoogte zijn van de technische werking van internet om dat te weten. 
Toch meen ik dat deze omstandigheid niet voor risico van de afnemer moet komen, zie hierna 
en Hugenholtz 2000b, p. 490.

338. Hugenholtz past dit toe op proxy caching en client caching, zie Hugenholtz 2000b, p. 492.
339. Hugenholtz 2000b, p. 492.
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zijn risico komen. Andere partijen mogen ervan uitgaan dat een professionele 
(commerciële) aanbieder over voldoende kennis van internet beschikt.

In de Nederlandse jurisprudentie is enige steun te vinden voor het aannemen 
van impliciete toestemming. Als de bedoeling van de aanbieder met het ter be-
schikking stellen van content gericht is op het beschikbaar maken van content 
en een andere partij verricht handelingen die de beschikbaarheid bevorderen, 
mag mogelijk eerder worden aangenomen dat de aanbieder met het open 
beschikbaar maken van content toestemming heeft verleend voor die handelin-
gen.340 Dat ontsluiten van informatie gaat evenwel noodzakelijkerwijs gepaard 
met (tijdelijke) verveelvoudigingen. Dat leidt tot de moeilijke vraag welke ver-
veelvoudigingen dan wel, en welke niet onderwerp kunnen zijn van impliciete 
toestemming van de contentaanbieder. 
In de kortgedingzaak over huizenzoekmachine Jaap.nl overwoog de voorzie-
ningenrechter dat de makelaars die content aanboden door het plaatsen van 
objectgegevens van hun woningaanbod op internet, ermee akkoord gingen 
dat hun website ook bereikt kon worden via een website van een derde (via 
deep links). Met het plaatsen op internet gaven de makelaars volgens de voor-
zieningenrechter evenwel niet impliciet toestemming voor het kopiëren en 
verveelvoudigen van de inhoud van de aangeboden website. Het enkele ver-
schaffen van de gelegenheid tot het verrichten van bepaalde handelingen kan 
namelijk niet gelijkgesteld worden met toestemming voor het overnemen van 
content in het algemeen.341 Deze uitspraak roept de interessante vraag op, welke 
aspecten van belang zijn bij de beoordeling of een contentaanbieder in een con-
creet geval heeft ingestemd met bepaalde verrichtingen met de content, en zo 
ja, met welke verrichtingen. Voor het antwoord moet men echter te rade gaan 
buiten het auteursrecht.342

Interessant is nog dat Visser signaleert dat bij het aannemen van impliciete toe-
stemming 

‘dan de vraag rijst of die impliciete toestemming weer door een (expli-
ciete) aankondiging van het tegendeel kan worden geneutraliseerd: moet 
een “hyperlink-verbod” in algemene voorwaarden, op een homepage of 
in de metadata van een website worden gerespecteerd? Dat is een interes-
sante, belangrijke en heel lastige vraag, die ik geneigd ben in beginsel 
ontkennend te beantwoorden, maar waar hier verder niet op ingegaan 
wordt.’343 

340. Vergelijk in dit verband Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH), r.o. 4.10: ‘Het voor het 
publiek ontsluiten van door anderen op het internet geplaatste informatie met gebruikmaking 
van een zoekmachine is op zichzelf niet onrechtmatig jegens die anderen, mits het de bedoeling 
van die anderen is dat het publiek daarvan gebruik maakt.’ 

341. Rb. Alkmaar (vzr.) 7 augustus 2007, LJN BB1207, NJ 2007, 458 (Jaap.nl), r.o. 4.11. 
342. Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN BO3982 (ACI/Thuiskopie), r.o. 8.6. Deze 

zaak had mede betrekking op auteursrecht, maar de vraag naar het bestaan van impliciete toe-
stemming werd met behulp van art. 3:33 jo. 3:35 BW beantwoord. Zie nader hoofdstuk 7, par. 3.

343. Visser 2010, p. 14. In Visser 2009a, p. 360-363 gaat hij op die vraag in voor databankenrecht.
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De vraag die Visser stelt, raakt de kern van de onderhavige studie. Zijn vraag 
bevestigt mijns inziens dat de huidige wet- en regelgeving op het gebied van 
auteursrecht nog onvoldoende duidelijke aanknopingspunten biedt voor ade-
quate antwoorden op deze vraag. De mate waarin impliciet toestemming wordt 
verleend voor bepaalde handelingen door het als open content ter beschik-
king stellen van content, kan aldus niet goed door het auteursrecht worden 
beantwoord. Dat geldt ook voor vragen als voor welke verrichtingen dergelijke 
toestemming wordt verleend en of deze aan een bepaalde groep afnemers wordt 
verleend of aan alle afnemers.

5.2 Reikwijdte van impliciete toestemming 

5.2.1 Inleiding

Hoewel auteursrecht alleen geen antwoorden biedt op de vraag wat de precieze 
reikwijdte van impliciete toestemming is voor verrichtingen van zoeksystemen, 
is er wel wat literatuur en jurisprudentie over de reikwijdte van impliciete toe-
stemming. Daarmee kan de reikwijdte wel iets worden ingekaderd. De meeste 
literatuur en uitspraken hebben echter betrekking op het grensgebied tussen 
auteursrecht en contractenrecht. Ik behandel ze daarom toch in dit hoofdstuk.

5.2.2 Toestemming gericht op verrichtingen zoeksystemen

Over de vraag of impliciete toestemming zich ook uitstrekt tot verrichtingen 
van zoeksystemen bestaat nog geen duidelijkheid. Wet en richtlijn zwijgen hier-
over. Enerzijds is verdedigbaar dat een aanbieder die op het www gevonden wil 
worden, (impliciet) zal moeten instemmen met het opvragen en intern verwer-
ken van zijn content met zoekbots, voor zover dit strekt tot verwijzing naar die 
content.344 In dit verband kan worden gewezen op de lijvige Duitse dissertatie 
van Ott over hyperlinks. Hij meent voor Duits recht dat een aanbieder die alleen 
onder bepaalde voorwaarden toestemming wil geven voor linken, zijn compu-
tersysteem zelf maar zo moet programmeren dat de content niet automatisch 
wordt toegestuurd wanneer de afnemer content opvraagt:

‘Wer seine Website so programmiert, dass jeder Anfrage stattgegeben 
wird, soll sich hinterher nicht darauf berufen können, er habe in be-
stimmten Konstellationen einen Aufruf seine Webseite nicht gestattet. 
Hat er eine entsprechende Willensrichtung auch bekannt gemacht, 
widerlegt er diese durch sein Verhalten selbst wieder. Taten sagen mehr 
als Worte. Dem Verhalten ist gegenüber der Erklärung der Vorrang 
einzuräumen.’345 

344. Een aantal verrichtingen van zoekbots in het kader van het verwijzen naar content kan mijns 
inziens ook onder die impliciete toestemming worden gebracht. Om eindgebruikers te kunnen 
verwijzen naar content, zal een zoeksysteem immers moeten ‘weten’ waar welke informatie 
beschikbaar is. Ook het intern verwerken van content in het eigen systeem en de presentatie van 
content als zoekresultaat is in dit kader noodzakelijk.

345. Ott 2004, p. 375. Hij beschrijft hier overigens het specifieke geval dat een aanbieder protesteerde 
tegen het volgen van een link door een afnemer.
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Als de aanbieder dus bijvoorbeeld het opvragen van content door zoeksyste-
men wil verhinderen, moet hij volgens Ott effectieve technische maatregelen 
nemen.346 Aanbieders kunnen inderdaad met eenvoudige technische middelen 
het verwijzen naar content door zoeksystemen tegengaan.347 Door het nemen 
van effectieve technische maatregelen kan een aanbieder de toegang tot con-
tent voorts (bijna) volledig controleren.348 Op grond van artikel 29a Aw is het 
omzeilen van effectieve technische maatregelen inbreuk op het auteursrecht.349 
Anderzijds kan niet zomaar worden verondersteld dat een aanbieder met het 
beschikbaar maken van open content impliciet toestemming verleent voor alle 
manieren van verwijzing.350 Zoeksystemen zijn weliswaar in het algemeen nood-
zakelijk voor het kunnen verwijzen naar relevante informatie en daarmee voor 
het functioneren van het www als geheel, maar dat hoeft niet te gelden voor alle 
zoeksystemen. De vraag rijst of impliciete toestemming kan worden verleend 
aan een specifieke categorie van afnemers. Deze vraag kan niet met behulp van 
het auteursrecht worden beantwoord. 

De afgelopen jaren hebben gerechten in verschillende landen geoordeeld over 
de reikwijdte van toestemming. In verschillende buitenlandse uitspraken is be-
paald dat het ontbreken van technische maatregelen niet mag worden uitgelegd 
als vrijbrief voor het volstrekt onbeperkt opvragen en verder presenteren van de 
content. 
Zo werd in de Belgische zaak GoogleNews/Copiepresse impliciete toestemming voor 
het indexeren en verwerken door de zoekmachine van Google afgewezen.351 
Naar Belgisch auteursrecht is vooraf toestemming van de rechthebbende nodig 
voor het indexeren en verwerken van de content door de zoekbots van zoekma-
chines. Toestemming voor verwijzen mocht volgens het gerecht in eerste aanleg 
niet worden afgeleid uit het ontbreken van technische beschermingsmaatrege-
len.352 

In de Amerikaanse zaak Field/Google overwoog de rechter dat uit het niet be-
nutten van een bestaande mogelijkheid tot kenbaar maken dat men bepaalde 
handelingen of verrichtingen niet wenst, niet zonder meer toestemming kan 
worden gedestilleerd.353 

346. Ott 2004, p. 374 en 375. 
347. Zie nader hoofdstuk 2. Vgl. Ott 2004, p. 368 e.v. en p. 454 e.v. 
348. Zie hoofdstuk 2, par. 4.2.
349. Het niet meer open aanbieden heeft echter wel negatieve effecten op de vindbaarheid en de toe-

gankelijkheid van die content voor het publiek. De aanbieder kan echter ook minder vergaande 
maatregelen nemen, zoals het plaatsen van no robots clauses. Zie hierover Berberich 2005, p. 146. 
Zie ook hoofdstuk 2.

350. Vgl. Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN BO3982 (ACI/Thuiskopie), r.o. 8.7.
351. Tribunal de Première Instance De Bruxelles 13 februari 2007 (Google/Copiepresse). Het oordeel in 

hoger beroep was op dit punt hetzelfde: Hof van Beroep Brussel 5 mei 2011, R.nr. 2011/2999, 817 
(Google/Copiepresse). Zie over de zaak in eerste aanleg Hugenholtz 2011, p. 92-93. Hoofdstuk 3,  
par. 3.4.5. 

352. Daarbij speelde een rol dat het zoeksysteem in kwestie (GoogleNews) niet enkel verwees naar 
content van derden, maar ook de titel en een extract ervan reproduceerde.

353. Field/Google, 412 F. Supp. 2d. 
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De meest instructieve uitspraak is die in het Duitse geschil tussen Tutsche en 
Google.354 Het Duitse Bundesgerichthof (BGH) overwoog dat uit het ontbreken van 
technisch mogelijke blokkades of soortgelijke beschermingsmaatregelen bij het 
beschikbaar maken van afbeeldingen geen toestemming of goedkeuring voort-
vloeit voor elke vorm van commercieel gebruik door derden.355 

‘Die Beklagte kann und darf einen Rechtsfolgewillen in Bezug auf eine 
Einwilligung auch nicht von demjenigen erwarten, der sich über eine 
Verwertung seiner urheberrechtlich geschützten Werke durch die 
Beklagte im Rahmen ihrer Suchmaschine bei der Einstellung dieser 
Werke auf eigene internetseiten überhaupt keine Gedanken macht. 
Ein derartiges Schweigen im Rechtsverkehr kann nicht die Bedeutung 
einer konkludenten Einwilligung haben, weil der insoweit Schweigende 
nach Treu und Glauben nicht verpflichtet gewesen wäre, eine Erklä-
rung abzugeben und die Beklagte dies auch nicht einschränkungslos, 
also für alle internetseitenbetreiber gleich, erwarten durfte (BGH NJW 
1990, 1601). Eine allgemeine Verkehrssitte,356 die für alle diejenigen, die 
Bilder ins internet stellen, gültig ist, ist nämlich, wie ausgeführt, nicht 
festzustellen.’357

Voor het kunnen aannemen van impliciete toestemming is vereist dat (gegeven 
alle omstandigheden van het geval) 

354. Tutsche had geen voorwaarden op haar website staan, maar alleen een robots.txt toegevoegd. 
Het accent in deze zaak lag op de vraag of stilzwijgende toestemming van de contentaanbieder 
zich ook uitstrekte tot het bewerken van afbeeldingen op een website tot thumbnails.

355. Zie par. 4.2 en hoofdstuk 4, par. 4.2. De achtergrond daarvan was hier overigens in het auteurs-
recht gelegen: aan het aannemen van toestemming in geval van inbreuk op het auteursrecht 
worden naar Duits recht strenge eisen gesteld. Een dergelijke enge opvatting weerspiegelt de 
zogenoemde ‘Zweckübertragungslehre’. Toepassing van deze leer heeft tot gevolg dat alleen die 
gebruiksrechten stilzwijgend verleend worden, die voor de verwezenlijking van het doel van de 
overeenkomst essentieel zijn. 

356. Memelink diss. 2009, p. 17: ‘De Verkehrssitte verwijst volgens de meeste Duitse auteurs naar 
feitelijke gebruiken en wordt meestal in één adem genoemd met de Handelsbrauchen. Het gaat 
om een verwijzing naar feitelijke en handelsgebruiken, en uitdrukkelijk niet om een verwij-
zing naar ongeschreven recht (omdat consensus omnium ofwel een opinio iuris ontbreekt). 
De Verkehrssitte wordt in de gezaghebbende commentaren op het BGB dan ook uitdrukkelijk 
onderscheiden van bijvoorbeeld het gewoonterecht en het Richterrecht. De Verkehrssitte wordt 
gehanteerd als hulpmiddel ter nadere invulling van wat Treu und Glauben eisen. Zij lijkt in 
die zin wellicht nog het meeste op wat wij in artikel 3:12 BW noemen “de in Nederland levende 
rechtsovertuigingen”. Dat begrip wordt in Nederland op vergelijkbare wijze gehanteerd, als een 
van de hulpmiddelen ter nadere invulling van wat de redelijkheid en billijkheid eisen. Ook in 
Nederland zijn sommigen overigens wel de mening toegedaan dat deze rechtsovertuigingen in 
de zin van artikel 3:12 BW geen “recht” inhouden. Een vergelijking tussen de verkeersopvattin-
gen en Verkehrssitte ligt kortom niet onmiddellijk voor de hand. Ten aanzien van een vergelij-
king op verbintenisrechtelijk gebied lijken de mogelijkheden nog beperkter.’ 

357. OLG Jena 27.02.2008 – Az.: 2 U 319/07 II, 3c), 2(bb). Eigen vertaling: ‘De gedaagde kan en mag ook 
geen op rechtsgevolg gerichte wil met betrekking tot toestemming verwachten van degene die 
überhaupt niet heeft nagedacht over het gebruik van zijn door auteursrecht beschermde werken 
door de gedaagde in de context van (de activiteiten van) haar zoekmachine. Een dergelijk stil-
zwijgen in het rechtsverkeer kan niet de betekenis van stilzwijgende toestemming hebben, om-
dat de zwijgende op grond van de goede trouw niet verplicht zou zijn geweest om een verklaring 
af te leggen en de gedaagde dat ook niet onbeperkt, dus voor alle internetaanbieders evenzeer, 
mocht verwachten (BGH NJW 1990, 1601). Een algemene Verkehrssitte, van toepassing op al diege-
nen die afbeeldingen op het internet plaatsen, is namelijk, zoals gezegd, niet vast te stellen.’ 
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‘uit de objectieve inhoud van verklaring van de aanbieder-rechthebbende 
ondubbelzinnig blijkt dat deze zijn auteursrecht op zodanige wijze opzij 
wilde zetten en dat hij de derde een bepaald gebruiksrecht verleent.’358 

Hoe uit stilzwijgen ondubbelzinnig kan blijken dat een aanbieder toestem-
ming wil verlenen, lijkt mij moeilijk vast te stellen. Dat vond het BGH ook. Uit 
het enkele beschikbaar maken volgt niet de intentie om verbintenisrechtelijk359 
gebonden te worden, aldus het BGH.360 Een dergelijke intentie volgt volgens het 
BGH ook niet uit de omstandigheid dat het gebruik van zoekmachines in het 
algemeen bekend is bij het publiek. Ook uit de omstandigheid dat de aanbieder 
toegang voor zoekmachines heeft gefaciliteerd door bepaalde termen in haar 
metatags op te nemen, kan op zichzelf geen intentie worden opgemaakt. 
Hiermee is de weg van impliciete toestemming voor het tonen van afbeeldingen 
door zoeksystemen naar Duits recht toch niet volledig afgesloten. Het gedrag 
van de websiteaanbieder kan namelijk wel duiden op het verlenen van een soort 
‘eenvoudige’ (‘slicht’) toestemming tot het verrichten van gebruikshandelingen 
door de zoekmachine-aanbieder, die de onrechtmatigheid van het handelen van 
Google als afnemer in casu wegneemt. Volgens het BGH kan onrechtmatigheid 
wegnemende toestemming ook worden aangenomen als het gedrag van de aan-
bieder zo mag worden uitgelegd.361 

Het gedrag van deze aanbieder bestond in het beschikbaar maken van de inhoud 
van haar werk voor zoekmachines, zonder gebruik te maken van technische 
mogelijkheden waarmee de afbeeldingen uitgesloten zouden worden van het 
zoeken en tonen ervan als thumbnails door zoekmachines door de zoekmachine-
aanbieder. Dat kon volgens het BGH worden uitgelegd als toestemming voor het 
gebruik van de werken in het kader van de afbeeldingenzoekmachine: 

‘Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch viel-
mehr auch dann nicht zu, wenn sie zwar, wie oben ausgeführt, der 
Beklagten kein entsprechendes Nutzungsrecht eingeräumt und ihr die 
Werknutzung auch nicht schuldrechtlich gestattet hat, ihrem (schlüs-
sigen) Verhalten aber die objektive Erklärung entnommen werden kann, 
sie sei mit der Nutzung ihrer Werke durch die Bildersuchmaschine der 
Beklagten einverstanden. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht 
getroffenen Feststellungen sind die Voraussetzungen einer solchen 

358. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3c) aa).
359. Naar Duits verbintenissenrecht is voor toestemming tot gebruik eveneens een rechtshandeling 

en daarmee een op rechtsgevolg gerichte wilsverklaring vereist inhoudende dat de zoekma-
chine-aanbieder een (verbintenisrechtelijk) recht verkreeg om het betreffende gebruik te maken. 

360. Het BGH zet hiermee de lijn door van OLG Jena in het hoger beroep. Deze nieuwe zienswijze 
vormt een breuk met de tot dan geldende literatuur en jurisprudentie op dit punt. Zie Berberich 
2005, p. 147. In Duitse literatuur was tot dan toe verdedigd dat het beschikbaar maken zonder 
technische maatregelen te nemen stilzwijgende toestemming impliceert tot het bewerken van 
afbeeldingen naar thumbnails en het tonen daarvan door een zoekmachine. Wie publieke en vrije 
toegang tot een werk op zijn site biedt, geeft impliciet toestemming voor reproducties die nood-
zakelijk zijn voor toegang tot het werk, was de gedachte.

361. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3e). 
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(schlichten) Einwilligung der Klägerin in die beanstandete Rechtsverlet-
zung gegeben.’362

En: 

‘Ein Berechtigter, der Texte oder Bilder im internet ohne Einschränkun-
gen frei zugänglich macht, muss mit den nach den Umständen üblichen 
Nutzungshandlungen rechnen.’363`

Stilzwijgende toestemming strekt zich naar Duits recht vooralsnog niet uit tot het 
bewerken van afbeeldingen tot thumbnails en vervolgens tonen van die thumbnails 
in de resultatenlijst van een zoekmachine.364 Het enkele vrij beschikbaar maken 
van afbeeldingen via internet is volgens het BGH geen verklaring van toestemming 
tot gebruik van die content in de vorm van bewerkingen. De wil van de aanbieder 
zou enkel erop gericht zijn dat ‘die afbeeldingen kunnen worden bekeken door an-
dere internetgebruikers’.365 De rechter neemt hier enkel een menselijke gebruiker, 
oftewel het opvragen van content met een webbrowser tot uitgangspunt. 
Voor het aannemen van deze ‘eenvoudige toestemming’ bij de uitleg van een 
stilzwijgende wilsverklaring is volgens het BGH niet vereist dat de wil van de 
aanbieder-rechthebbende gericht was op het bewerkstelligen van dit rechtsge-
volg: de wil van de verklaarder hoeft derhalve niet gericht te zijn op het verlenen 
van een goederenrechtelijk recht of een verbintenisrechtelijk recht aan de 
ontvanger om de toegestane handeling te verrichten.366 Een verklaring van de 
aanbieder hoeft derhalve niet gericht te zijn op het verlenen van een gebruiks-
recht of het geven van verbintenisrechtelijke toestemming, aldus het BGH. 
Leidend bij de uitleg is volgens het BGH de objectieve inhoud van de verklaring 
zoals de ontvanger van de verklaring deze mocht begrijpen.367 
De genoemde uitspraken kunnen slechts een indruk geven van de uitwerking 
van impliciete toestemming in een concreet geval. Wel komt driemaal naar 
voren dat het beschikbaar maken zonder effectieve technische maatregelen 
geen toestemming tot gebruik in het algemeen impliceert.

362. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3e) inleiding. 
363. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3e) bb).
364. Berberich 2005, p. 147. In Duitse literatuur was tot dan toe verdedigd dat het beschikbaar maken 

zonder technische maatregelen te nemen stilzwijgende toestemming impliceert tot het bewer-
ken van afbeeldingen naar thumbnails en het tonen daarvan door een zoekmachine. Wie publieke 
en vrije toegang tot een werk op zijn site biedt, geeft impliciet toestemming voor reproducties 
die noodzakelijk zijn voor toegang tot het werk, was de gedachte.

365. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3c) cc), vergelijk OLG Jena II, 3c), 2(hh), waarin wordt over-
wogen dat het aanbieden als open content op zichzelf niet zonder meer kan worden uitgelegd 
als impliciete toestemming voor het gebruiken van afbeeldingen als thumbnails in zoekresultaten. 
Niet iedereen die een afbeelding vrij beschikbaar maakt op internet, stemt daarmee impliciet 
toe in het gebruik van zijn werk door een zoekmachine in de zin van § 23 lid 1 UrhG. 

366. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3e) aa).
367. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3e) bb). Daarom doet volgens het BGH niet ter zake of de 

aanbieder op de hoogte was van de precieze individuele gebruikshandelingen verbonden zijn 
met de gebruikelijke werking van een afbeeldingenzoekmachine. 
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5.2.3 Opvragen ter kennisname

Voor zover toestemming vereist is voor het verkrijgen van toegang tot open con-
tent, moet mijns inziens worden aangenomen dat het beschikbaar maken van 
open content toestemming tot toegang voor kennisname van die content impli-
ceert.368 Het open aanbieden van content gebeurt immers juist om derden van 
informatie in kennis te stellen. Aldus verleent een aanbieder van open content 
impliciet toestemming voor het opvragen van content en het maken van tijde-
lijke kopieën die nodig zijn om kennis te nemen van de content, bijvoorbeeld 
om een afbeelding te kunnen bekijken.369 Een argument voor het aannemen van 
impliciete toestemming in dit verband is de informatievrijheid.370

De zienswijze dat het open aanbieden van content toestemming impliceert voor 
handelingen die noodzakelijk zijn voor kennisname, treft men ook aan in het 
Duitse recht. Voor alle gevallen waarin een surfer een website oproept zonder op 
een link te klikken, wordt aangenomen dat de rechthebbende heeft toegestemd 
in verveelvoudigingen die noodzakelijk zijn voor kennisname en aldus een  
‘Lizenz zum Blättern’ heeft verleend.371 

5.2.4 Verwijzen naar content 

In de Nederlandse literatuur en jurisprudentie wordt vrij algemeen aangeno-
men dat de rechthebbende die content beschikbaar maakt, in de regel niet meer 
kan protesteren tegen het plaatsen van links naar die content. In de woorden van 
Visser:

‘(…) wanneer iemand toestemming geeft om zijn werk op internet te 
zetten, kan [hij] en moet [hij] weten en accepteren dat hij zich daarmee 
onderwerpt aan de technische gegevenheden en voordelen van internet, 
namelijk dat er door anderen naar wordt “gehyperlinked”. (….) Hyper-
linken is immers één van de belangrijkste kenmerken en succesfactoren 
van internet (samen met zoekmachines). Als je je daar niet aan wilt on-
derwerpen, moet je maar geen toestemming geven je werk op internet te 
zetten.’372

Beschikbaar maken van open content via internet brengt in deze zienswijze 
impliciete toestemming met zich voor het plaatsen van links naar de betref-
fende site.373 Ik ben het geheel eens met de argumentatie in dit citaat. Ook in veel 
uitspraken en andere literatuur treft men deze redenering aan, zowel voor open-

368. Vgl. ook – voor het recht van het Verenigd Koninkrijk – Reed 2004, p. 69.
369. Vgl. Reed 2004, p. 71.
370. Zie bijvoorbeeld – voor Belgisch recht – Verbiest 1999a, p. 34. Vergelijk voor Nederlands recht 

Kleve 2004, p. 207, die wijst op de gevaren van een reproductierecht dat het proces van gegevens-
verwerking omvat voorafgaand aan andere rechten en vrijheden onderaan. 

371. Vgl. Ott 2004, p. 368 e.v. en p. 454 e.v. met daar genoemde verwijzingen. 
372. Visser 2010, p. 14. Daarmee is evenwel nog niets gezegd over de vraag of hyperlinking wel of 

geen openbaarmaking of verveelvoudiging inhoudt. In dezelfde zin Struik in zijn noot onder   
Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236, CR 2006-3, p. 166 (NVM/ZAH).

373. Internationaal bijvoorbeeld: Reed 2004, p. 69 en Strowel & Ide 2001.
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baarmaking als verveelvouding. Koelman merkt in zijn noot bij een uitspraak in 
kort geding inzake Kranten.com over hyperlinks op: 

‘Uitgangspunt is dat wie een pagina op het Web zet, dat juist doet zodat 
ernaar kan en zal worden gelinkt. In beginsel kan de verwijzer redelijker-
wijs aannemen dat hij naar iedere op het Web gepubliceerde pagina een 
link mag aanbrengen.’374

En:

‘in de meeste gevallen zal worden aangenomen dat wie zijn werk op het 
world wide web openbaar maakt, impliciet een licentie geeft om er (recht-
streeks) naar te verwijzen.’375

In buitenlandse literatuur is eveneens steun te vinden voor het aannemen van 
impliciete toestemming voor hyperlinks.376 Verschillende auteurs, onder wie Ott 
voor Duits recht377 en O’Rourke voor het recht van de VS378 beargumenteren het 
bestaan van een impliciete licentie door erop te wijzen dat het voor de aanbieder 
van content voorzienbaar is dat er links naar de aangeboden content zullen wor-
den aangebracht. Zie ook Strowel & Ide:

‘In our view, it should be considered that the mere fact of posting con-
tent on a web site and of participating, therefore, in the immense forum 
that we call the Internet implies acceptance that others will refer to that 
content.’379

Ott meent dat een webmaster er bij het beschikbaar stellen van content reke-
ning mee moet houden dat er via links naar verwezen wordt en dat hij daarvoor 
toestemming verleent.380 Het zou volgens Ott te ver gaan als het met een beroep 

374. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210, m.nt. Koelman (Kranten.
com). Dit geschil ging over de vraag of een websiteaanbieder kan verbieden dat derden deep links 
maken naar zijn website. Eureka nam titels en titellijsten (krantenkoppen) over van websites 
van landelijke dagbladen en plaatste die als deep links op de website http://www.kranten.com. 
Verschillende dagbladen stelden dat zij door de handelwijze van Eureka schade leden (o.a. door 
verlies van reclame-inkomsten) en vorderden een verbod voor Eureka om te deep linken naar 
een andere pagina dan de homepage van de website de betreffende kranten. Eureka verweerde 
zich onder meer met de stelling dat geen toestemming nodig was en dat de dagbladen impliciet 
toestemming gegeven voor het gebruik van deze titels voor hyperlinks. De voorzieningenrechter 
achtte niet aannemelijk dat Eureka de functie van de homepage van de dagbladen overnam of 
de exploitatie van de website van de dagbladen belemmerde en achtte aan Eureka toerekenbare 
schade niet bewezen. Verder werd geen inbreuk op auteursrecht of databankenrecht aangeno-
men. 

375. Noot Koelman onder Rb. Rotterdam 22 augustus 2000 (Kranten.com), Informatierecht/AMI 2000-10, 
p. 207-210. 

376. Reed 2004, Nimmer 1996, Fishman Afori 2008.
377. Ott 2004, p. 376.
378. O’Rourke 1998, p. 660.
379. Strowel & Ide, p. 412. Hoewel deze passage is opgenomen in een bijdrage over hyperlinks, is 

mijns inziens goed verdedigbaar dat de redenering ook toepasbaar is op andere vormen van ver-
wijzen naar content.

380. Ott 2004, p. 357. 
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5.2reikwijdte van impliciete toestemming 

op het auteursrecht mogelijk zou zijn zelfs ‘einfache “Fußnoten” zu verbieten’.381 
O’Rourke acht een impliciete licentie ook bij deep links mogelijk, omdat het ge-
bruikelijk is dat eindgebruikers zelf ook bookmarks maken naar andere pagina’s 
dan homepages.382 Daarbij is de structuur van internet een serie van ‘inter linked 
webpages’ in plaats van op zichzelf staande websites. HTML, de taal waarin 
websites voornamelijk zijn ‘geprogrammeerd’, is gemaakt voor het linken van 
webdocumenten en niet van websites. 

Er is in literatuur en rechtspraak dus enige eenstemmigheid waarneembaar over 
het construeren van impliciete toestemming voor handelingen en verrichtingen 
die een normale werking van het www mogelijk maken. Daarbij gaat het in ieder 
geval om handelingen of verrichtingen die noodzakelijk zijn om rechtstreeks 
kennis te kunnen nemen van die content, en om het verwijzen naar content 
door middel van ‘gewone’ hyperlinks.383

Meer discussie is er in de literatuur met betrekking tot het aannemen van im-
pliciete toestemming voor framing en in-line linking.384 Door framing wordt een 
deel van de oorspronkelijke website door het zoeksysteem getoond in een andere 
context. Omdat framing met behulp van hyperlinks wordt gerealiseerd, worden 
de daarvoor noodzakelijke verveelvoudigingen gemaakt door de eindgebruiker. 
Zou een redelijke gebruiker van het www uit de handelingen van de aanbieder-
rechthebbende mogen afleiden dat hij toestemming had om toegang te krijgen 
tot elk individueel onderdeel van een webdocument (bijvoorbeeld elk frame), of 
alleen tot de collectie van frames die tezamen als webpagina worden gepresen-
teerd? Reed meent dat toestemming alleen voor de collectie van frames moet 
gelden, omdat hij de losse elementen als ongepubliceerde content beschouwt. 
Hij meent daarom dat ter beschikking stellen als onderdeel van een pagina geen 
impliciete toestemming biedt voor het apart opvragen van dat element.385 Daar-
mee ben ik het niet eens: wie content ter beschikking stelt als webpagina moet 
er rekening mee houden dat content ook met andere middelen dan een web-

381. Mogelijk zal Ott dit standpunt binnenkort echter moeten wijzigen, omdat in Duitsland een wet 
in voorbereiding is die het plaatsen van hyperlinks naar content van uitgevers aan toestemming 
onderhevig maakt. Het is nog niet duidelijk of een dergelijke wet zal leiden tot een uitbreiding 
van de mogelijkheid om impliciete toestemming aan te nemen. Zie http://dipbt.bundestag.de/
dip21/btd/17/117/1711792.pdf.

382. O’Rourke 1998, p. 660. Zie in dit verband ook Fischman Afori 2008, p. 36, die meent dat het 
enkele feit dat uit de beschikbaarheid van een website via internet logischerwijs impliciete 
toestemming tot linking naar de homepage van die site voortvloeit. In de door Fischman Afori 
uitgetekende doctrine is bij impliciete toestemming echter geen rol weggelegd voor de intentie 
van de rechthebbende. Het gaat er juist om dat de rechthebbende niet meer de mogelijkheid 
heeft om een toestemming door een mededeling op de site ‘ongedaan’ te maken. Dat lijkt mij 
niet in overeenstemming met het in Nederland geldende recht. Bovendien acht ik een dergelijke 
vergaande inperking op de rechten van de rechthebbende niet noodzakelijk.

383. Ott 2004, p. 373 meent voor links echter dat impliciete toestemming niet kan voortvloeien uit 
het enkele ter beschikking stellen van de content. Volgens hem is dergelijke toestemming pas 
denkbaar vanaf het moment dat de content wordt toegestuurd. Ott is het helemaal niet eens met 
de constructie (voor links) dat impliciete toestemming voortvloeit uit het beschikbaar stellen van 
de website. Impliciete toestemming zou volgens Ott moeten blijken uit het toesturen van het werk 
aan de eindgebruiker, omdat dan pas een verveelvoudigingshandeling plaatsvindt. 

384. Ott 2004, p. 357-358.
385. Reed 2004, p. 76.
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browser wordt opgevraagd. Waar het bij een webbrowser voor de hand ligt om 
een hele webpagina op te vragen, is dat mogelijk anders voor het opvragen met 
een zoeksysteem. Toch is het in ieder geval niet vanzelfsprekend dat aanbieders 
per definitie met de gewijzigde presentatie van hun content instemmen.386 Om 
die reden acht Ott impliciete toestemming voor ‘gewone’ links bijvoorbeeld wel 
denkbaar, maar voor in-line links en framing niet.387 

6. Conclusie

Als de regels van het objectieve auteursrecht over de feitelijke verrichtingen van 
zoeksystemen zoals beschreven in hoofdstuk 2 worden gelegd, lukt het niet om 
eenvoudig antwoord te geven op de vraag welke verrichtingen van zoeksystemen 
in een concreet geval met via internet beschikbare open content zijn toegestaan. 
Zo is niet duidelijk hoe het opvragen van content door zoekbots in een concreet 
geval auteursrechtelijk gezien moet worden gekwalificeerd (par. 3.2). Onbeslist 
is namelijk nog of artikelen 2 en 3 ARl zo ruim moeten worden uitgelegd, dat in 
feite sprake is van een ‘access right’ aan de zijde van de aanbieder-rechthebbende. 
Het antwoord op die – op zich academische – vraag is mijns inziens bepalend 
voor de beoordeling of voor opvragen van content door een zoeksysteem vooraf 
toestemming vereist is van een rechthebbende. Het indexeren en anderszins 
intern verwerken van content door een zoeksysteem is onmogelijk zonder (tijde-
lijke) reproducties te maken. Toch kan niet in het algemeen worden vastgesteld 
voor welk soort reproducties toestemming van de rechthebbende is vereist. Ook 
is niet in het algemeen te zeggen voor welke wijzen van presentatie van zoekre-
sultaten aan eindgebruikers toestemming van de rechthebbende is vereist (par. 
3.4). De bestaande excepties op het auteursrecht sluiten onvoldoende aan op het 
opvragen en verwerken van open content met zoeksystemen. Er is geen enkele 
auteursrechtexceptie specifiek op de werkwijze van zoeksystemen gericht en de 
verrichtingen van zoeksystemen kunnen slechts met ‘kunst en vliegwerk’ (ge-
deeltelijk) onder excepties worden gebracht.

De belangrijkste grond voor het aannemen van impliciete toestemming voor 
bepaalde verrichtingen van zoeksystemen is naar mijn mening praktisch van 
aard. Het www zou volstrekt niet te gebruiken zijn als voor al het opvragen van 
content en alle verwijzingen naar content toestemming van de oorspronkelijke 
aanbieder zou moeten worden gevraagd. De rol die zoeksystemen vervullen 
bij het functioneren van internet brengt dan ook mee dat aanbieders met 
het beschikbaar maken van content tevens toestemmen in (nader te bepalen) 
verrichtingen van zoeksystemen. De vraag blijft wel tot welke verrichtingen der-
gelijke toestemming zich uitstrekt en of eventueel verleende toestemming voor 
alle categorieën afnemers geldt. Voor de beantwoording van deze vraag heeft 
men Boek 3 BW nodig. 

386. Vgl. Ott 2004, p. 376.
387. Zie voor een toelichting op in-line linking, framing en de werking van het www hoofdstuk 2, par. 

3.3. 
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Voor opvragen van content, intern verwerken van content en presentatie van 
zoekresultaten is dus moeilijk vooraf vast te stellen of toestemming van de 
rechthebbende vereist is. In de vorige paragrafen heb ik verschillende oorzaken 
hiervoor aangeduid. Die zet ik nu nog eens op een rij.
Om te beginnen rijzen er nog steeds vragen over het object van auteursrecht 
in de context van internet. Ook is niet altijd duidelijk over welke rechten een 
aanbieder-rechthebbende precies beschikt.388 
Over de uitleg van de Aw in het licht van de ARl kunnen eveneens nog onduide-
lijkheden rijzen.389 De betekenis van een aantal essentiële begrippen uit de ARl 
staat namelijk nog niet afdoende vast. De betekenis van die begrippen is essen-
tieel voor een richtlijnconforme uitleg van artikel 13a Aw, dat tijdelijke kopieën 
uitzondert van het verveelvoudigingsbegrip. Dat wringt met name bij de formu-
lering van de beperkingen op de exclusieve rechten van de rechthebbende. Zo is 
de omvang en de begrenzing van het begrip ‘van voorbijgaande aard’ in de con-
text van de ARl onduidelijk (par. 3.3.2). De betekenis van het begrip ‘rechtmatig 
gebruik’ is in dit verband eveneens onvoldoende duidelijk (par. 3.3.4). Daarnaast 
is de precieze betekenis van het begrip independent economic significance te vaag 
(par. 3.3.6). In hoeverre verrichtingen van zoeksystemen onder de tijdelijke 
kopie-exceptie kunnen worden gebracht, is daarmee moeilijk te voorspellen. Het 
Hof van Justitie zal in de komende jaren duidelijkheid moeten verschaffen over 
de uitleg van de relevante begrippen uit de ARl.
Een volgend obstakel is dat de vraag of sprake is van openbaarmaking of ver-
veelvoudiging waarvoor toestemming is vereist, vaak niet los van de context van 
het geval beantwoord kan worden. De ‘vaagheid’ van de regels geeft de rechter 
de vereiste flexibiliteit390 om in concrete gevallen een evenwicht tussen de be-
langen van de rechthebbende enerzijds en het niet onevenredig benadelen van 
de belangen van het publiek anderzijds te bewerkstellingen.391 De rechter kan 
aldus maatwerk leveren. Een voorbeeld is de regeling van de driestappentoets 
ter beoordeling of een partij zich in een concreet geval met succes op een au-
teursrechtexceptie kan beroepen. De keuze van de Nederlandse rechter om het 
doorlopen van die toets geheel in handen van de rechter te leggen, maakt het 

388. Zie onder andere par. 2.3.2 tot en met par. 2.3.6.
389. De regeling van de tijdelijke reproductie is in de ARl als beperking op het reproductierecht 

geformuleerd. In de Auteurswet is de tijdelijke reproductie echter als uitzondering op het ver-
veelvoudigingsbegrip geformuleerd. Wanneer een verveelvoudiging tijdelijk is in de zin van art. 
13a Aw, is derhalve naar Nederlands recht geen sprake van een auteursrechtelijk relevante han-
deling. Systematisch gezien is dit onderscheid relevant, omdat de rechthebbende meer moge-
lijkheden heeft zich tegen een beroep op een exceptie te verweren dan tegen een beroep op een 
uitzondering op het Auteursrecht. Een beroep op een auteursrechtexceptie mag in een concreet 
geval namelijk alleen worden gehonoreerd wanneer ook wordt voldaan aan de vereisten van de 
driestappentoets. Bij een beroep op een uitzondering op het auteursrecht komt men niet toe aan 
de driestappentoets. Dat zou kunnen betekenen dat in het Nederlandse systeem strikt genomen 
niet naar de vereisten van de driestappentoets hoeft te worden gekeken wanneer voldaan wordt 
aan de vereisten van art. 13a Aw. Of deze uitleg nog richtlijnconform is, valt mijns inziens zeer te 
betwijfelen vanwege de verhouding tussen art. 5 lid 1 en art. 5 lid 5 Richtlijn. Zie nader par. 3.3.2. 

390. Sommige auteurs menen juist dat de oplossing voor een aantal van de geschetste problemen ligt 
in het flexibeler maken van het auteursrecht. Zie Geiger e.a. 2008 en Hugenholtz & Senftleben 
2011. 

391. De vaagheid en het ontbreken van verwijzingen naar bestaande auteursrechtelijke principes 
zoals neergelegd in verdragen en wetgeving heeft rechtsonzekerheid tot gevolg. Zie ook IVIR 
Infosoc-studie 2007, p. 35.
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echter erg lastig om vooraf te voorspellen of voor een bepaalde verrichting van 
een zoekmachine mogelijk toestemming van de rechthebbende vereist is. 
Hugenholtz en Senftleben hebben voorgesteld een soort fair use-benadering in de 
Auteursrechtrichtlijn te introduceren.392 Een dergelijke fair use-benadering biedt 
echter geen afdoende oplossing voor de door mij gesignaleerde ontbrekende 
rechtszekerheid voor partijen in een concreet geval.393 Ook dan blijft namelijk 
voorafgaand aan de verrichtingen van het zoeksysteem vooralsnog voor partijen 
onduidelijk welke verrichtingen ten aanzien van open content in een concreet 
geval zijn toegestaan.394 Wel draagt de door Hugenholtz en Senftleben voorge-
stelde benadering bij aan een meer evenwichtige afweging van de belangen van 
aanbieders-rechthebbenden en afnemers van open content.

Ten vierde geven wet en richtlijn geen uitsluitsel over de vraag voor welke han-
delingen en verrichtingen in het algemeen, en verrichtingen van zoeksystemen 
in het bijzonder een aanbieder reeds (impliciet) toestemming verleent met het 
beschikbaar stellen van content als open content (par. 4). 

392. De fair use-benadering is afkomstig uit het Amerikaanse auteursrecht. Een dergelijke benadering 
komt tegemoet aan de behoefte aan een meer flexibel en meer technologie-onafhankelijk au-
teursrecht. Zie uitgebreid Hugenholtz & Senftleben 2011. 

393. Hugenholtz & Senftleben 2011.
394. Hoofdstuk 3, par. 6.



159

Hoofdstuk 4
Zoeksystemen en bescherming door 
databankenrecht

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw

In dit hoofdstuk zal ik aan de hand van een aantal voor de praktijk relevante 
situaties onderzoeken of toepassing van de huidige regels van databankenrecht 
voor partijen duidelijkheid geeft met betrekking tot de verrichtingen die met 
open content zijn toegestaan. De vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord, 
luidt derhalve: 

Geeft toepassing van het objectieve databankenrecht duidelijke antwoor-
den op de vraag welke verrichtingen van zoeksystemen in een concreet 
geval met via internet beschikbare open content zijn toegestaan?

Ter beantwoording van de in dit hoofdstuk centraal staande onderzoeksvraag 
ga ik eerst na wat de voor deze studie belangrijkste regels en begrippen van 
databankenrecht zijn met betrekking tot zoeksystemen en internet (par. 2). Ik 
bespreek daartoe achtereenvolgens de voor dit onderzoek relevante begrippen 
en regelgeving op het gebied van het databankenrecht. Daarbij ligt de nadruk op 
de inhoud en de beschermingsomvang. 
Aan de hand van de verrichtingen van zoeksystemen zoals die uit hoofdstuk 2 
volgen, onderzoek ik vervolgens of toepassing van het objectieve databanken-
recht duidelijke antwoorden geeft op de vraag voor welke verrichtingen van 
zoeksystemen in een concreet geval toestemming van de producent van de data-
bank is vereist (par. 3). 
In paragraaf 4 ga ik na in hoeverre het databankenrecht duidelijkheid geeft over 
de vraag of het beschikbaar maken van een open content databank toestemming 
impliceert tot bepaalde verrichtingen van zoeksystemen. Een tussenconclusie is 
opgenomen in paragraaf 5. 

2. Databankrechtelijke begrippen en regelgeving

2.1 Inleiding

Welke zijn de voor deze studie belangrijkste regels en begrippen van databan-
kenrecht met betrekking tot zoeksystemen en internet? Ter beantwoording van 
deze deelvraag beantwoord ik in deze paragraaf de volgende vragen: Wanneer 
is sprake van een ‘databank’ in de zin van de Databankenwet (hierna ook: Dw)? 
(par. 2.2); Welke rechten kent de Databankenwet de producent van een databank 
toe? (par. 2.3).
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2.1 inleiding

De Databankenrichtlijn (DbRl) uit 1996 verleent de producent van gegevens-
verzamelingen die aan de vereisten van de richtlijn voldoen, het recht zich te 
verzetten tegen opvraging of hergebruik van substantiële gedeelten van die 
gegevensverzamelingen.1 De wens tot bescherming van de inhoud van data-
banken vloeit voort uit de omstandigheid dat de elementen van een databank 
op zichzelf vaak niet voldoende origineel zijn om als werk in de zin van de Aw 
beschermd te worden. Het verzamelen, ordenen enzovoort van de data kan 
echter omvangrijke investeringen meebrengen. De bescherming is bedoeld voor 
databanken waarin daadwerkelijk geïnvesteerd is. 
Met de DbRl is het mogelijk om op twee manieren gegevensverzamelingen te be-
schermen: de DbRl kent ten eerste een auteursrecht op gegevensverzamelingen 
dat in de Nederlandse Aw is geïmplementeerd en ten tweede een sui generis recht, 
dat in Nederland in de Databankenwet (Dw) is geïmplementeerd. De Dw trad in 
1999 in werking. De tekst en uitleg van de DbRl zijn bepalend voor de interpreta-
tie van de in de Dw opgenomen bepalingen. 
Op grond van artikel 1 lid 1 onder b Dw is de producent ‘degene die het risico 
draagt van de voor de databank te maken investering’.2 Ik ga er in deze be-
spreking van uit dat wanneer een sui generis recht uit hoofde van de Dw op de 
aangeboden gegevensverzameling rust, de aanbieder dezelfde is als de produ-
cent van de databank en derhalve rechthebbende van het databankenrecht.3

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Of in een concreet geval toestemming 
is vereist, hangt in grote mate af van de betekenis van de in de Dw gehanteerde 
begrippen, die afkomstig zijn uit de DbRl uit 1996.4 Eerst beantwoord ik 
daarom de vraag: Wat is de betekenis van de begrippen uit de Dw en de DbRl in 
de context van verrichtingen van zoeksystemen (par. 3.2)? In par. 3.3 pas ik de 
begrippen toe op de voor het databankenrecht relevante verrichtingen van zoek-
systemen. Daartoe beantwoord ik de volgende deelvragen: 

Biedt toepassing van de regels van het databankenrecht duidelijkheid of 
en wanneer toestemming van de producent van een (beschermde) data-
bank nodig is voor opvragen (par. 3.3.2), intern verwerken (par. 3.3.3) en 
de presentatie (par. 3.3.4) van content met zoeksystemen? 

1. Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 
rechtsbescherming van databanken, PbEG 1996, L 077/20-28. 

2. Art. 1 onder b Dw. Blijkens overweging 39 werd met de DbRl beoogd zowel de financiële als pro-
fessionele investeringen te beschermen. Of het hier enkel gaat om het financiële risico is echter 
niet geheel duidelijk. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 624-625 achten aannemelijk dat het gaat 
om ‘de ondernemer die de organisatorische of coördinerende (eind)verantwoordelijkheid én het 
financiële risico draagt van de financiële en professionele (organisatorische) investering in het 
tot stand brengen van de databank.’

3. In de praktijk zal degene die content aanbiedt niet altijd de producent zijn van alle via de be-
treffende website beschikbaar gemaakte content. In deze studie laat ik die mogelijkheid buiten 
beschouwing. 

4. Ook de begrippen uit de DbRl zijn technisch van aard. 
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2.2 Wanneer is sprake van een databank in de zin van de Dw?

Aan welke vereisten moet een via internet beschikbare dataverzameling voldoen 
om beschermd te worden als databank in de zin van de Dw? Artikel 1 lid 1 onder 
a Dw definieert het begrip ‘databank’ als 

‘een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen 
die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektroni-
sche middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, 
de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief 
opzicht getuigt van een substantiële investering.’5 

Of een dataverzameling als databank in de zin van de wet en de DbRl moet wor-
den aangemerkt, is in de praktijk moeilijk vast te stellen. Een verzameling via 
internet beschikbare content zal in het algemeen op systematische of methodi-
sche wijze geordend zijn, waarbij de afzonderlijke elementen met elektronische 
middelen toegankelijk zijn. Webdocumenten en/of de achterliggende gegevens-
verzamelingen voldoen dus al snel aan dat criterium. Veel moeilijker is vast te 
stellen of in een concreet geval sprake is van een substantiële investering in de 
‘verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank’.6 Dit 
criterium heeft aanleiding gegeven tot veel rechtspraak.7 De voor bescherming 
vereiste investering mag substantieel zijn in kwalitatief of kwantitatief opzicht. 
In het arrest inzake British Horseracing Board (BHB)/William Hill van 9 november 
2004 heeft het Hof van Justitie het begrip ‘substantiële investering’ nader uit-
gelegd.8 Voor het bepalen of sprake is van een substantiële investering mogen 
investeringen die gericht zijn op het creëren van de data niet meegeteld worden. 
Investeringen die gericht zijn op het verzamelen, controleren, presenteren, groe-
peren enzovoort van de data mogen wel worden meegerekend. 

Mijns inziens is hiermee niet de zogenoemde ‘spin-off-theorie’ geaccepteerd.9 
Data die reeds lange tijd beschikbaar zijn in een organisatie (bijvoorbeeld als 
bijproduct van een dienst) kunnen immers alsnog op een bepaalde wijze worden 
gecategoriseerd en toegankelijk gemaakt. Niet ondenkbaar is dat dit categorise-
ren en toegankelijk maken een substantiële investering vereist. In de zaak Fixtures 
Marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab10 overwoog het Hof van Justitie dat wanneer het creë-
ren van een database voortvloeit uit de hoofdactiviteiten van een organisatie, de 
omstandigheid dat degene die de database creëert ook de data heeft gecreëerd, 
op zichzelf niet meebrengt dat diegene geen beroep meer kan doen op het sui 
generis recht. Voor een succesvol beroep op het sui generis recht moet wel worden 

5. Art. 1 lid 1 onder a Dw. Daarmee hanteert de Nederlandse wetgever een iets ander criterium 
dan in de DbRl is opgenomen. De DbRl verstaat onder ‘databank’ namelijk ‘een verzameling van 
werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en 
afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.’ Zie art. 1 lid 2 DbRl.

6. In dit onderzoek ga ik niet uitgebreid in op het vereiste van substantiële investering. Ik verwijs 
naar Beunen 2007, met name hoofdstuk 4 en M. Jansen 2011. 

7. Zie noot 12.
8. HvJ EG 9 november 2004, nr. C-203/02 (BHB/William Hill).
9. Zie over de spin-off theorie uitgebreid Hugenholtz 2002. Zie tevens Spoor, Verkade & Visser 2005, 

p. 618 e.v. met literatuurverwijzingen en Beunen 2009, p. 112-119.
10. HvJ EG 9 november 2004, nr. C-46/02 (Fixtures Marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab), r.o. 44.
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aangetoond dat de investeringen in het verkrijgen, de controle of de presentatie 
van de elementen substantieel waren in kwalitatieve of kwantitatieve zin en dat 
die investeringen losstaan van de bronnen die gebruikt zijn om de data te cre-
eren. Met Beunen ben ik derhalve van mening dat ook een spin-off beschermd 
kan zijn onder het sui generis recht, zolang de kosten anders dan gemaakt om 
nieuwe data te creëren (dus voor het verkrijgen van bestaand materiaal, controle 
of presentatie) getuigen van een substantiële investering.11 In het dictum van 
BHB/William Hill en Fixtures Marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab is letterlijk opgenomen dat 
onder ‘verkrijging’ moet worden verstaan kosten voor het verzamelen van reeds 
bestaand materiaal en niet de kosten voor de creatie van nieuw materiaal.

De in het kader van de substantiële investering opgevoerde kosten moeten spe-
cifiek betrekking hebben op verzamelen, controleren, presenteren, groeperen 
enzovoort van de data en niet op het creëren van de data.12 Krikke wijst er in 
haar noot onder PR Aviation/Ryanair op dat het aantonen dat substantieel geïnves-
teerd is, extra moeilijk is indien de producent van de databank tevens gegevens 
creëert. Dat komt onder meer omdat de grens tussen verzamelen en creëren 
onscherp kan zijn.13

Ook na de uitspraak BHB/William Hill rijzen in de praktijk nog regelmatig ge-
schillen over de vraag of een bepaalde databank voldoet aan het vereiste van 
substantiële investering.14 Of een via internet beschikbaar gestelde dataverzame-
ling aan de vereisten voor bescherming onder het databankenrecht voldoet, is 
vaak niet evident. Duidelijk is wel, dat lang niet alle databanken aan het crite-
rium van substantiële investering voldoen. Met name kleine dataverzamelingen 
en verzamelingen waarin de investering vooral het creëren van de data betreft, 
vallen waarschijnlijk buiten de bescherming. Veel websites zullen om die reden 
waarschijnlijk niet als databank in de zin van de Dw worden aangemerkt. 

11. Beunen 2007, p. 123-125.
12. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair): naar het oordeel 

van het hof had Ryanair onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van de voor een be-
roep op het databankenrecht vereiste substantiële investering, zodat de website van Ryanair vol-
gens het hof geen databank in de zin van art. 1 lid 1 onder a Dw was. In een Franse uitspraak die 
rond dezelfde tijd werd gewezen, werd eveneens geoordeeld dat Ryanair vanwege het ontbreken 
van een substantiële investering geen databankenrecht had op haar databank met vluchtgege-
vens: Cour d’appel de Paris Pôle 5, 23 maart 2012 (Ryanair/Opodo), te vinden via http://www.legalis.
net.

13. Hof Arnhem 13 maart 2012, LJN BW0096, AMI 2012/4, p. 178-179, m.nt. Krikke (PR Aviation/ 
Ryanair). 

14. In Nederland werd bijvoorbeeld wél een substantiële investering aangenomen in Rb. Amster-
dam (vzr.) 1 september 2011, LJN BR6490 (DeLex/Boek9), in het hoger beroep bij Hof Amsterdam 
20 maart 2012, LJN BW0561, was het bestaan van een databankrecht niet meer in geschil, Hof 
 ’s-Gravenhage 15 februari 2011, LJN BP7083 (Innoweb/Wegener: databank met gegevens van twee-
dehands auto’s), Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 7 november 2008, LJN BG3868 (Quote-500-lijst getuigt 
van substantiële investering), Hof Arnhem 24 juni 2008, LJN BG1062 (veilingwebsite Internetno-
tarissen getuigt van substantiële investering). In de volgende gevallen werd bescherming ont-
houden omdat een substantiële investering niet kon worden aangetoond: Hof Amsterdam (ne-
venzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair), Rb. Amsterdam (vzr.) 
1 oktober 2009, LJN BJ9179 (Travelport), Hof ’s-Gravenhage 10 juli 2008, IEPT 20080710 (KNMP/ID 
Farma, niet voldoende onderbouwd). Eveneens geen beschermde databank omdat niet is voldaan 
aan het vereiste van substantiële investering: Rb. Arnhem 25 maart 2009, LJN BI0225 (De Roode 
Roos/De Rooij), Rb. Rotterdam 21 december 2011, IEPT 20111221 (Vosta/Holland MT Groep) (geen sub-
stantiële investeringen in het verzamelen van gegevens, alleen in het creëren van gegevens. 
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3.1inleiding

2.3 Inhoud databankenrecht 

Welke rechten kent de Databankenwet (Dw) de producent van een databank toe? 
Het sui generis recht uit de DbRl is door de nationale wetgever in de vorm gegoten 
van een uitsluitend recht van de producent van de databank om toestemming 
te geven voor het verrichten van bepaalde handelingen.15 Op grond van artikel 2 
lid 1 Dw heeft de producent van een databank het uitsluitend recht om toestem-
ming te verlenen voor
 

‘a. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of 
kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
b. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalita-
tief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van 
een databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van 
die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige 
belangen van de producent van de databank.’16

Opvraging is te vergelijken met het auteursrechtelijke begrip verveelvoudiging. 
Hergebruiken is het databankenrechtelijk pendant van openbaarmaking. Heel 
in het kort houdt databankenrechtelijke bescherming in, dat substantiële delen 
van de inhoud van een beschermde databank niet zonder toestemming van de 
rechthebbende gekopieerd en opnieuw gepubliceerd mogen worden. Alleen 
voor het overnemen van ondergeschikte delen is in beginsel geen toestemming 
vereist. 

Wanneer sprake is van een beschermde databank in de zin van artikel 1 lid 1 
onder a Dw, rijst de vraag welke verrichtingen in een concreet geval onder het 
sui generis recht vallen. De betekenis van de begrippen ‘opvraging’, ‘hergebruik’, 
‘substantieel deel’, ‘normale exploitatie’ en ‘rechtmatig gebruik’ zijn niet helder 
afgebakend. Met name over de reikwijdte van ‘opvraging’ en ‘hergebruik’ bestaat 
veel discussie.17 

3. Verrichtingen zoeksystemen en databankenrecht 

3.1 Inleiding 

De exploitant van een zoeksysteem heeft er belang bij om vooraf te kunnen 
bepalen of voor het doorzoeken van een via internet ter beschikking gestelde 
databank die voldoet aan het vereiste van een substantiële investering (art. 1 lid 1 
onder a Dw) toestemming vereist is. De producent van een beschermde databank 
heeft er op zijn beurt belang bij dat de door hem aangeboden content afdoende 

15. Kamerstukken II 2001/02, 28 482, nr. 3, p. 11.
16. Hiermee wordt afgeweken van de tekst van art. 7 lid 2 DbRl. Zolang het niet gaat om substantiële 

delen van de databank, is onder de DbRl geen sprake van opvragen of hergebruik. In de Neder-
landse implementatie van de DbRl is de frase ‘gehele databank of een substantieel deel daarvan’ 
uit de definities van opvragen en hergebruiken gehaald. Dat komt – zoals in par. 4. zal blijken bij 
uitzondering – de duidelijkheid ten goede.

17. In par. 4 kom ik uitgebreider op deze begrippen terug in de context van verrichtingen van zoek-
systemen. 
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beschermd is tegen ongewenst gebruik. De Dw verleent de producent van een 
gegevensverzameling die aan de in de wet gestelde vereisten voldoet het recht 
zich te verzetten tegen opvraging of hergebruik van substantiële gedeelten van 
die gegevensverzameling, of tegen het herhaald en systematisch opvragen van 
niet-substantiële gedeelten daarvan.18 Sterk versimpeld komt dat erop neer dat 
de inhoud van een beschermde databank niet zonder toestemming van de pro-
ducent gekopieerd en opnieuw gepubliceerd mag worden. 
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord:

Als de regels van het objectieve databankenrecht over de feitelijke ver-
richtingen van zoeksystemen zoals beschreven in hoofdstuk 2 worden 
gelegd, kan dan eenvoudig antwoord worden gegeven op de vraag of een 
bepaalde verrichting van een zoeksysteem (in een concreet geval) toege-
staan is?19 

Of een verrichting van een zoeksysteem in een concreet geval toegestaan is, 
hangt af van de vraag of (a) voor de verrichting toestemming vereist is en zo ja, 
(b) of de aanbieder van open content die toestemming reeds verleend heeft door 
de content via internet als open content beschikbaar te maken. 

Eerst moet men dus weten of het een door de Dw beschermde databank betreft. 
Ook is kennis nodig van de handelingen die met content uit een beschermde 
databank zijn toegestaan. Uit artikel 1 lid 1 onder a Dw jo. artikel 2 lid 1 Dw kun-
nen de volgende denkstappen worden gededuceerd, die moeten worden gevolgd 
om tot een antwoord op deze vraag te komen: 

18. Art. 1 lid 1 onder a Dw. Zie par. 2.2.
19. Deze studie beoogt dus geen uitputtende analyse van het databankenrecht te geven. Daarvoor 

verwijs ik naar de dissertatie van Beunen uit 2007 en Speyart 1996a en b. 
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1.  Voldoet de gegevensverzameling in kwestie aan het vereiste van ‘substantiële 
investering in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud’ uit 
artikel 1 lid 1 onder a Dw?

ê
2.  Is de verrichting van het zoeksysteem opvraging of hergebruik in de zin van 

artikel 2 lid 1 onder a Dw?
ê ê

3.  Zo ja, gaat het om opvraging 
of hergebruik van de gehele 
databank of een (in kwalitatief 
of kwantitatief opzicht) 
substantieel deel?

4.  Zo nee, is sprake van herhaald en 
systematisch opvragen of hergebruiken 
van (in kwalitatief of kwantitatief 
opzicht) niet-substantiële delen?

ê ê ê ê
Nee → geen 
toestemming 
rechthebbende 
vereist.

Ja → toe
stemming 
rechthebbende 
vereist.

Nee → geen toestemming 
rechthebbende vereist.

Ja →

ê
Is sprake van een rechtmatig gebruiker 

(art. 3 lid 1 Dw)?
ê ê

Ja → Nee → toe
stemming 
recht hebbende 
vereist, ook 
voor opvraging 
van niet-sub-
stantiële delen

ê
5.  Is dit opvragen of her

gebruik strijdig met 
de normale exploitatie 
van die databank, of 
brengt dit ongerecht
vaardigde schade toe 
aan de rechtmatige be
langen van de produ
cent van de databank?

ê ê
Ja → toe
stemming 
rechtheb
bende 
vereist.

Nee → geen 
toestem-
ming recht-
hebbende 
vereist voor 
opvraging 
niet-substan-
tiële delen
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Uit dit schema blijkt reeds dat de beantwoording van de vraag of in een concreet 
geval toestemming vereist is, al snel resulteert in puzzelwerk. Zoals opgemerkt, 
is zonder uitgebreid onderzoek vaak moeilijk vast te stellen of een databank 
voldoet aan het vereiste van ‘substantiële investering in de verkrijging, controle 
of presentatie van de inhoud’ uit artikel 1 lid 1 onder a Dw.20 Dat maakt het in de 
praktijk moeilijk vast te stellen of een dataverzameling databankenrechtelijke 
bescherming toekomt. Dat is al een eerste hindernis bij het vaststellen wat afne-
mers, in het bijzonder zoeksystemen, met de content mogen doen.21 

3.2 De betekenis van de definities uit de Dw 

3.2.1 Opbouw

Wat is de betekenis van de definities uit de Dw en de DbRl? De hierna te be-
spreken kernbegrippen zijn afkomstig uit artikel 2 lid 1 Dw en artikel 7 DbRl. 
In paragraaf 3.2.2 en 3.2.3 ga ik nader in op de begrippen ‘opvraging’ en ‘her-
gebruik’. Vervolgens besteed ik achtereenvolgens aandacht aan de begrippen 
‘substantieel deel’ van de databank (par. 3.2.4), herhaaldelijk en systematisch 
opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen (par. 3.2.5), en ‘rechtmatig 
gebruiker’ (par. 3.2.6). Ten slotte probeer ik vast te stellen onder welke omstan-
digheden sprake is van ‘strijd met de normale exploitatie’ van die databank of 
‘ongerechtvaardigde schade toegebracht aan de rechtmatige belangen van de 
producent van de databank’ in de zin van artikel 2 lid 1 Dw en 4 Dw (par. 3.2.7). 

3.2.2 Het begrip ‘opvraging’ in de zin van de Dw

Over de betekenis en reikwijdte van de begrippen ‘opvraging’ en ‘hergebruik’ 
in de context van internet bestaat veel discussie.22 Duidelijk is dat de begrippen 
in de diverse lidstaten verschillend worden uitgelegd.23 Dat komt onder andere 
doordat de definities in de DbRl niet helder zijn afgebakend. Het gebrek aan 
duidelijkheid over de betekenis van begrippen wordt erkend in memorie van 
toelichting van de Dw en de evaluatie van de DbRl uit 2005. De mededeling dat 

20. Zie hierover uitgebreid M. Jansen 2011. Zie ook reeds par. 2.2.1.
21. Om een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de toepassing van het databankenrecht op 

verrichtingen van zoeksystemen te belichten, neem ik voor de rest van dit hoofdstuk niettemin 
tot uitgangspunt dat sprake is van een beschermde open content databank in de zin van art. 1 lid 
1 onder a Dw.

22. Beunen 2007, p. 159.
23. Nederlandse en Franse gerechtelijke instanties hebben in enkele zaken het maken van deep links 

onder het sui generis recht gebracht, terwijl dit in andere zaken juist niet het geval was. Zie Beu-
nen 2007, p. 164-167. In verschillende Franse uitspraken over vacaturedatabanken op internet 
waarbij door een derde door middel van surface links, framing of deep links werd verwezen naar 
content, wordt de vraag of de tussenpersoon zelf opvraagt of hergebruikt, niet gesteld, er wordt 
simpelweg aangenomen dat zulks het geval is. In twee Duitse zaken wordt daarentegen een 
andere benadering gehanteerd: Beunen 2007, p. 208 verwijst naar LG Berlin 8 oktober 1998 –  
O 448/98, CuR 1999/6, p. 388. Geoordeeld werd dat gespecialiseerde zoekmachines opvragings-
handelingen verrichten door de mogelijkheid te bieden aan gebruikers om data te printen 
of in het geheugen van hun eigen computer op te slaan. Daarbij werd irrelevant geacht of de 
reproducties op de computer van de tussenpersoon werden gemaakt. In de voor auteursrecht 
belangrijke Paperboy-zaak oordeelde het Duitse BGH voorts dat gebruik van deep links door een 
zoekmachine geen inbreuk op het databankenrecht inhield.



zoeksystemen en bescherming door databankenrecht 167

3.2de betekenis van de definities uit de dw 

de betekenis van een begrip nog niet duidelijk is, vindt men op verschillende 
plaatsen terug in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Neder-
landse implementatiewet.24

In de Dw is de volgende definitie van ‘opvragen’ opgenomen: 

‘het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank 
of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in 
welke vorm.’25 

 
Wat de term ‘opvragen’, of ‘opvraging’26 precies betekent, is echter onduidelijk. 
Dat blijkt ook uit de memorie van toelichting: 

‘Welke concrete handelingen nu als “opvragen” gezien worden, blijkt niet 
uit de definitie in de richtlijn en evenmin uit de overwegingen. “Opvra-
gen” heeft, naar aangenomen mag worden, betrekking op handelingen 
als downloaden, printen, kopiëren, drukken; deze handelingen worden 
in de terminologie van het Nederlandse auteursrecht als verveelvoudi-
ging bestempeld.’27

Uit de definitie in artikel 7 lid 2 DbRl volgt wel dat het begrip ‘opvraging’ een 
technisch begrip is.28 Het begrip moet ruim worden uitgelegd.29 Het Hof van 
Justitie heeft in BHB/William Hill geoordeeld dat een ruime uitleg volgt uit het ge-
bruik in artikel 7 lid 2 DbRl van uitdrukkingen als ‘ongeacht op welke wijze en in 
welke vorm’ (in de definitie van het begrip ‘opvraging’) en ‘elke vorm van het aan 
het publiek ter beschikking stellen’ (in de definitie van ‘hergebruik’):

‘Deze begrippen moeten in het licht van het doel van de richtlijn dus 
in die zin worden uitgelegd, dat zij verwijzen naar iedere handeling die 
bestaat in het zich toe-eigenen respectievelijk het ter beschikking stel-
len van het publiek, zonder toestemming van de samensteller van de 
databank, van de resultaten van diens investering, waardoor deze laatste 
inkomsten waarmee hij wordt geacht de kosten van deze investering te 
kunnen dekken, worden ontnomen.’30 

24. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 10. Zie voorts Evaluatierapport Databankenrichtlijn 
2005, p. 11, 12 en 24.

25. Art. 1 lid 1 onder c Dw, implementatie van art. 7 DbRl. 
26. De termen zijn inwisselbaar. In art. 7 lid 2 onder a DbRl wordt ook over ‘opvraging’ gesproken. 

Waar dat opportuun is, bezig ik de term ‘opvraging’, om verwarring met de technische verrich-
ting ‘opvragen van content door een zoeksysteem’ te voorkomen.

27. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 9. Zie voor een uitleg van het begrip opvragen ook 
 Speyart 1996b, p. 174.

28. In gelijke zin: de noot van Visser onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, MF 2008/1, p. 46-48, 
met name p. 47.

29. De ruime uitleg blijkt bijvoorbeeld ook uit overweging 44 DbRl: ‘Overwegende dat wanneer de 
inhoud van een databank niet in beeld kan worden gebracht zonder die inhoud of een substanti-
eel deel ervan permanent of tijdelijk op een andere drager over te brengen, hiervoor de toestem-
ming van de rechthebbende vereist is.’ 

30. BHB/William Hill, r.o. 51. Zie ook HvJ EG 9 oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia), Conclusie A-G 
Sharpston pt. 32: ‘De begrippen (…) verwijzen naar iedere handeling die bestaat in het zich toe-
eigenen respectievelijk het ter beschikking stellen van het publiek, zonder toestemming van de 
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De inhoud van het begrip ‘opvraging’ hangt niet af van de aard en de vorm van 
de ingezette middelen.31 Ook is niet van belang of wordt opgevraagd of herge-
bruikt met zoeksystemen of door menselijke gebruikers met een webbrowser, 
wat het doel van de overbrenging van de data is en of overbrenging leidt tot een 
andere rangschikking of organisatie van de gegevens.32 Bepalend is dus dat de 
gegevens uit de databank terug te vinden zijn op een andere drager.33 Het is voor 
de vraag of sprake is van opvraging namelijk niet relevant of de overbrenging tij-
delijk is of permanent, aldus het Hof van Justitie in de zaak Apis/Lakorda.34 Of de 
opvraging tijdelijk of permanent van aard is, kan wel een rol spelen bij de bepa-
ling van de ernst van de inbreuk en de omvang van de schade.35 
In artikel 6 DbRl is enkel een exceptie opgenomen voor tijdelijke reproducties ten 
behoeve van een rechtmatig gebruiker van een door auteursrecht beschermde 
databank. Deze exceptie is in artikel 24a Aw geïmplementeerd.36 Tijdelijke repro-
ducties zijn door de richtlijn echter niet uitgezonderd van het sui generis recht.37 
Voor het begrip ‘opvraging’ is dus niet relevant of het een gespecialiseerd zoek-
systeem of een algemene zoekmachine betreft.38 Zodra tijdelijke reproducties 
worden gemaakt, wordt al vrij snel aangenomen dat sprake is van opvraging.39 
Onder het begrip ‘opvraging’ vallen dus zo’n beetje alle vormen van overbren-
ging op een andere drager. Daaruit zou men kunnen concluderen dat ook 
‘downloaden’ en ‘browsen’ van (delen van) de databank als opvraging kwalifi-
ceert.40 Is de betekenis van het begrip opvraging daarmee voldoende duidelijk 

samensteller van de databank, van de resultaten van diens investering, waardoor deze laatste 
inkomsten waarmee hij wordt geacht de kosten van deze investering te kunnen dekken, worden 
ontnomen.’ 

31. HvJ EG 9 oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia).
32. Directmedia, r.o. 47 over de betekenis van ‘opvraging’ in de zin van art. 7 DbRl: ongeacht of deze 

met de oorspronkelijke databank concurreert en al dan niet dezelfde omvang heeft – dan wel of 
deze handeling plaatsvindt in het kader van een andere – al dan niet commerciële – activiteit 
dan de samenstelling van een databank (zie in die zin BHB/William Hill, r.o. 47 en 48). 

33. M. Jansen 2011, p. 17-18.
34. HvJ EG 5 maart 2009, nr. C-545/07 (Apis/Lakorda), r.o. 42-44.
35. HvJ EG 5 maart 2009, nr. C-545/07 (Apis/Lakorda), r.o. 42. Zie M. Jansen 2011, p. 19.
36. Zie nader hoofdstuk 3, par. 2.2.1 en 2.2.2.
37. Commission Staff Working Paper 19.7.2004 SEC(2004) 995, p. 8. Beunen 2007, p. 27 (zie ook: 

p. 160 en 232) stelt dat een dergelijk recht waarschijnlijk bij de eerstvolgende evaluatie van de 
DbRl wordt toegevoegd. Op p. 289 pleit Beunen voor toevoeging van een dergelijk recht. 

38. In gelijke zin: M. Jansen 2011, p. 19. 
39. Zie Rb. ’s-Gravenhage 11 februari 2009, AMI 2009-5, p. 206-210, m.nt. Hugenholtz (Wegener/ 

Innoweb), r.o. 4.9: ‘De uitvoering van een zoekopdracht moet worden aangemerkt als het 
opvragen en hergebruiken van een deel van haar databank door Innoweb.’ Meestal is tussen 
partijen niet zozeer in geschil of is opgevraagd, maar of dit opvragen een substantieel deel van 
de beschermde databank betreft. In gelijke zin vooralsnog Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, 
LJN BP7083 (Innoweb/Wegener), r.o. 13 en Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb/
Wegener).

40. Zie hierover reeds Verkade & Visser 1999, p. 11. Verkade en Visser zijn daarbij kritisch over de 
opmerkingen van de minister in de Nota naar aanleiding van het Verslag (Verkade & Visser 1999, 
p. 66) dat naar zijn mening zuiver technische verveelvoudigingen niet onder het verveelvoudi-
gingsrecht en niet onder het opvragingsrecht vallen. Ook Beunen 2007, p. 160 meent dat het 
sui generis recht zich uitstrekt over technische verveelvoudigingen zoals bedoeld in art. 13a Aw. 
Ze wijst erop dat de minister over het hoofd zag dat de Auteursrechtrichtlijn dit alleen voor het 
reproductierecht doet en niet voor het ‘right to making available’. Deze uitleg van de minister zou 
de reikwijdte van het extractierecht zozeer beperken, dat dit niet meer in overeenstemming zou 
zijn met de tekst en strekking van de DbRl, noch met de ruime uitleg van het begrip opvragen 
door het HvJ in de uitspraken BHB/William Hill, Directmedia en Apis/Lakorda.
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om toe te passen op de verrichtingen van zoeksystemen? Hier stuit men niet-
temin op problemen. Het Hof van Justitie heeft in BHB/William Hill namelijk ook 
onderscheid gemaakt tussen opvraging en ‘raadplegen’: Wie een databank ter 
beschikking stelt aan het publiek, kan zich er niet tegen verzetten dat die data-
bank ook door derden wordt geraadpleegd:41 

‘De samensteller van een databank kan zich weliswaar een exclusief 
recht van toegang tot zijn databank voorbehouden of de toegang daartoe 
voorbehouden aan bepaalde personen, maar wanneer hij zelf de inhoud 
van zijn databank of een deel daarvan voor het publiek toegankelijk 
maakt, kan hij zich niet op grond van zijn recht sui generis verzetten tegen 
de raadpleging van deze databank door derden.’42

Nu voor het via internet raadplegen van een elektronische databank altijd 
content moet worden overgebracht,43 ligt het misschien voor de hand om het 
onderscheid tussen raadplegen en opvraging niet te zeer te benadrukken. Toch 
is het onderscheid niet zonder waarde, omdat het geschil tussen BHB en William 
Hill nu juist betrekking had op opvragen van content via internet. 
Dat de producent van een databank die de inhoud ervan voor derden toeganke-
lijk maakt, zich er niet tegen kan verzetten dat deze derden opzoekingen in deze 
databank verrichten, wordt herhaald in de uitspraak van het Hof van Justitie in 
een geschil tussen Directmedia en een Duitse universiteit.44 Directmedia had 
een databank met literaire werken op cd-rom geraadpleegd en vervolgens een 
gelijksoortige dataverzameling samengesteld. De vraag was hier of die dataver-
zameling het resultaat was van opvraging en hergebruik van de oorspronkelijke 
cd-rom, of dat de oorspronkelijke cd-rom slechts door Directmedia was ge-
raadpleegd. Raadpleging en individuele beoordeling van een databank op het 
scherm vormt volgens het Hof van Justitie een ‘opvraging’ wanneer dit neerkomt 
op de overbrenging van een vanuit kwalitatief of kwantitatief opzicht substan-
tieel deel van de inhoud van de beschermde databank.45 Uit de conclusie bij het 
arrest van het Hof van Justitie blijkt eveneens dat toch niet altijd helder is waar 
de scheidslijn loopt tussen ‘opvraging’ en ‘raadplegen’.

‘Het maken van een rechtstreekse kopie van een volledige databank 
of substantiële delen daarvan van één drager naar een andere vormt 

41. BHB/William Hill, r.o. 54: ‘Evenwel moet worden beklemtoond dat de bescherming door het recht 
sui generis uitsluitend betrekking heeft op opvraging en hergebruik zoals in art. 7 lid 2 van de 
richtlijn gedefinieerd. Deze bescherming ziet daarentegen niet op raadpleging van een data-
bank.’

42. BHB/William Hill, r.o. 55. 
43. Hoofdstuk 2, met name par. 3.4 en 3.5.1.
44. HvJ EG 9 oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia), r.o. 51: ‘Wat in de eerste plaats het recht op 

toegang tot de informatie betreft, moet evenwel worden opgemerkt dat het recht sui generis uit-
sluitend bescherming verleent tegen de opvraging en het hergebruik in de zin van artikel 7 van 
de richtlijn, maar niet tegen de raadpleging van een databank (arrest The British Horseracing Board 
e.a., reeds aangehaald, punt 54). het sui generis recht verleent geen bescherming tegen raadple-
ging van een databank.’ 

45. HvJ EG 9 oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia), r.o. 53. Uit dit punt zou men kunnen afleiden 
dat voor ‘opvragen’ meer nodig zou zijn dan het technische opvragen dat nodig is om kennis te 
nemen van de inhoud. Waar precies de grens ligt, blijft echter onduidelijk.
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duidelijk een opvraging. Loutere raadpleging van een databank zonder 
overbrenging van gegevens is dat even duidelijk niet. Het gebruik door Di-
rectmedia van de databank van de universiteit van Freiburg lijkt ergens 
tussen deze twee punten op het spectrum te liggen.’46

Raadplegen heeft kennelijk te maken met het in beeld brengen van de databank. 
Is raadplegen daarmee iets wat alleen een menselijke gebruiker kan doen? Di-
rectmedia doet dat vermoeden, maar echt duidelijk wordt dat uit het arrest niet. 
Onduidelijk is voorts of het ‘raadplegen’ van de databank eenvoudigweg geen door 
de DbRl bestreken handeling is, of dat een producent door het ter beschikking stel-
len van een open content databank aan het publiek (impliciet) toestemming voor 
het raadplegen ervan geeft. Deze tweede uitleg komt mij meer plausibel voor, en 
is mijns inziens in overeenstemming met artikel 8 lid 2 DbRl, geïmplementeerd in 
artikel 4 Dw.47 De vraag blijft echter wat dan precies onder ‘raadplegen’ moet wor-
den verstaan en waar de grens tussen ‘opvraging’ en ‘raadplegen’ ligt. 

3.2.3 Het begrip ‘hergebruik’

Hergebruik wordt in artikel 1 lid 1 onder d Dw gedefinieerd als: 

‘elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud 
van een databank of een deel daarvan door verspreiding van exemplaren, 
verhuur, on line transmissie of transmissie in een andere vorm.’48 

Ook het begrip ‘hergebruik’ moet ruim worden opgevat.49 Uit de tekst en 
totstandkomingsgeschiedenis van wet en richtlijn blijkt echter niet ondubbel-
zinnig wat nu precies moet worden verstaan onder hergebruik.50 Met betrekking 
tot zoeksystemen is bijvoorbeeld van belang of het bieden van de mogelijkheid 
tot toegang tot een databank ook onder ‘hergebruik’ in de zin van de wet valt. In 
BHB/William Hill oordeelde het Hof van Justitie dat voor kwalificatie als opvraging 
of hergebruik geen directe toegang tot de betrokken databank vereist is.51 Is 
voor de kwalificatie ‘hergebruik’ noodzakelijk dat het zoeksysteem de content 
(fysiek) verzendt aan een eindgebruiker? 

46. HvJ EG 9 oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia), r.o. 29.
47. Zie par. 3.2.6. Als een dergelijke toestemming wordt verleend, strekt deze zich overigens beslist 

niet uit tot het opvragen en hergebruiken van substantiële delen. Zie BHB/William Hill, r.o. 67: ‘De 
omstandigheid dat de inhoud van de databank voor het publiek toegankelijk is gemaakt door 
degene die haar heeft samengesteld of met diens toestemming, heeft geen invloed op het recht 
van deze laatste om de opvraging en/of het hergebruik van de gehele inhoud van een databank 
of van een substantieel deel daarvan te verbieden.’ 

48. Art. 7 lid 1 DbRl. Zie Overweging 43 DbRl. In BHB/William Hill heeft het Hof van Justitie onder-
scheid gemaakt tussen direct en indirect hergebruik, waarbij voor beide vormen toestemming 
van de rechthebbende is vereist op grond van art. 7 lid 1 DbRl. Zie BHB/William Hill, r.o. 51-53. Zie 
ook r.o. 67: ‘(…) De begrippen opvraging en hergebruik in de zin van art. 7 van de DbRl moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij verwijzen naar elke toe-eigening of verspreiding onder het pu-
bliek van de gehele inhoud van een databank of een deel daarvan, zonder toestemming. Deze 
begrippen veronderstellen geen directe toegang tot de betrokken databank.’ Zie voorts HvJ EG 9 
oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia), r.o. 32.

49. Zie BHB/William Hill, r.o. 51 en r.o. 67. 
50. Zie bijvoorbeeld Beunen 2007, p. 168.
51. BHB/William Hill, r.o. 67.
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Beunen wijst erop dat ten minste twee wijzen van uitleg denkbaar zijn: een 
technische en een functionele benadering.52 Volgens de technische benade-
ring is pas sprake van hergebruik als een deel van de inhoud van de databank 
daadwerkelijk door het beweerdelijk hergebruiken is verzonden aan derden.53 
Als het daadwerkelijk verzenden maatgevend is, strekt het hergebruik door een 
zoeksysteem zich slechts uit tot de concrete zoekvraag van een eindgebruiker. 
Zoeksystemen tonen per keer immers slechts een gering deel van de content in 
hun zoekresultaten. Dan zal dus niet vaak sprake zijn van het daadwerkelijk ter 
beschikking stellen van een substantieel deel van de databank.54 Een technische 
benadering van zowel hergebruik als opvraging werd door de rechter gehan-
teerd in de rechtszaken NVM/ZAH en NVM/De Telegraaf.55

De functionele benadering kwalificeert ook het enkele bieden van de mo-
gelijkheid tot het opvragen van de data door de derde als hergebruik. In die 
benadering is ook toestemming vereist voor het verwijzen naar content zonder 
dat die content door een zoeksysteem naar afnemers wordt verzonden. Uit de 
definitie van ‘hergebruik’ van artikel 1 lid d Dw (‘door verspreiding van exempla-
ren, verhuur, online transmissie of transmissie in een andere vorm’) zou men 
kunnen afleiden dat voor de kwalificatie ‘hergebruik’ daadwerkelijke fysieke 
verzending aan de eindgebruiker noodzakelijk is. Volgens de memorie van toe-
lichting heeft de frase ‘in een andere vorm’ alleen betrekking op ‘transmissie’ en 
niet op ‘elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud 
van een databank’.56 Ik maak daaruit op, dat het gaat om een limitatieve opsom-
ming van vormen van ‘aan het publiek ter beschikking stellen’. 
Een functionele benadering werd door de Nederlandse rechter toegepast in een 
geschil tussen KPN en XSO uit 2000 en in de bodemprocedure tussen Wegener en 
Innoweb.57 Beide zaken zal ik kort bespreken. 

XSO bood op www.i-telgids.nl de ‘i-telgids’ aan. De i-telgids was software die 
door de gebruiker integraal werd gedownload. Vervolgens zocht het programma 
rechtstreeks in een aantal via internet beschikbare databestanden, waaronder 
de KPN-gids. XSO was noch technisch, noch functioneel bij het daadwerkelijke 
toegang verschaffen of informatie opvragen betrokken. Op het beeldscherm van 
de gebruiker die zijn zoekcriteria in het door de i-telgids gegenereerde venster 
intypte en die (mede) in de KPN-gids liet zoeken, verschenen de zoekresultaten, 

52. Beunen 2007, p. 170-184.
53. Beunen 2007, p. 164: Voor hergebruik is volgens deze benadering vereist dat de server een on-

misbare rol speelt in het functioneren van de tussenpersoon. 
54. Wanneer het zoeksysteem op grotere schaal zoekacties voor eindgebruikers in de database van 

de aanbieder uitvoert, kan mogelijk nog wel sprake zijn van herhaaldelijk en systematisch her-
gebruik van niet-substantiële delen. Zie nader par. 3.2.5.

55. HR 22 maart 2002, LJN AD9138, CR 2002/3, p. 161, m.nt. Struik (NVM/De Telegraaf), Hof Arnhem 
4 juli 2006, LJN AV5236 (NVM/ZAH). 

56. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 9. Zie de noot van Visser onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 
 november 2007, MF 2008/1, p. 46-48 (Wegener/Innoweb).

57. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 14 januari 2000, CR 2000-3, p. 154-159, m.nt. Aalberts en Schellekens 
(KPN/XSO), p. 158. En Rb. ’s-Gravenhage 11 februari 2009, IEPT 20090211, AMI 2009/5 (Wegener/
Innoweb), r.o. 4.9, zie hiervoor reeds par. 3.2.2. In gelijke zin Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, 
LJN BP7083 (Innoweb/Wegener). Zie ook Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW 2216 (Innoweb/
Wegener – prejudiciële vragen), ook over de keuze tussen functionele en technische benadering.
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zonder dat op enig moment de homepage van de KPN-gids getoond werd. De 
voorzieningenrechter oordeelde dat XSO door het zonder toestemming aanbie-
den van alternatieve toegang tot de data van KPN deze data hergebruikte. XSO 
bood immers een faciliteit waarmee individuele gebruikers content uit een data-
bank van KPN konden extraheren. 

Het geschil tussen Innoweb en Wegener handelt over een gespecialiseerd zoek-
systeem voor tweedehandsauto’s. Innoweb exploiteert de website ‘Gaspedaal.nl’, 
een website met zoekresultaten van een beperkt aantal andere gespecialiseerde 
zoekmachines, waaronder de zoekmachine van de website ‘Autotrack’ van Wege-
ner. Om de zoekresultaten van andere websites te kunnen tonen, maakt Innoweb 
gebruik van een gespecialiseerd zoeksysteem, dat naar aanleiding van een 
zoekvraag van de eindgebruiker in andere databanken zoekt. Gaspedaal.nl zoekt 
daarbij real time in de databank van Autotrack.58 Waar eindgebruikers anders per 
website moeten zoeken naar occasions, krijgt een eindgebruiker na invoering 
van zijn zoekcriteria in het zoeksysteem Gaspedaal.nl in één keer een overzicht 
van zoekresultaten uit meerdere databanken. In de procedure voerde Innoweb 
daarom aan dat haar zoeksysteem een tussenrol vervult tussen Autotrack en 
eindgebruikers. De vraag rees of de werkwijze van Gaspedaal.nl kwalificeert 
als herhaalde en systematische opvraging (art. 1 lid 1 onder c Dw) en herge-
bruik (art. 1 lid 1 onder d Dw) van niet-substantiële delen van de inhoud van de 
Autotrack-databank. Nadat Wegener in kort geding de zaak had verloren,59 is ze 
een bodemprocedure gestart. De Rechtbank ’s-Gravenhage nam aan dat sprake 
was van een beschermde databank. Deze rechtbank ging niet mee met het ver-
weer van Innoweb dat haar zoeksysteem een tussenrol vervult tussen Autotrack 
en eindgebruikers en oordeelde dat sprake was van zowel opvraging als herge-
bruik.60 In hoger beroep heeft het Hof ’s-Gravenhage eveneens een functionele 
aanpak gehanteerd en overwogen dat de werkwijze van Innoweb’s zoeksysteem 
Gaspedaal.nl herhaaldelijk opvraging van niet-substantiële delen meebrengt.61 

Ten aanzien van gespecialiseerde zoekmachines die zoeken in één of enkele 
databanken is Visser op praktische gronden voorstander van een functionele 
benadering van het begrip ‘hergebruik’.62 Een functionele benadering sluit vol-
gens Visser ten eerste aan bij de ruime uitleg die de communautaire wetgever 
voor ogen stond bij de begrippen opvraging en hergebruik. In de tweede plaats 
bedreigen gespecialiseerde zoekmachines zijn inziens sneller het businessmodel 
van commerciële open content databanken dan algemene zoekmachines.63 Wan-
neer derden een alternatieve toegang tot dezelfde content64 beschikbaar maken, 

58. Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb/Wegener – prejudiciële vragen), r.o. 12 en 
14. 

59. Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, LJN BB8341 (Wegener/Innoweb).
60. Rb. ’s-Gravenhage 11 februari 2009, IEPT 20090211, AMI 2009-5, p. 206-210, m.nt. Hugenholtz 

(Wegener/Innoweb).
61. Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, LJN BP7083 (Innoweb/Wegener). 
62. Anders: Beunen 2007, p. 184. 
63. Voor een overzicht van de verschillende businessmodellen op internet, zie O’Rourke 1998, p. 625 

e.v.
64. Visser wijst erop dat door de aanbieder van de gespecialiseerde zoekmachine zelf ook adverten-

ties worden geplaatst.
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zouden ze zonder enige noemenswaardige eigen investering kunnen profiteren 
van de substantiële investering van een ander, waardoor het businessmodel van 
dit type open content databanken wordt bedreigd.65 Ten derde ziet Visser bij het 
‘toegang bieden tot één of enkele databanken op websites van anderen, waar die 
anderen substantieel in hebben geïnvesteerd’, een mogelijke parallel met het 
‘making available’-recht (art. 8 WCT en art. 3 lid 1 ARl) uit het auteursrecht.66 Hij 
wijst er hierbij op dat artikel 3 lid 1 ARl niet is overgenomen in de Aw, omdat het 
right to making available al onder het openbaarmakingsrecht in de Aw valt. Voor 
het right to making available is niet vereist dat de content daadwerkelijk fysiek is 
verzonden: het aanbieden van de mogelijkheid van individuele toegankelijkheid 
is voldoende. Op die grond acht Visser verdedigbaar dat het begrip ‘hergebruik’ 
in de DbRl ook het beschikbaar stellen van toegang tot andermans databank kan 
behelzen.67 

Met de uitleg van het begrip ‘hergebruik’ kan men vooralsnog dus twee kanten 
op: afhankelijk van de keuze voor een technische benadering (Beunen) of func-
tionele benadering (Visser) is fysieke verzending aan eindgebruikers wel of niet 
noodzakelijk om te voldoen aan de definitie van ‘hergebruik’. Het Hof van Justi-
tie zal uitsluitsel moeten bieden over de precieze uitleg.68 Ik kom uitgebreid op 
deze kwestie terug bij de toepassing van het begrip ‘hergebruik’ op verrichtingen 
van zoeksystemen in paragraaf 3.3.4.

3.2.4 Het begrip ‘substantieel deel’

Als sprake is van opvraging of hergebruik, moet nog worden vastgesteld of 
dit zich uitstrekt tot opvraging en/of hergebruik van substantiële delen van de 
databank. Voor het opvragen of hergebruiken van de gehele databank of een 
substantieel deel ervan is altijd toestemming vereist (art. 2 Dw). Een substantieel 
deel kan zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht worden beschouwd.69 
Wat echter precies onder substantieel deel moet worden verstaan, is niet helder, 

65. Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, MF 2008/1, p. 46-48, m.nt. Visser (Wegener/Innoweb). Een na-
deel van de functionele benadering is volgens Visser wel dat een te uitgebreid hergebruikbegrip 
ertoe leidt dat mogelijk allerlei tussenpersonen zoals ISP’s handelingen verrichten die als herge-
bruik te kwalificeren zijn. Dat geldt ook voor algemene zoekmachines zoals Google.

66. Art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn: ‘De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uit-
sluitende recht, de mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos, met 
inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor het publiek op zodanige wijze dat deze 
voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, 
toe te staan of te verbieden.’ 

67. Hij verwijst in dit verband naar Gaster 1999, p. 130-131.
68. Inmiddels is ook op dit punt een prejudiciële vraag gesteld door het Hof ’s-Gravenhage in het 

hierboven genoemde geschil tussen Wegener en Innoweb: ‘Moet artikel 7, lid 1 van de richtlijn 
aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of 
een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een web-
site aangeboden (on line) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijk-
heid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel 
deel daarvan “realtime” te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker “door te voe-
ren” naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?’,  

Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb/Wegener), eerste prejudiciële vraag. Zie 
nader par. 3.3.2.

69. Art. 1 lid 1 onder a Dw. Vergelijk art. 7 lid 1 DbRl.
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aldus reeds de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de implementa-
tie van de DbRl:

‘Wanneer sprake is van een “substantieel deel van de inhoud van de 
databank” wordt echter noch in de tekst van de richtlijn, noch in de over-
wegingen aangegeven. In de toelichting bij het oorspronkelijke voorstel is 
gezegd dat “no fixed limits can be placed in this directive as to the volume 
of material which can be used.”’70

Uit de memorie van toelichting volgt voorts dat van opvraging of hergebruik van 
een substantieel deel sprake kan zijn indien daardoor de normale exploitatie 
voor de producent niet mogelijk is of indien de producent ongerechtvaardigde 
schade lijdt. Wat onder ‘normale exploitatie’ moet worden verstaan, is echter 
niet precies omschreven.71 Ook de verhouding tussen de totale omvang van het 
geïnvesteerde bedrag en de waarde in het economische verkeer van het opge-
vraagde of hergebruikte deel kunnen relevant zijn bij de beoordeling of sprake 
is van opvraging of hergebruik van een substantieel deel.72 In de uitspraak van 
het Hof van Justitie inzake BHB/William Hill is gespecificeerd dat voor een sub-
stantieel deel in kwantitatieve zin moet worden gekeken naar de hoeveelheid 
opgevraagde en/of hergebruikte gegevens in verhouding tot de omvang van de 
totale inhoud daarvan.73 Bij de beoordeling of sprake is van een substantieel 
deel in kwalitatieve zin is de verhouding tussen de waarde van de investeringen 
in de overgenomen gegevens en de totale investering in de databank doorslag-
gevend.74 In het arrest Apis/Lakorda heeft het Hof van Justitie nog wat verdere 
verduidelijking gebracht. Zo moet bij opvraging of hergebruik dat enkel een 
deeldatabank betreft (die op zichzelf voldoet aan de vereisten voor sui generis 
bescherming), voor de beoordeling of sprake is van een substantieel deel alleen 
met de omvang van de totale inhoud van die deeldatabank worden vergeleken.75 
Toch roept het begrip ‘substantieel deel’ nog veel vragen op. Is hergebruik van 
een substantieel deel bijvoorbeeld mogelijk als de inhoud van de ter beschik-
king gestelde gegevens niet vaststaat, zoals wanneer de eindgebruikers van een 
zoeksysteem door hun verzoeken om informatie bepalen welke content wordt 
hergebruikt?76 Jansen wijst erop dat de toepassing van de formulering uit het 
arrest BHB/William Hill voor de berekening of sprake is van een ‘substantieel deel’ 
in kwalitatief of kwantitatief opzicht heeft geleid tot verschillende uitkomsten 
in de Nederlandse rechtspraak.77 Partijen hebben nog weinig zekerheid over de 
uitkomst van een rechterlijke beoordeling op dit punt.

70. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 10. Als enig voorbeeld wordt gegeven de situatie dat de 
opgevraagde gegevens gaan fungeren als tweede bron van het opgevraagde materiaal. Zie ook 
PbEG 23 juni 1992, nr. C 156/4.

71. Zie nader par. 3.2.7.
72. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 10.
73. BHB/William Hill, r.o. 70. Zie hierover M. Jansen 2011.
74. BHB/William Hill, r.o. 71. Zie hierover M. Jansen 2011.
75. HvJ EG 5 maart 2009, nr. C-545/07 (Apis/Lakorda), r.o. 74. 
76. Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, LJN BP7083 (Innoweb/Wegener), r.o. 21. 
77. M. Jansen 2011.
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3.2.5 ‘Herhaald en systematisch opvragen en hergebruik niet-
substantiële delen’

Artikel 2 lid 1 onder b Dw, dat een implementatie is van artikel 7 lid 5 DbRl, ziet 
op de situatie dat steeds opnieuw kleine gedeelten van een databank worden 
opgevraagd of hergebruikt die op zichzelf niet substantieel zijn, maar waarbij 
het herhaald en systematisch opvragen als resultaat heeft dat een databank door 
herhaalde verrichtingen stapsgewijs uitgemolken wordt.78 Zonder deze bepa-
ling zou langs een omweg alsnog een substantieel deel van de databank kunnen 
worden verkregen: denkbaar is immers dat de verzameling van alle opgevraagde 
niet-substantiële delen wél een substantieel deel vormt. Zie hieromtrent ook het 
Hof van Justitie in BHB/William Hill:

‘Deze bepaling heeft tot doel, het herhaald en systematisch opvragen en/
of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van een data-
bank, dat door zijn cumulatieve werking ernstige schade toebrengt [curs. MLB] 
aan de investering van de samensteller van de databank, evenzeer te ver-
bieden als de opvragingen of hergebruiken bedoeld in artikel 7, lid 1, van 
de richtlijn.’79

En: 

‘De bepaling verbiedt bijgevolg opvragingen door gebruikers van de data-
bank, die door hun repetitief en systematisch karakter zouden resulteren in 
een reconstructie van de databank in haar geheel of op zijn minst van een substanti-
eel deel [curs. MLB] daarvan, zonder toestemming van de samensteller van 
de databank (…).’80

In de praktijk is het echter – mede vanwege de vage criteria – vooraf moeilijk te 
voorspellen of door opvraging of hergebruik van niet-substantiële delen inbreuk 
zal worden gemaakt op het sui generis recht. Onduidelijk is onder meer waarop 
het ‘cumulatief effect’ gericht moet zijn.81 In het concrete geval was de handel-
wijze van William Hill bijvoorbeeld niet in strijd met artikel 7 lid 5 DbRl: het 
dagelijks overnemen van delen van records die tijdelijk bewaard worden, was 
volgens het Hof van Justitie niet op cumulatief effect gericht.82 
Ook in het geschil tussen Wegener en Innoweb over de overname van gege-
vens uit een databank met autoadvertenties rees de vraag of de werkwijze van 
het zoeksysteem van Innoweb als herhaaldelijk en systematisch opvragen 
van niet-substantiële delen kan worden beschouwd. Wat is de betekenis van 
‘systematisch’ in de context van een zoeksysteem? Gaat het bij ‘herhaald en sys-
tematisch’ bijvoorbeeld om twee alternatieve of cumulatieve begrippen?83 Is het 

78. BHB/William Hill, r.o. 86. Zie ook r.o. 85.
79. BHB/William Hill, r.o. 86.
80. BHB/William Hill, r.o. 87. Voor hergebruik geldt blijkens r.o. 88 hetzelfde.
81. M. Jansen 2011. 
82. BHB/William Hill, r.o. 90-94.
83. Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011 (Innoweb/Wegener, tussenarrest), LJN BP7083, r.o. 20 en  

Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb/Wegener), r.o. 26 en 41 (vierde en vijfde 
 prejudiciële vraag).
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voor het begrip ‘cumulatief effect’ relevant dat elke gebruiker slechts een niet-
substantieel deel ter beschikking wordt gesteld?84 De Rechtbank ’s-Gravenhage 
had overwogen dat het vereiste ‘cumulatief effect’ ook werd bereikt zonder dat 
het herhaaldelijk en systematisch opvragen gericht was op het uiteindelijk 
hergebruiken van een substantieel deel van de databank. Daarom was naar het 
oordeel van de rechtbank wel sprake van systematisch en herhaald hergebruik 
in de zin van artikel 2 lid 1 onder b Dw.85 In hoger beroep nam het Hof ’s-Graven-
hage juist tot uitgangspunt dat de opvragingen door Gaspedaal niet gericht 
waren op het bewerkstelligen van een cumulatief effect:

‘Weliswaar is niet gemotiveerd betwist dat Innoweb vele malen per dag en 
voortdurend, dus herhaaldelijk, elementen uit de databank betreffende 
telkens ongeveer 15 occasions opslaat, maar nu de (meeste) opgeslagen 
gegevens na ongeveer 30 minuten worden verwijderd, kan niet gezegd 
worden dat daardoor de gehele inhoud of een substantieel deel van de 
inhoud van de databank wordt gereconstrueerd. Hieraan kan niet afdoen 
dat het niet relevant is wat het doel van de opvragingen is en dat ook 
sprake kan zijn van inbreuk indien de handelingen plaatsvinden in het 
kader van een andere activiteit dan de samenstelling van een databank. 
Er is in dit geval geen sprake van reconstructie van gehele inhoud of een 
substantieel deel van de inhoud van de databank en de handelingen van 
Innoweb hebben ook niet die strekking.’86 

Het geschil tussen Wegener en Innoweb laat zien dat er nog veel onduidelijkheid 
is over de betekenis en reikwijdte van ‘herhaald en systematisch opvragen en 
hergebruik van niet-substantiële delen’. Duidelijk is wel dat de uitleg van het be-
grip in grote mate afhankelijk is van de omstandigheden van het geval.87 

3.2.6 Het begrip ‘rechtmatige gebruiker’ 

Hoe moet het begrip ‘rechtmatig gebruiker’ in de zin van artikel 3 lid 1 Dw 
worden uitgelegd en wie is rechtmatig gebruiker van een online beschikbaar ge-
maakte databank? Is dit alleen de gebruiker die over een licentie beschikt, of valt 
ook de afnemer van een website die een open content databank aanbiedt onder 
het begrip ‘rechtmatig gebruiker’? Deze vraag is relevant, omdat geen toestem-
ming van de aanbieder is vereist voor het herhaald en systematisch opvragen 
of hergebruik van niet-substantiële delen van een databank voor zover dat ge-
schiedt door de rechtmatig gebruiker in de zin van artikel 3 lid 1 Dw. Artikel 3 
Dw is een implementatie van artikel 8 DbRl.88 Op grond van artikel 3 lid 2 Dw 
kan bij overeenkomst niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker zoals be-
doeld in artikel 3 lid 1 Dw worden afgeweken. De minimumrechten van artikel 

84. Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011 (Innoweb/Wegener, tussenarrest), LJN BP7083, r.o. 22 en Hof 
’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb/Wegener), r.o. 27 en 41 (zesde en zevende 
 prejudiciële vraag).

85. Zie Rb. ’s-Gravenhage 11 februari 2009, nr. HAZA 08300 (Wegener/Innoweb).
86. Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011 (Innoweb/Wegener, tussenarrest), LJN BP7083, r.o. 17.
87. Kamerstukken II 1998/99, 26 108, nr. 6, p. 8-9.
88. Het recht mag niet contractueel worden ingeperkt of weggenomen (art. 3 lid 2 Dw, art. 15 DbRl). 

Zie ook art. 24a Aw, besproken in hoofdstuk 3, par. 4. 
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3 Dw komen de gebruiker van de databank alleen toe als (1) de databank aan het 
publiek ter beschikking is gesteld en (2) sprake is van rechtmatig gebruik.89 

De precieze betekenis van het begrip ‘aan het publiek ter beschikking zijn 
gesteld’ wordt in de DbRl niet verduidelijkt.90 Verkade en Visser menen dat hier-
mee wordt verwezen naar ‘databanken die “in de handel” zijn, respectievelijk 
waarop al dan niet tegen betaling toegang kan worden verkregen.’91 Mijns in-
ziens valt ook het als open content beschikbaar maken van een databank onder 
dit begrip. 

Het begrip ‘rechtmatige gebruiker’ treffen we eveneens aan in artikel 6 lid 1 
DbRl, dat in Nederland is geïmplementeerd in artikel 24a Aw.92 De DbRl geeft 
geen definitie. Een mogelijk aanknopingspunt biedt overweging 34 DbRl, waarin 
is vermeld dat de rechtmatig gebruiker de databank moet kunnen gebruiken in 
overeenstemming met de doeleinden en de gebruikswijzen die zijn vastgesteld 
in de licentieovereenkomst met de rechthebbende, zelfs indien voor die toegang 
en dat gebruik handelingen moeten worden verricht waarvoor normaliter toe-
stemming nodig is.93 Blijkens de memorie van toelichting bij de Dw moet onder 
‘rechtmatige gebruiker’ in ieder geval worden begrepen 

‘de gebruiker die over een rechtmatig aangeschaft exemplaar van de 
databank beschikt, bijvoorbeeld een cd-rom, of krachtens een gebruiks-
overeenkomst, soms ook wel “licentieovereenkomst” genoemd, toegang 
heeft tot een on line databank.’94 

Men ging er dus van uit dat rechtmatig gebruik ontstaat als gevolg van het op 
een zeker moment tot stand komen van een licentieovereenkomst.95 De memo-
rie van toelichting vervolgt: 

‘Ook degene die gebruik maakt van een on line databank met toestem-
ming van de producent, maar zonder een formele overeenkomst, zoals 
bijvoorbeeld in het onderwijs voorkomt, is een rechtmatige gebruiker.’96

89. Ook de rechtmatige gebruiker mag op grond van art. 2 lid 1 onder b niet herhaald systematisch 
opvragen of hergebruiken voor zover dit de normale exploitatie van de databank in gevaar 
brengt, of de databankproducent anderszins ongerechtvaardigde schade toebrengt. Krachtens 
art. 4 Dw is de rechtmatig gebruiker ook gebonden aan het algemene verbod voor de gebruiker 
om handelingen te plegen die de normale exploitatie van de databank in gevaar brengen, of de 
databankproducent anderszins ongerechtvaardigde schade toebrengen (art. 8 lid 2 DbRl).

90. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 14. 
91. Verkade & Visser 1999, p. 15.
92. Hoofdstuk 3, par. 4.
93. Overweging 34 DbRl.
94. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 14.
95. Ook Verkade & Visser 1999, p. 14-15 noemen andere mogelijkheden om toestemming te verkrij-

gen: ook personeel van de contractspartner of ‘personen werkzaam op diens campus’ kunnen 
onder het bereik van de toestemming vallen. Ze maken in dit kader enkele opmerkingen over 
privaatrechtelijke regels omtrent de wijze van totstandkoming van dit soort overeenkomsten. 
Ze wijzen er daarbij op dat een van de opstellers van de DbRl, Gaster, uitging van het totstandko-
men van een (licentie)overeenkomst tussen partijen. 

96. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 14.



hoofdstuk 4178

3.2 de betekenis van de definities uit de dw 

Het Hof van Justitie heeft in BHB/William Hill het begrip ‘rechtmatige gebruiker’ 
gedefinieerd als 

‘degene die van de samensteller van de databank rechtstreeks of indirect 
toestemming heeft gekregen voor raadpleging van de inhoud van de 
databank.’97

Uit de context van deze overweging maak ik op, dat het Hof van Justitie hier 
doelt op de samensteller van een door het sui generis beschermde recht. Bij via 
internet ter beschikking gestelde open content databanken wordt toestemming 
tot gebruik niet altijd expliciet verleend. Denkbaar is dat toestemming van de 
producent in de betekenis van artikel 3 lid 1 Dw in een concreet geval kan wor-
den afgeleid uit de context van het aanbieden van een open content databank 
via internet, bijvoorbeeld wanneer men zonder inlogscherm kan zoeken in de 
databank.98 Mijns inziens kan daarom ook een afnemer die content gebruikt 
na impliciete toestemming van de aanbieder rechtmatig gebruiker zijn. Ook de 
rechtmatig gebruiker mag met het opvragen en hergebruiken dan nog steeds 
niet handelen in strijd met de normale exploitatie of de producent ongerecht-
vaardigde schade berokkenen (art. 4 Dw). Of mijn visie juist is, zal het Hof van 
Justitie echter moeten beoordelen. 
Het is kortom niet geheel helder wat onder ‘rechtmatige gebruiker’ moet worden 
verstaan. 

3.2.7 Strijd met normale exploitatie of ongerechtvaardigde schade

Onder welke omstandigheden wordt afbreuk gedaan aan de normale exploitatie 
van een databank of is sprake van ongerechtvaardigde schade? Dit begrippen-
paar komt op twee plaatsen terug in de Dw, namelijk in artikel 2 lid 1 onder b en 
artikel 4 Dw. De rol die de begrippen vervullen, verschilt per artikel. 

Op grond van artikel 2 lid 1 onder b Dw is herhaald systematisch opvragen of 
hergebruik van niet-substantiële delen niet toegestaan wanneer dit afbreuk 
doet aan de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade 
toebrengt aan de belangen van de producent van de databank.99 In het arrest 
inzake BHB/William Hill overweegt het Hof van Justitie over de uitleg van het be-
grippenpaar ‘normale exploitatie’ en ‘ongerechtvaardigde schade’ het volgende:

‘Bijgevolg beoogt artikel 7, lid 5, van de richtlijn een omzeiling van het 
verbod van artikel 7, lid 1, van de richtlijn te voorkomen. Deze bepaling 
heeft tot doel, het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken 
van niet-substantiële delen van de inhoud van een databank, dat door zijn 
cumulatieve werking ernstige schade toebrengt aan de investering van de 
samensteller van de databank, evenzeer te verbieden als de opvragingen 
of hergebruiken bedoeld in artikel 7, lid 1, van de richtlijn.’100

97. BHB/William Hill, r.o. 58. 
98. Vgl. BHB/William Hill, r.o. 58, 60 en 61. 
99. Art. 2 lid 1 onder b Dw, vgl. art. 7 lid 5 DbRl.
100. BHB/William Hill, r.o. 86.
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En:

‘In deze omstandigheden verwijzen handelingen “in strijd met een nor-
male exploitatie van [een] databank of waardoor ongerechtvaardigde 
schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant 
van de databank” naar gedragingen waarvoor geen toestemming is gege-
ven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van opvragingen 
de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een door het 
recht sui generis beschermde databank te reconstrueren en/of om door het 
cumulatief effect van hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel 
deel van de inhoud van een dergelijke databank ter beschikking te stellen 
van het publiek, en die aldus ernstige schade toebrengen aan de investe-
ring van de samensteller van deze databank.’101

Met Jansen meen ik dat uit overweging 89 van het arrest BHB/William Hill volgt 
dat bij herhaald systematisch opvragen en/of hergebruik met een cumulatief 
effect tot gevolg de strijd met de normale exploitatie en ongerechtvaardigde 
schade gegeven zijn.102 In de context van artikel 2 lid 1 onder b Dw is strijd met 
de normale exploitatie of het lijden van ongerechtvaardigde schade in deze con-
text geen apart criterium.103 Voor de toepassing van de bepaling is het dus niet 
meer nodig om uiteen te rafelen wat nu onder normale exploitatie moet worden 
verstaan en wat behoort tot ongerechtvaardigde schade.
Volgens mij ligt dat anders bij artikel 4 Dw. Dit artikel ziet mijns inziens op de 
situatie dat opvraging en hergebruik niet cumuleert in opvraging of hergebruik 
van een substantieel deel van de beschermde databank. Op grond van artikel 
4 mag ook de rechtmatige gebruiker van een databank geen handelingen 
verrichten die strijdig zijn met de normale exploitatie van de databank, of on-
gerechtvaardigde schade aan de producent toebrengen.104 Dit is een dubbele 
toets,105 die verwant is aan de driestappentoets uit het auteursrecht.106 Daarom 
wordt deze toets ook wel de two-step test genoemd. Wat precies onder strijd met 
de normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade in de zin 
van de richtlijn (en daarmee de wet) moet worden verstaan, is daarmee echter 
nog niet duidelijk.107 De interpretatie van beide begrippen is in ieder geval af-
hankelijk van de concrete omstandigheden.108 

Beunen heeft getracht de begrippen ‘strijd met normale exploitatie’ en ‘on-
gerechtvaardigde schade’ te concretiseren. Bij gebrek aan duidelijkheid in de 

101. BHB/William Hill, r.o. 89. Naar deze overweging wordt verwezen in de Conclusie van A-G Sharpston 
bij Directmedia, pt. 53.

102. In dezelfde zin: M. Jansen 2011, p. 27. Zie voorts Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011, LJN BP7083 
(Innoweb/Wegener), r.o. 25. Anders: Volgenant in zijn noot onder Rb. ’s-Gravenhage 11 februari 
2009, CR 2009/107. 

103. M. Jansen 2011, p. 27-28.
104. Deze bepaling is een kopie van het in art. 2 lid 1 onder b genoemde. Zie Verkade & Visser 1999, 

p. 17.
105. Kamerstukken II 1998/99, 26 108, nr. 7, p. 5 en 6 en nr. 8, p. 6.
106. Zie daarover eerder, par. 3.3.6.
107. Zie Beunen 2007, p. 203.
108. Kamerstukken II 1998/99, 26 108, nr. 6, p. 8-9.
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DbRl en de uitspraken van het Hof van Justitie zoekt Beunen voor de uitleg van 
de criteria van de two-step test van artikel 7 lid 5 in combinatie met artikel 8 lid 
2 DbRl (waarvan art. 2 lid 1 en art. 4 Dw de implementatie zijn) aansluiting bij 
de literatuur en jurisprudentie over de driestappentoets en bij het rapport van 
de Studiecommissie Databanken van de Vereniging voor Auteursrecht.109 In dit 
rapport wordt voorgesteld om tot uitgangspunt te nemen of en wanneer de pro-
ducent van de databank een vergoeding had kunnen verkrijgen voor het gebruik 
van de databank.110 Of deze benadering ook door het Hof van Justitie zal worden 
overgenomen, blijft echter onzeker. Bovendien bleek in hoofdstuk 3 al dat toepas-
sing van een vergoedingscriterium ingewikkeld is in de context van open content 
databanken.111 Typisch voor open content databanken is immers dat de produ-
cent geen vergoeding ontvangt van de afnemer van de content, maar op andere 
wijze aan zijn inkomsten komt, bijvoorbeeld door het plaatsen van advertenties. 
Het begrip ‘ongerechtvaardigde schade’ hoeft volgens Beunen niet beperkt te 
zijn tot schade aan de oorspronkelijke investering, maar kan zich ook uitstrek-
ken tot de verwachte winst in de toekomst.112 Met het commercieel exploiteren 
van een databank beoogt een producent immers niet alleen zijn productiekos-
ten terug te verdienen, maar ook winst te maken. Er kan bij de invulling van 
‘normale exploitatie’ of ‘rechtmatige belangen van de producent’ dus ook naar 
de opbrengst van de exploitatie van de databank worden gekeken.113 Met verwij-
zing naar de analyse van Senftleben over het vereiste van ‘ongerechtvaardigde 
benadeling van de rechtmatige belangen van de rechthebbende’ concludeert 
Beunen dat de rechtmatige belangen van de producent van een databank be-
trekking hebben op zijn economische belangen in het exploiteren van het sui 
generis recht. Dat omvat alle denkbare mogelijkheden van het verkrijgen van 
economisch voordeel.114 Wat tot ‘normale exploitatie’ behoort en onder welke 
omstandigheden ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de investe-
ring van de producent, zal door het Hof van Justitie moeten worden beslist.

Een andere vraag is of ‘strijd met de normale exploitatie van de databank of on-
gerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen’ reeds gegeven 
is zodra sprake is van ‘gedragingen die ertoe strekken om door het cumulatief ef-
fect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud 
van een beschemde databank ter beschikking te stellen van het publiek.’115 Ook 
deze vraag is door het Hof ’s-Gravenhage als prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie voorgelegd in het kader van het geschil tussen Wegener en Innoweb.116

109. Beunen 2007, p. 201.
110. Beunen 2007, p. 202, met verwijzing naar Van Lingen e.a. 1999, p. 13.
111. Hoofdstuk 3, par. 3.3.6. 
112. Beunen 2007, p. 203 en 205. Anders: BHB/William Hill, r.o. 92.
113. Beunen 2007, p. 203. Deze visie wordt ondersteund door de conclusie van de A-G bij BHB/William 

Hill, r.o. 37. Bij ‘normale exploitatie’ moet volgens de A-G ook worden gekeken naar potentiële 
markten. Een dergelijke uitleg is in lijn met het tweede criterium van de driestappentoets uit 
het auteursrecht. De A-G meent voorts dat een conflict met normale exploitatie reeds kan plaats-
vinden bij negatieve effecten die slechts op kleine schaal plaatsvinden. De A-G legt het begrip 
‘rechtmatige belangen’ voorts ruimer uit dan uitsluitend juridische belangen: voor inbreuk op 
art. 7 lid 5 DbRl is volgens de A-G niet noodzakelijk dat het om een concurrent gaat. 

114. Beunen 2007, p. 206, met verwijzing naar Senftleben 2004, p. 216.
115. Art. 7 lid 5 DbRl.
116. Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW 2216 (Innoweb/Wegener), vierde prejudiciële vraag: 
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Wat precies onder ‘strijd met de normale exploitatie van de databank’ of ‘onge-
rechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen’ moet worden 
verstaan, is kortom niet voldoende duidelijk en moeilijk vooraf te bepalen. 

3.3 Toestemming producent databank vereist?

3.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf pas ik de begrippen toe op de voor het databankenrecht re-
levante verrichtingen van zoeksystemen. Daartoe beantwoord ik de volgende 
deelvragen: Biedt toepassing van de regels van het databankenrecht duidelijk-
heid of en wanneer toestemming van de producent van een (beschermde) 
databank nodig is voor opvragen (par. 3.3.2), intern verwerken (par. 3.3.3) van 
content met zoeksystemen? En biedt toepassing van deze regels duidelijkheid 
of en wanneer toestemming van de producent van een (beschermde) databank 
nodig is voor de presentatie van zoekresultaten aan eindgebruikers (par. 3.3.4)?
In de praktijk zal het niet snel gebeuren dat de exploitant van een zoeksysteem 
wordt aangesproken voor inbreuk op het databankenrecht alleen vanwege op-
vragen en interne verwerking van content. Uiteindelijk is immers de presentatie 
van zoekresultaten het meest schadelijk voor de aanbieder. Aan presentatie 
van de content gaan echter het opvragen en intern verwerken van die content 
vooraf. Ook als het zoeksysteem uiteindelijk maar kleine en niet-substantiële 
delen presenteert aan eindgebruikers, is goed denkbaar dat wel opvraging van 
een substantieel deel heeft plaatsgevonden om dat mogelijk te maken. Daarom 
is het zinvol om ook voor de verrichtingen die voorafgaan aan de presentatie 
van content te onderzoeken of toestemming van de producent van de databank 
is vereist. Het opvragen en de interne verwerking kunnen voorts een rol spelen 
bij de beoordeling of door de presentatie van zoekresultaten inbreuk wordt ge-
maakt op het databankenrecht van de rechthebbende.117 

3.3.2 Opvragen van content en het sui generis-recht 

Bieden de regels uit de Dw duidelijkheid over de vraag of voor het opvragen van 
content door het zoeksysteem met als doel content te verzamelen toestemming 
van de producent van de databank is vereist? Eerder heb ik het technische begrip 
‘opvragen’ gedefinieerd als: het (technische) verzoek door een computersys-
teem tot toesturen van content die zich op een andere locatie bevindt, en het 
vervolgens ‘in ontvangst nemen’ van de content, teneinde deze in het werkge-
heugen van de computer te laden.118 Met het laden in het werkgeheugen begint 
in dit model vervolgens het proces van interne verwerking van content.119 Voor 

‘Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaal-
delijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, 
in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht 
aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat 
sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?’

117. HvJ EG 5 maart 2009, nr. C-545/07 (Apis/Lakorda), r.o. 43. 
118. Hoofdstuk 2, par. 3.4.
119. In het door mij geschetste model van de werking van een zoeksysteem is een zekere mate van 

interne verwerking door het zoeksysteem (tijdelijke opslag) nodig om de overbrenging van de 
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opvraging in de zin van artikel 1 lid 1 onder c Dw is vereist dat sprake is van over-
brenging van data op een andere drager. Het tijdstip waarop opvraging uit een 
elektronische databank plaatsvindt, valt samen met het tijdstip waarop de opge-
vraagde gegevens op een andere drager dan die van de oorspronkelijke databank 
tijdelijk of permanent worden vastgelegd.120 

Ondanks de ruime uitleg van het databankenrechtelijke begrip ‘opvraging’ en de 
omstandigheid dat het verzoek van het zoeksysteem resulteert in overbrenging 
van de data op het computersysteem van de afnemer, staat mijns inziens toch 
niet vast dat een zoeksysteem daarmee per definitie een opvragingshandeling 
in de zin van de Dw verricht. Voor zover het enkele opvragen van open content 
door een zoeksysteem geschiedt teneinde kennis te nemen van de aangeboden 
content, acht ik verdedigbaar dat dit onder omstandigheden onder ‘raadplegen’ 
valt, zodat geen toestemming van de rechthebbende is vereist.121 Ik zie hier een 
parallel met de verveelvoudiging in het auteursrecht, waar de aanbieder en tus-
senpersonen bij het opvragen van content de verveelvoudigingen maken en niet 
de afnemer. Of deze uitleg inderdaad verenigbaar is met de strekking van artikel 
1 lid 1 onder c Dw is vooralsnog onduidelijk.122

Beunen is voorstander van het beperkter interpreteren van het opvragingsrecht 
ten opzichte van tussenpersonen zoals de exploitanten van zoeksystemen,123 
op zodanige wijze dat alleen sprake is van inbreuk als een dergelijke tussen-
persoon door eigen acties en op eigen initiatief content naar zijn server heeft 
overgebracht.124 Volgens Beunen is die uitleg in overeenstemming met de DbRl, 
omdat die vereist dat de inbreukmaker de opvragingshandeling moet verrichten. 
Daarmee tellen volgens haar de opvragingshandelingen die worden verricht 
door de tussenpersoon die direct gevolg zijn van opvragingshandelingen van 
eindgebruikers niet mee, omdat die veeleer het resultaat zouden zijn van de han-
delingen verricht door eindgebruikers zodat de tussenpersoon uitsluitend als 
instrument fungeert.125 Hoewel ik de stellingname van Beunen sympathiek vind, 
is deze mijns inziens toch niet geheel juist. Uit de uitspraak van het Hof van Jus-
titie in de zaak Apis/Lakorda volgt naar mijn mening namelijk dat opvraging in 
de zin van artikel 1 lid 1 onder c Dw voltooid is vanaf het moment dat de data in 

content te voltooien. Het gaat mij er in deze context echter niet om zo precies mogelijk het mo-
ment te definiëren waarop technisch gezien het opvragen overgaat in intern verwerken. 

120. HvJ EG 5 maart 2009, nr. C-545/07 (Apis/Lakorda), r.o. 45. 
121. Vgl. Directmedia, r.o. 29. Uit Apis/Lakorda, r.o. 46 en r.o. 51 volgt dat een andere conclusie ook mo-

gelijk is: in r.o. 46 overweegt het Hof van Justitie dat het doel van de overbrenging irrelevant is 
voor de beoordeling of er sprake is van opvraging. Daaruit zou men kunnen afleiden dat kennis-
nemen op dezelfde wijze moet worden beoordeeld als permanent opslaan. In r.o. 51 overweegt 
het Hof van Justitie echter dat de omstandigheid dat materiële en technische kenmerken in de 
inhoud van een databank ook zijn terug te vinden in de inhoud van een andere databank, een 
aanwijzing vormt ‘dat sprake is van overbrenging tussen deze twee databanken en dus van op-
vraging’. Voor zover ik kan nagaan is in die zaak echter niet aangevoerd dat Lakorda de gegevens 
niet zelf had overgebracht. 

122. Zie par. 3.3.3.
123. Beunen 2007 hanteert in haar dissertatie uitsluitend de term search engine.
124. Beunen 2007, p. 166-167.
125. Beunen meent daarbij dat het optreden als mere conduit (dus het door middel van tijdelijke repro-

ducties transmissie van content naar de eindgebruiker mogelijk te maken), geen inbreuk maakt 
op het sui generis recht. Die redenering gaat voor het geschil tussen de NVM en Zoekallehuizen 
niet op, daar tussen partijen vaststond dat ZAH een complete cache maakte van alle databanken. 
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ontvangst wordt genomen door de afnemer.126 Als een zoeksysteem als tussen-
persoon optreedt, komt de data altijd in het werkgeheugen van het zoeksysteem 
terecht. Daarmee wordt al vrij snel voldaan aan de criteria voor opvraging van 
artikel 1 lid 1 onder c Dw. 

Indien een zoeksysteem (bijna) de gehele databank opvraagt, is duidelijk sprake 
van opvraging van een in kwalitatieve of kwantitatieve zin substantieel deel.127 
Waar de grens tussen nog net geen substantieel deel en net wel een substantieel 
deel precies ligt, is evenwel afhankelijk van de omstandigheden van het geval en 
is daarom moeilijk te voorspellen. Is bijvoorbeeld sprake van een substantieel 
deel als een zoeksysteem van alle records in de databank bepaalde elementen 
opvraagt? Jansen wijst erop dat dit bepaald geen uitgemaakte zaak is.128 Daarbij 
speelt mee dat er onduidelijkheid bestaat over hoe in kwalitatieve of kwantita-
tieve zin het substantiële deel eigenlijk bepaald moet worden.129 
Als het zoeksysteem in kwestie geen substantieel deel heeft opgevraagd, kan 
herhaaldelijke opvraging van niet-substantiële delen een inbreuk vormen op 
artikel 2 lid 1 onder b Dw of 4 Dw.130 Zodra sprake is van cumulatief effect, is ge-
geven dat het opvragen van content strijdig is met de normale exploitatie van de 
databank, of dat daarmee ongerechtvaardigde schade aan de producent wordt 
toegebracht. De verrichtingen van met name gespecialiseerde zoekmachines 
leiden in de regel echter niet tot een cumulatief effect. Dan rijst de vraag of op 
grond van artikel 4 Dw voor het opvragen door het zoeksysteem toestemming is 
vereist.131 Hoe in dat verband ‘strijd met de normale exploitatie’ en ‘ongerecht-
vaardigde schade’ moeten worden toegepast, en welke omstandigheden daarbij 
doorslaggevend zijn, is vooralsnog onduidelijk.132

Toepassing van de regels van het databankenrecht geeft niet altijd een eenduidig 
antwoord op de vraag of toestemming nodig is voor het opvragen van content 
met zoeksystemen. De grens tussen opvragen en raadplegen kan een probleem 
vormen, met name indien de content van een aanbieder wel is opgevraagd, maar 
geen (substantieel deel van die) content intern in het zoeksysteem is verwerkt. 
Ook de uitleg van de begrippen ‘substantieel deel’, ‘rechtmatig gebruik’ van con-
tent en ‘strijd met de normale exploitatie of ongerechtvaardigde schade’ leiden 
tot vragen. Vooralsnog is derhalve niet goed vooraf in te schatten of voor op-
vragen in een concreet geval toestemming van de producent van een databank 
vereist is.

126. HvJ EG 5 maart 2009, nr. C-545/07 (Apis/Lakorda), r.o. 45.
127. Par. 3.2.4.
128. M. Jansen 2011, p. 20. 
129. Zie par. 3.2.4.
130. Deze bepalingen verbieden kort gezegd handelingen die strijdig zijn met de normale exploitatie 

van de databank of het toebrengen van ongerechtvaardigde schade aan de databankproducent, 
maar de verschillende artikelen hebben elk een belangrijk verschil in bewoording. Zie uitge-
breid par. 3.2.7.

131. Art. 4 Dw: ‘De rechtmatige gebruiker van een databank welke op enigerlei wijze aan het publiek 
ter beschikking is gesteld, mag geen handelingen verrichten waardoor hij de normale exploita-
tie van de databank in gevaar brengt of ongerechtvaardigde schade aan de producent toebrengt.’

132. Par. 3.2.7.
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3.3.3 Interne verwerking en het sui generis-recht

3.3.3.1 Inleiding
Om later in een zoekresultaat naar content te kunnen verwijzen of die content 
op andere wijze te kunnen presenteren aan eindgebruikers, moet die content 
tevens intern verwerkt zijn door het zoeksysteem. Dat geldt zowel voor algemene 
zoekmachines als voor gespecialiseerde zoeksystemen, zelfs voor zoeksystemen 
die real time zoekresultaten tonen.133 Bieden de regels uit de Dw duidelijkheid 
over de vraag of voor de interne verwerking van content door het zoeksysteem 
toestemming van de producent is vereist? Ter beantwoording van deze vraag 
moet allereerst worden beschouwd of de interne verwerking van content door 
een zoeksysteem als ‘opvraging’ of ‘hergebruik’ in de zin van de Dw kwalificeert. 
Vervolgens moet worden bezien of dit opvragen of hergebruik een substantieel 
deel betreft en ten slotte dient te worden getoetst of dit opvragen of hergebruik 
‘strijd met de normale exploitatie’ oplevert of de producent ‘ongerechtvaardigde 
schade’ toebrengt. 

3.3.3.2 Opvraging van een substantieel deel?
Opslag in het werkgeheugen van een computer valt onder ‘opvraging’ in de zin 
van artikel 1 lid 1 onder c Dw.134 Het onderscheid tussen tijdelijk of permanent 
opvragen is niet relevant voor de vraag of toestemming van de producent van de 
databank is vereist.135 Ook als de interne verwerking door het zoeksysteem enkel 
plaatsvindt in het werkgeheugen, kan reeds sprake zijn van opvraging.136 
Als het intern verwerken door het zoeksysteem als ‘opvraging’ van artikel 1 lid 
1 onder c Dw kan worden gekwalificeerd, gaat het dan om een substantieel deel 
in kwalitatieve of kwantitatieve zin? Wanneer een groot deel van de door de 
aanbieder beschikbaar gemaakte gegevensverzameling achter elkaar wordt op-
gevraagd door een zoeksysteem, zal al snel van opvraging van een substantieel 
deel sprake zijn. Met name bij gespecialiseerde zoeksystemen is echter niet altijd 
duidelijk of de opvragingen betrekking hebben op een substantieel deel van de 
beschermde databank. Hoe een zoeksysteem precies content uit een bepaalde 
bron opvraagt – en hoeveel – hangt af van de werking van het zoeksysteem in 
kwestie. Dat is dus niet altijd vooraf te voorspellen. Voor de opvragende partij is 
bovendien lastig na te gaan of hij een substantieel deel van een databank heeft 
opgevraagd. Zonder kennis te hebben over de totale omvang van de beschermde 
databank is het bijvoorbeeld niet goed vast te stellen welk percentage van de con-
tent is opgevraagd. Of in een concreet geval een substantieel deel van de content 
is opgevraagd, is dus mede afhankelijk van de concrete omstandigheden, zowel 
aan de zijde van de aanbieders als aan de kant van het zoeksysteem. Dat er daar

133. Par. 3.2.4. Zie ook M. Jansen 2011, p. 19: ook voor het tonen van deep links als zoekresultaat is (in 
de regel) tijdelijke overbrenging van de data naar de computer van het zoeksysteem noodzake-
lijk, dus is voldaan aan de vereisten voor opvraging in de zin van de Dw. Dit geldt ook voor data-
banken die real time een databank doorzoeken. Bij deze laatste categorie is echter denkbaar dat 
niet of minder snel sprake is van opvragen of hergebruik van een substantieel deel. 

134. Apis/Lakorda, r.o. 46.
135. Par. 3.2.2.
136. Apis/Lakorda, r.o. 42. Zie hierover par. 3.2.2, alsmede M. Jansen 2011, p. 19.
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naast nog veel onduidelijkheden zijn over de wijze waarop het substantiële deel 
berekend moet worden, maakt het allemaal niet eenvoudiger.137 
Een te ruime uitleg van het begrip ‘opvraging’ in de Dw leidt er mijns inziens 
slechts toe dat exploitanten van zoeksystemen zullen proberen het zoeksysteem 
zo in te richten dat, door steeds kleine stukjes content voor derden op te vragen, 
(nog net) geen cumulatief effect optreedt. Visser meent dat het in dit verband 
onwenselijk zou zijn als 

‘de toelaatbaarheid van zoekmachines zo ver gaat dat de commerciële 
exploitatie van openbaar toegankelijke on-line- door onmogelijk wordt 
gemaakt.’138

3.3.3.3 Hergebruik van een substantieel deel?
Moeilijker is het om vast te stellen in hoeverre de interne verwerking van de 
content in een concreet geval als ‘hergebruik’ moet worden aangemerkt. De 
definitie van ‘hergebruik’ in artikel 1 lid 1 onder d Dw vereist dat de content aan 
derden ter beschikking is gesteld.139 Strikt genomen gebeurt dat niet bij de in-
terne verwerking van content in een zoeksysteem. Het komt echter vaak voor dat 
grote delen van de content intern zijn verwerkt door het zoeksysteem, waarna 
slechts een klein deel als zoekresultaat aan eindgebruikers wordt getoond. De 
presentatie van dat kleine deel is onmogelijk zonder de interne verwerking 
van die grote delen. Zodra (delen van) de intern verwerkte content door het 
zoeksysteem aan eindgebruikers wordt (worden) gepresenteerd, speelt de in-
terne verwerking wel degelijk een rol bij de vraag of sprake is van hergebruik. 
Afhankelijk van een technische of functionele uitleg van het begrip hergebruik, 
kan daarom ook sprake zijn van ‘hergebruik’ indien het zoeksysteem delen van 
een databank intern heeft verwerkt.140 In de zaak Wegener/Innoweb nam het Hof 
 ’s-Gravenhage bijvoorbeeld aan dat het zoeksysteem Gaspedaal.nl de zoekvragen 
van eindgebruikers ‘na een vertaling’ doorvoert naar de Autotrack-databank van 
Wegener. Het Hof nam ten aanzien van de werkwijze van Gaspedaal.nl tot uit-
gangspunt dat

‘(…) het uiteindelijk de zoekmodaliteit van AutoTrack is die de data-
bank van Autotrack doorzoekt en niet de zoekmachine van GasPedaal. 
Dit is een andere werkwijze dan GasPedaal (en ook andere algemene 
zoekmachines, zoals Google) toepast bij het verkrijgen van gegevens uit 
databanken van een aantal andere exploitanten, van wie zij op grond 
van gemaakte afspraken periodiek gegevensbestanden krijgt, die zij ko-

137. Par. 3.2.4.
138. In dezelfde zin: Visser 2007, p. 359 en p. 363: Naast de argumenten voor bescherming van open 

content databanken wijst Visser op argumenten tegen het opleggen van beperkingen aan gespe-
cialiseerde zoekmachines, die immers wel zoeken in verschillende databanken tegelijk in plaats 
van meerdere keren in losse databanken. Hij vergelijkt de situatie met HvJ EG 6 april 1995, Jur. 
1995, p. I-743, NJ 1995, 49 (Magill) over programmagidsen.

139. Par. 3.2.3.
140. Par. 3.2.3. Een technische uitleg brengt mee dat alleen sprake is van hergebruik indien het zoek-

systeem de content daadwerkelijk heeft verzonden aan derden. Indien ‘hergebruik’ functioneel 
wordt uitgelegd, is reeds sprake van hergebruik bij het bieden van een alternatieve toegang tot 
de content. 
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pieert, waarna zij zelf (haar eigen zoekmachine) zoekt in het gekopieerde 
bestand.’141

Een zoeksysteem moet de resultaten van zo’n zoekactie weer intern verwer-
ken (ten minste in het werkgeheugen opslaan). Eventueel kan het verkregen 
resultaat nog worden gecombineerd met zoekresultaten uit andere bronnen. 
Vooralsnog is onduidelijk in hoeverre deze verrichtingen als hergebruik kwali-
ficeren. Het zoeksysteem van Gaspedaal.nl bewerkt de opgevraagde content en 
stuurt het resultaat van de bewerking vervolgens door aan eindgebruikers. Niet 
duidelijk is evenwel of een dergelijke bewerking van de opgevraagde content 
hergebruik van een substantieel deel is. Het Haagse hof heeft daarom aan het 
Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag gesteld: 

‘Kwalificeert het enkele bieden van de mogelijkheid om via een de-
dicated meta zoekmachine de volledige databank of een substantieel 
deel daarvan “realtime” te doorzoeken als hergebruik van een sub-
stantieel deel van de inhoud van een databank en zo ja, onder welke 
omstandigheden?’142 

Met de beantwoording van die vraag wordt mogelijk duidelijkheid geschapen 
over de vraag of met precies deze werkwijze wel of niet aan het vereiste van het 
substantiële deel wordt voldaan.143 Ook na deze uitspraak zal waarschijnlijk niet 
duidelijk zijn of zoeksystemen die op een andere wijze content real time opvra-
gen en intern verwerken, voldoen aan het vereiste van opvragen of hergebruik 
van een substantieel deel.

3.3.3.4 Strijd met normale exploitatie databank of ongerechtvaardigde schade? 
Wanneer wel kan worden vastgesteld dat sprake is van regelmatig opvragen of 
hergebruik van niet-substantiële delen uit een databank (art. 2 lid 1 onder b Dw), 
dient mogelijk nog apart te worden beoordeeld of dit in strijd is met de normale 
exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de 
belangen van de producent van de databank. Strijd met de normale exploitatie 
is wel gegeven als sprake is van cumulatief effect, maar als cumulatief effect ont-
breekt, is het vooralsnog afhankelijk van de omstandigheden van het geval of de 
verrichtingen van het zoeksysteem strijdig zijn met de normale exploitatie van 
die databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen.144

Toepassing van ‘normale exploitatie’ en ‘ongerechtvaardigde schade’ op open 
content databanken is ingewikkeld. Ten eerste is de precieze uitleg van beide be-
grippen zoals opgemerkt niet helemaal duidelijk.145 Bij de totstandkoming van 
de DbRl had men licentiekosten als voornaamste inkomstenbron in gedachten. 

141. Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Wegener/Innoweb), r.o. 12.
142. Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Wegener/Innoweb), zesde prejudiciële vraag. Zie 

ook par. 3.2.3 en 3.2.5.
143. Zie par. 3.2.4 en 3.2.5.
144. Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Wegener/Innoweb), vierde prejudiciële vraag. Zie 

nader par. 3.2.7.
145. Zie daaromtrent par. 3.2.7.
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Voor strijd met normale exploitatie of ongerechtvaardigde schade kan in die 
context worden gedacht aan het ontnemen of belemmeren van de mogelijkheid 
om op die wijze inkomsten te genereren. Bij open content databanken wordt 
echter geen licentievergoeding van de eindgebruiker gevraagd. Inkomsten wor-
den gegenereerd door bijvoorbeeld advertenties op met name de homepage, of 
door exploitanten van zoekmachines te laten betalen voor toegang.146 
Hoe moet bij open content databanken dan worden berekend of er strijd is met 
de normale exploitatie van een databank, of ongerechtvaardigde schade wordt 
geleden? Daar waar het businessmodel gebaseerd is op het genereren van in-
komsten uit een meer indirecte bron zoals advertentie-inkomsten, is toepassing 
van de two-step test147 mijns inziens minder evident dan bij andere via internet 
beschikbaar gestelde databanken. Omdat de oorspronkelijke aanbieder geen 
licentie-inkomsten verkrijgt door het aangaan (gebruiksrecht)overeenkomsten, 
is immers ook geen sprake van daling van dergelijke inkomsten met de komst 
van een tweede zoeksysteem. Bij open content databanken die vooral dienen om 
informatie te verspreiden of om de naamsbekendheid van de aanbieder te vergro-
ten, wordt het businessmodel minder snel bedreigd door een tweede aanbieder 
die de content meer toegankelijk maakt door ernaar te verwijzen, dan bij het 
businessmodel dat gericht is op het verwerven van inkomsten uit advertenties. In 
het eerste geval kan gebruik door de zoekmachine-exploitant juist tot de normale 
exploitatie van de database behoren. Dat ligt echter anders als de producent van 
de databank een vergoeding ontvangt per klik op een advertentie. Wanneer de 
interne verwerking van content door een zoeksysteem strijdig is met de normale 
exploitatie van een databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt, is kortom 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij de vraag welke omstan-
digheden in een concreet geval de doorslag geven, is enerzijds leidend dat het 
databankenrecht er nu juist voor is om te voorkomen dat de aanbieder van de 
oorspronkelijke databank door opvragen en hergebruik inkomsten misloopt.148 
Anderzijds acht ik verdedigbaar dat wie content zonder technische maatregelen 
ter beschikking stelt, mag verwachten dat binnen (nader vast te stellen) grenzen 
gebruik wordt gemaakt van die content. Het businessmodel van de aanbieder is 
immers op die omstandigheid gegrond. Een dergelijk gebruik blijft volgens mij 
binnen de grenzen van een normale exploitatie. Het aanbieden van zoeksyste-
men en andere tools om gemakkelijker kennis te kunnen nemen van die content 
is in dit verband maar een kleine stap.

Vooralsnog is echter niet duidelijk hoe ‘in strijd met de normale exploitatie van 
de databank’ en ‘ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de belangen van 
de producent van de databank’ uit artikel 2 lid 1 onder b Dw moeten worden 
uitgelegd in de context van de verrichtingen van zoeksystemen met open con-
tentdatabanken. 

146. Als het exploitatiemodel van open content databanken gericht is op het verdienen aan de adver-
tenties, kunnen de activiteiten van gespecialiseerde zoekmachines een bedreiging vormen voor 
de normale exploitatie van een open content databank. De producent moet mijns inziens echter 
wel cijfermatig onderbouwen dat de normale exploitatie wordt bedreigd door de activiteiten van 
het zoeksysteem. 

147. Par. 3.2.7.
148. (BHB/William Hill), r.o. 51, zoals besproken in par. 3.2.2.
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3.3.4 Presentatie zoekresultaten en het sui generis-recht

3.3.4.1 Inleiding
Zoeksystemen kunnen de gevonden zoekresultaten op allerlei wijzen pre-
senteren. Voorbeelden zijn het maken van deep links naar de oorspronkelijke 
databank, het zelf tonen van delen van content van derden en het tonen van 
delen van het opgevraagde record uit de databank. Biedt toepassing van de regels 
van het databankenrecht duidelijkheid over de vraag of voor de presentatie van 
zoekresultaten toestemming vereist is van de producent van een databank? 

3.3.4.2 Opvraging of hergebruik van een substantieel deel?
Zoeksystemen kunnen niet naar content verwijzen zonder dat ‘opvraging’ in de 
zin van artikel 2 lid 1 Dw heeft plaatsgevonden.149 In hoeverre het presenteren 
van zoekresultaten door een zoeksysteem als ‘hergebruik’ in de zin van artikel 
1 lid 1 onder d Dw kwalificeert, is minder gemakkelijk te voorspellen.150 Of een 
zoekresultaat een precieze weergave van de oorspronkelijke content bevat, is ten 
eerste afhankelijk van de werkwijze van het zoeksysteem. Wanneer een zoek-
systeem delen van de databank intern heeft verwerkt in de eigen index om naar 
aanleiding van een zoekvraag resultaten te kunnen tonen, is mogelijk al veel 
sneller sprake van hergebruik. Niet duidelijk is voorts of het begrip ‘hergebruik’ 
technisch of functioneel moet worden uitgelegd.151 Als het fysiek verzenden van 
de content zelf een essentieel onderdeel van de definitie van ‘hergebruik’ is, 
zal het aanbieden van deep links als zoekresultaat geen ‘hergebruik’ opleveren. 
Wanneer de definitie van ‘hergebruik’ daarentegen functioneel moet worden 
begrepen, valt reeds het mogelijk maken van toegang tot de content van de oor-
spronkelijke aanbieder onder hergebruik. 

Kan het presenteren van delen van de inhoud van de databank opvraging of 
hergebruik van een substantieel deel van een databank meebrengen?152 Nu 
zoeksystemen bedoeld zijn om naar aanleiding van een zoekvraag naar content 
te verwijzen, zou men zeggen dat herhaald en systematisch hergebruik van ten 
minste niet-substantiële delen van de inhoud van een databank voor de hand 
ligt. Toch is het in de praktijk moeilijk vast te stellen in hoeverre voor dergelijke 
verrichtingen toestemming is vereist van de databankproducent. Het is bijvoor-
beeld nog steeds onduidelijk waarop het in artikel 2 lid 1 onder b Dw vereiste 
‘cumulatief effect’ gericht moet zijn.153 In het bijzonder is nog onduidelijk in 
welke gevallen de verrichtingen van een zoeksysteem een cumulatief effect 

149. De content moet immers eerst zijn overgebracht naar het zoeksysteem, waarna de content in-
tern wordt verwerkt. Zie par. 3.2.2.

150. Par. 3.2.3.
151. Par. 3.2.3. Een technische uitleg brengt mee dat alleen sprake is van hergebruik indien het zoek-

systeem de content daadwerkelijk heeft verzonden aan derden. Indien ‘hergebruik’ functioneel 
wordt uitgelegd, is reeds sprake van hergebruik bij het bieden van een alternatieve toegang tot 
de content.

152. Par. 3.2.4.
153. Par. 3.2.5.
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hebben.154 Hetzelfde geldt voor de uitleg van de betekenis van het begrip ‘syste-
matisch’ in de context van een zoeksysteem. 
 
3.3.4.3 Strijd met normale exploitatie of ongerechtvaardigde schade? 
Zodra het herhaald en systematisch opvragen of hergebruik leidt tot opvragen 
of hergebruik van een substantieel deel van de databank, is sprake van strijd 
met normale exploitatie en ongerechtvaardigde schade.155 Lastiger wordt het, 
wanneer dit herhaald en systematisch opvragen of hergebruik (nog net) niet 
cumuleert in opvraging of hergebruik van een substantieel deel. Ook in dat 
geval kan een producent wel degelijk schade lijden. Kan dergelijke schade onder 
strijd met normale exploitatie of ongerechtvaardigde schade worden gebracht? 
Volgens Beunen dient in dat geval de two-step test te worden toegepast.156 In dat 
verband moeten volgens Beunen alle denkbare mogelijkheden voor het verkrij-
gen van economisch voordeel worden meegenomen. Of deze visie juist is, moet 
nog door het Hof van Justitie worden bepaald.157 Welke omstandigheden daartoe 
precies bepalend zijn, is zoals opgemerkt in het geval van zoeksystemen nog 
grotendeels onduidelijk.158 Het resultaat van die toets hangt sterk van de con-
crete omstandigheden en is al met al heel moeilijk vooraf te voorspellen voor de 
exploitant van een zoeksysteem. 

In de context van zoeksystemen rijst bovendien de vraag in hoeverre de precieze 
werkwijze van een zoeksysteem een rol speelt: maken gespecialiseerde zoeksys-
temen eerder inbreuk op het databankenrecht dan algemene zoekmachines? 
Voor de eindgebruiker kan het aantrekkelijker zijn om informatie te zoeken 
met een gespecialiseerd zoeksysteem dan om de oorspronkelijke bronnen te 
doorzoeken. Met veel gespecialiseerde zoeksystemen kunnen meerdere bronnen 
tegelijk doorzocht worden. Voor aanbieders van de oorspronkelijke websites is 
het echter ongunstig als zoeksystemen de oorspronkelijke websites doorzoeken 
in plaats van eindgebruikers: bezoek van zoeksystemen levert bijvoorbeeld geen 
advertentie-inkomsten op. Visser maakt bij de beoordeling of het presenteren 
van zoekresultaten strijdig is met de normale exploitatie, daarom verschil tus-
sen de activiteiten van gespecialiseerde zoeksystemen (die slechts in één of 
enkele databanken zoeken) en de activiteiten van algemene zoekmachines (die 
gewoonlijk verwijzen naar via internet beschikbare content in het algemeen). 
Aanbieders van open content databanken zouden zich naar mening van Visser 
moeten kunnen verzetten tegen het aanbieden van een zoeksysteem voor zover 
hun databank een substantieel gedeelte vormt van het door dat zoeksysteem 
ontsloten aanbod.159 Volgens Visser moeten handelingen in het kader van het 
bedrijfsmatig geautomatiseerd zoeken in een beperkt aantal databanken gemak-
kelijker als hergebruik gekwalificeerd worden. Zijns inziens zijn verrichtingen 
van gespecialiseerde zoeksystemen ook eerder ‘strijdig met de normale exploi-

154. Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb/Wegener – prejudiciële vragen). Zie par. 
3.2.5.

155. Zie par. 3.2.7. 
156. Beunen 2007, p. 205. 
157. Mogelijk geeft het Hof van Justitie bij de beantwoording van de prejudiciële vragen in het geschil 

tussen Innoweb en Wegener een deel van het antwoord op deze vraag.
158. Par. 3.2.7. 
159. Visser 2007, p. 368.
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tatie van een databank’ en brengen ze eerder ‘ongerechtvaardigde schade’ toe. 
Gespecialiseerde zoeksystemen treden namelijk veeleer op als concurrent van 
de oorspronkelijke aanbieder.160 Visser maakt dit onderscheid, omdat hij zoeksys-
temen die een beperkt aantal databanken doorzoeken, schadelijker acht voor 
het businessmodel van commerciële open content websites. Dit businessmodel 
brengt mee dat de (substantiële) kosten van de investering in die databank wor-
den terugverdiend via reclame-inkomsten uit advertenties op de zoekpagina van 
de betreffende site.161 Als een alternatieve toegang tot dezelfde content162 niet ver-
hinderd wordt, kan zonder enige noemenswaardige eigen investering worden 
geprofiteerd van de substantiële investering van een ander. Dat de toegevoegde 
waarde van de gespecialiseerde zoekmachine de eindgebruiker wordt onthou-
den, weegt zijns inziens minder zwaar dan bij gespecialiseerde databanken die 
in een groot aantal databanken zoeken.163 
Ik ben het met Visser eens dat het aanbieden van een alternatieve toegang tot 
content door gespecialiseerde zoeksystemen een daling aan advertentie-inkom-
sten bij de oorspronkelijke aanbieder tot gevolg kan hebben. In een concreet 
geval kan het bieden van een alternatieve toegang tot content de normale ex-
ploitatie van open content databanken bedreigen. Net als Visser vind ik het 
onwenselijk als aanbieders er weer toe zouden overgaan effectieve technische 
maatregelen te nemen om de aangeboden content te beschermen. Ik ben er 
echter niet van overtuigd dat de werkwijze van gespecialiseerde zoeksystemen 
zonder meer ‘strijdig is met de normale exploitatie van een databank’ zoals om-
schreven in de Dw. Alternatieve toegang kan ook leiden tot een stijging van het 
aantal bezoekers. Open content wordt zo nog meer toegankelijk, en dat hoeft 
helemaal niet ongunstig te zijn voor de aanbieder. 

Het is overigens de vraag of de beschreven werkwijze wel als hergebruik in de 
zin van artikel 1 lid 1 onder d Dw kwalificeert, zoals Visser meent. Als dat niet 
het geval is, komt men aan ‘strijd met de normale exploitatie’ niet meer toe. In 
de Dw en DbRl zijn zoals opgemerkt ook aanwijzingen te vinden voor de tech-
nische uitleg van het hergebruikbegrip.164 In die zienswijze pleegt de exploitant 
van een zoeksysteem dat slechts zoekopdrachten ‘doorvoert’ in het zoeksysteem 
van de oorspronkelijke aanbieder geen inbreukmakende handeling. Niet het 
zoeksysteem, maar de eindgebruiker is degene die de content feitelijk her-
gebruikt (en ook opvraagt). Of opvraging of hergebruiken strijdig is met het 
exclusieve recht, moet voorts worden bezien vanuit de databank waaruit wordt 
geput.165 Voor de producent van één databank die claimt dat de inhoud van zijn 
databank zonder toestemming wordt opgevraagd of hergebruikt, is het binnen 
de huidige regelgeving dus niet relevant of zijn databank de enige is waaruit 

160. Zie de noot van Visser onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, MF 2008/1, p. 46-48 (Wegener/
Innoweb).

161. Voor een overzicht van de verschillende businessmodellen op internet, zie O’Rourke 1998, p. 625 
e.v.

162. Door de aanbieder van de gespecialiseerde zoekmachine worden in de regel namelijk ook adver-
tenties geplaatst.

163. Zie de noot van Visser onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, MF 2008/1, p. 46-48 (Wegener/
Innoweb) en Visser 2007.

164. Beunen 2007, p. 170-184. Zie nader par. 3.2.3.
165. Art. 1 lid 1 onder d Dw. 
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wordt opgevraagd of hergebruikt. De toetssteen in het databankenrecht is bo-
vendien niet primair of toepassing van een bepaalde regel van databankenrecht 
ongunstige uitkomsten heeft voor de producent. Het gaat er slechts om, of de 
verrichtingen van de afnemer opvraging of hergebruik in de zin van de Dw con-
stitueren.
Ik kan mij wél voorstellen dat het aantal bronnen waaruit een zoeksysteem put 
een rol kan spelen bij de beoordeling van de vraag of opvraging of hergebruiken 
afbreuk doet aan de exploitatie van de databank of anderszins ongerechtvaar-
digde schade toebrengt aan de rechthebbende. Maar daarmee is niet gezegd dat 
het putten uit een beperkt aantal databanken per definitie schadelijker is voor 
een aanbieder. De tekst en strekking van de Dw en DbRl geven eerder aanleiding 
om opvraging of hergebruiken uit meerdere databases aan te nemen als ver-
richtingen waarvoor krachtens de Dw toestemming is vereist, dan het putten uit 
een beperkte set databanken. In de meeste gevallen zal een zoeksysteem immers 
eerst zelf alle content of een substantieel deel daarvan moeten opvragen, voordat 
hergebruik mogelijk is.166

Al met al is het moeilijk vast te stellen of het presenteren van zoekresultaten 
door een zoeksysteem in een concreet geval hergebruik in de zin van artikel 2 lid 
1 onder d Dw oplevert. Ik betwijfel of een indeling in soorten gespecialiseerde 
zoekmachines helpt bij het bepalen of de verrichtingen van een zoeksysteem in 
een concreet geval strijdig is met de normale exploitatie van een databank. Een 
dergelijke indeling past naar mijn mening niet goed in het systeem van de wet 
en de DbRl. 

4. Impliciete toestemming

Biedt het objectieve databankenrecht duidelijkheid over de vraag of het be-
schikbaar maken van een open content databank toestemming impliceert tot 
bepaalde verrichtingen van zoeksystemen? Mijns inziens is bij de beantwoor-
ding van deze vraag relevant dat de aanbieder technisch gezien degene is die 
content toestuurt. Dat gebeurt weliswaar naar aanleiding van het verzoek daar-
toe van het zoeksysteem, maar het computersysteem van de aanbieder willigt 
dergelijke verzoeken in. Feitelijk brengt de aanbieder daarmee content over naar 
het computersysteem van de afnemer, in casu het zoeksysteem. Dat het compu-
tersysteem van de afnemer de content daarop ‘in ontvangst neemt’, betekent 
mogelijk dat de afnemer niet de enige is die een opvragingshandeling verricht. 
Naar mijn mening is moeilijk vol te houden dat de aanbieder die zijn databank 
als open content beschikbaar maakt en op verzoek content toestuurt, niet tot op 

166. Visser gaat er kennelijk van uit, dat met name aanbieders die uit veel databases putten een soort 
cache maken van een hele database (zie de noot van Visser onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 
2007, MF 2008/1, p. 47). Het maken van zo’n cache is op zich niet noodzakelijk: De werkwijze kan 
per zoekmachine verschillen (zie hoofdstuk 2, par. 3.5). Indien bijvoorbeeld vaak uit één enkele 
databank geput moet worden, terwijl die databank niet met grote regelmaat wijzigingen onder-
gaat, kan het gunstiger zijn om een cache te maken van de gehele databank. Bij een zoekmachine 
die zoekt in slechts enkele bronnen (databanken van derden) waarvan de inhoud regelmatig wij-
zigt, ligt het meer voor de hand dat pas naar aanleiding van een zoekvraag van de eindgebruiker 
data wordt opgevraagd. 
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zekere hoogte toestemt in die verrichting. Het computersysteem van de aanbie-
der zendt de content immers toe aan het zoeksysteem.167

In de Dw en de DbRl zijn echter geen aanwijzingen te vinden omtrent het aan-
nemen van impliciete toestemming. Er is ook nog weinig jurisprudentie over 
deze materie. In de Nederlandse literatuur heeft voor zover mij bekend alleen 
Visser zich duidelijk uitgesproken over impliciete toestemming in de context 
van open content databanken en zoeksystemen.168 Hij heeft in de context van het 
databankenrecht de afgelopen jaren herhaaldelijk gepleit voor het aannemen 
van impliciete toestemming voor de verrichtingen van algemene zoekmachines. 
Visser meent daarbij dat algemene zoekmachines niet aan beperkingen hoeven 
te worden onderworpen: 

‘Een algemene zoekmachine die alles op internet doorzoekt en door-
zoekbaar maakt wat er te doorzoeken valt, mag. Als je iets op internet zet 
zonder technische beveiliging dan weet je dat het door algemene zoek-
machine doorzocht en gepresenteerd gaat worden (…). Bij de weergave 
van de zoekresultaten dient per resultaat een korte indruk te kunnen 
worden gegeven van het betreffende zoekresultaat zonder een vervan-
ging te betekenen voor het doorklikken naar de betreffende pagina. Deep 
links aanbieden bij zoekresultaten mag. De website-aanbieder kan en mag 
deep linken technisch onmogelijk maken en er voor zorgen dat de ge-
bruiker altijd via de homepage moet en/of dat er voor de toegang betaald 
dient te worden. Zoekmachine-aanbieders mogen dit niet omzeilen door 
softwarematig zodanig te manipuleren dat deep linken toch kan. De web-
site-aanbieders mogen op hun beurt echter niet discrimineren door deep 
links van bepaalde zoekmachines niet toe te staan en van andere wel.’169

Impliciete toestemming is volgens Visser dus alleen mogelijk met betrekking 
tot de groep van algemene zoekmachines en hij is tegen het aannemen van een 
impliciete toestemming voor alle soorten zoeksystemen.170 Voor overname van 
gegevens door gespecialiseerde zoekmachines kan naar mening van Visser geen 
impliciete toestemming worden aangenomen, omdat deze zoekmachines scha-
delijk (kunnen) zijn voor het businessmodel van de aanbieder van gratis open 
content databanken.171 Met name wanneer toestemming zich zou uitstrekken tot 
gespecialiseerde zoekmachines die niet het hele www afzoeken maar alleen een 
klein aantal databanken doorzoeken,172 kan volgens Visser het op grote schaal 
kopiëren van open content niet worden tegengegaan. Dat heeft inkomstenver-
lies bij de aanbieders van de (oorspronkelijke) databank tot gevolg.173 Wie een 
gespecialiseerde zoekmachine gebruikt om naar informatie te zoeken, vraagt 

167. Als de aanbieder met het ter beschikking stellen (impliciet) toestemming heeft voor het (in 
technische zin) opvragen van die content, rijst wel de vraag wat de reikwijdte van een dergelijke 
toestemming is. 

168. Zie bijvoorbeeld Visser 2007, p. 366-367 en de noot van Visser onder Rb. Utrecht (vzr.) 21 novem-
ber 2007, MF 2008/1, p. 46-48 (Wegener/Innoweb). Zie nader par. 4.5.

169. Visser 2007, p. 367.
170. Visser 2007, p. 362.
171. Zie hierboven par. 3.3.4.3.
172. Visser noemt deze ‘dedicated zoekmachines’.
173. Visser 2007, p. 362.
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immers minder vaak pagina’s op uit de open content databank zelf. Daardoor 
loopt de aanbieder advertentie-inkomsten mis. Hoe beter de gespecialiseerde 
zoekmachine, hoe meer toegevoegde waarde ten opzichte van de open content 
databank, hoe meer advertentie-inkomsten de oorspronkelijke aanbieder mis-
loopt, aldus Visser.174

Visser heeft hier een punt. Toch plaats ik twee kanttekeningen bij zijn redene-
ring. Ten eerste vind ik het door Visser gemaakte onderscheid in zoeksystemen 
te rudimentair: niet alle gespecialiseerde zoekmachines zoeken bijvoorbeeld real 
time. Het doorzoeken van de resultaten van de oorspronkelijke zoekmachine is 
een geheel andere activiteit dan het opvragen en opslaan van de data om deze 
vervolgens te doorzoeken naar aanleiding van een zoekvraag. Denkbaar is dat 
real time doorzoeken van open content minder bezwaarlijk is, omdat het zoeksys-
teem daarbij enkel als extra tussenpersoon fungeert.175 Wanneer men louter kijkt 
naar de feitelijke verrichtingen, is het minder vanzelfsprekend om impliciete 
toestemming aan te nemen voor de verrichtingen van algemene zoekmachines. 
Die vragen immers op grote schaal content op en doorzoeken naar aanleiding 
van een zoekvraag hun eigen dataverzameling. Anderzijds is verdedigbaar dat 
een algemene zoekmachine de toegankelijkheid tot de content bevordert. Aan-
bieders van open content kunnen daartegen moeilijk bezwaar kunnen hebben. 
Daarom meen ik dat het onderscheidend criterium niet zozeer in de aard van 
het zoeksysteem moet worden gezocht, maar in de verrichtingen die met de con-
tent worden gepleegd. 
Ik heb nog een tweede bezwaar tegen de benadering van Visser. Wanneer im-
pliciete toestemming beperkt is tot een aparte groep, is voor afnemers niet goed 
te achterhalen wie tot die aparte groep behoort en wie niet. Omdat er zoveel 
verschillende soorten zoeksystemen zijn, is het moeilijk om een scherpe grens 
te trekken tussen de algemene en de gespecialiseerde zoekmachines of zoeksys-
temen. Het komt mij ook daarom passender voor om te onderzoeken voor welke 
verrichtingen impliciete toestemming moet worden geacht te zijn verleend. Dit is 
echter geen vraag van databankenrechtelijke aard, maar een kwestie van uitleg 
van de handeling (het beschikbaar maken als open content) door de aanbieder. 

Als we tot uitgangspunt nemen dat impliciete toestemming – indien ze wordt 
verleend – betrekking heeft op bepaalde verrichtingen van een afnemer met 
de content, tot welke verrichtingen strekt dergelijke toestemming zich dan uit? 
Hierover geeft het databankenrecht geen uitsluitsel. Onder welke omstandig-
heden een afnemer ervan mag uitgaan dat een aanbieder toestemming heeft 
verleend voor bepaalde verrichtingen, hangt samen met de wijze waarop hij de 
uiting van de aanbieder in het concrete geval mocht begrijpen.176 Voor welke ver-
richtingen impliciete toestemming zou moeten worden aangenomen, en wat de 
reikwijdte van dergelijke toestemming is, kan met het databankenrecht alleen 
dus niet worden beantwoord. Men zal daarvoor (mede) te rade moeten gaan bij 
het verbintenissenrecht. 

174. Visser 2007.
175. Ik acht het overigens goed voorstelbaar dat het als open content beschikbaar stellen juist toe-

stemming impliceert tot het doorzoeken van de resultaten van de oorspronkelijk zoekmachine.
176. Zie nader hoofdstuk 6, par. 3.
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Bij de totstandkoming van de DbRl in 1996 lag het ter beschikking stellen van 
een databank als open content via internet bepaald niet voor de hand. Het ver-
wondert dan ook niet dat de toepassing van databankenrechtelijke begrippen in 
de context van open content en zoeksystemen enige hersengymnastiek vereist. 
In dit hoofdstuk werd de volgende vraag beantwoord: 

Biedt toepassing van de regels van het databankenrecht duidelijkheid bij de be-
antwoording van de vraag of in een concreet geval voor een verrichting van een 
zoeksysteem toestemming van de databankrechthebbende is vereist? 

Naar mijn mening geeft toepassing van de regels van het databankenrecht over 
het algemeen onvoldoende duidelijkheid bij de beantwoording van de vraag of 
in een concreet geval voor een verrichting van een zoeksysteem toestemming 
van de databankrechthebbende is vereist. Beunen wijst er in de conclusie van 
haar dissertatie reeds op dat rechters grote moeite hebben met de toepassing 
van het sui generis recht op zoeksystemen.177 Veel van de in de afgelopen jaren be-
slechte geschillen over databankenrecht hadden betrekking op zoeksystemen.178 
Een groot obstakel is ten eerste dat het sui generis recht niet helder afgebakend 
is.179 Daardoor is het in de praktijk voor afnemers van content zonder uitgebreid 
onderzoek vaak moeilijk vast te stellen of een databank voldoet aan het vereiste 
van substantiële investering in de ‘verkrijging, controle of presentatie van de in-
houd’ uit artikel 1 lid 1 onder a Dw.180 De DbRl hanteert een zeer ruime definitie 
van het begrip ‘databank’. Het voor bescherming gehanteerde criterium van ‘sub-
stantiële investering in de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud’ is 
een te vaag begrip.181 Daardoor is moeilijk vooraf te bepalen of een dataverzame-
ling voldoet aan de criteria voor bescherming en daarmee of toestemming voor 
verrichtingen ten aanzien van de content noodzakelijk is. 

Ten tweede is de betekenis van de begrippen die relevant zijn voor de vraag of 
toestemming is vereist, nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Zo is het begrip 
‘opvraging’ onvoldoende afgebakend: het is onduidelijk waar de grens ligt tussen 
‘raadplegen’ en ‘opvraging’. Of het begrip ‘hergebruik’ technisch of functioneel 
moet worden uitgelegd, is nog onvoldoende duidelijk. Daarmee kan de vraag of 
het bieden van alternatieve toegang tot een open content databank onder het 
begrip ‘hergebruik’ valt, nog niet worden beantwoord. Ook over de betekenis 

177. Beunen 2007, p. 269.
178. Bijvoorbeeld HvJ EG 9 november 2004, nr. C-203/02 (BHB/William Hill), HvJ EG 9 oktober 2008, 

nr. C-304/07 (Directmedia). In Nederland: HR 22 maart 2002, LJN AD9138, CR 2002/3, p. 161, m.nt. 
Struik, NJ 2003, 149, m.nt. Spoor (NVM/De Telegraaf). In Duitsland: BGH 17 juli 2003, I ZR 259/00 
(Paperboy). Voor Frankrijk: Cour d’appel de Paris 25 mei 2001 (Keljob/Cadremploi) en meer recent: 
TGI Paris 1 februari 2011 (Adenclassifieds/Sulus’immo), alsmede Cour d’appel de Paris Pôle 5, 23 
maart 2012 (Ryanair/Opodo).

179. Evenzo Beunen 2007, p. 289-291. 
180. Zie daarvoor reeds par. 2.2. 
181. Beunen signaleert dat het Evaluatierapport Databankenrichtlijn 2005 kritisch is over de uitleg 

van het Hof van Justitie in BHB/William Hill. Ten gevolge van de beperkte uitleg van het begrip 
komen veel minder databanken in aanmerking voor bescherming. 
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van het begrip ‘cumulatief effect’ waarop herhaalde en systematische opvraging 
van niet-substantiële delen gericht moet zijn, wordt verschillend gedacht. Voorts 
is niet goed voorspelbaar hoe de begrippen ‘strijd met normale exploitatie’ en 
‘ongerechtvaardigde schade’ moeten worden toegepast, en welke omstandighe-
den daarbij doorslaggevend zijn. De onduidelijkheid over de betekenis van deze 
kernbegrippen maakt de toepassing van het databankenrecht op de verrichtin-
gen van zoeksystemen er niet eenvoudiger op. 
Ondanks de verduidelijking van begrippen door het Hof van Justitie in het 
afgelopen decennium blijft het sui generis begrip eveneens een bron voor inter-
pretatievragen. Vooralsnog moeten de nationale gerechten de vage begrippen 
definiëren. Beunen wijst in dit verband op de uiteenlopende interpretaties die 
de gerechten van de lidstaten de afgelopen jaren van begrippen hebben gege-
ven. Uitleg die per land verschilt, draagt uiteraard niet bij aan de met de DbRl 
beoogde harmonisatie. Dit is voor gebruik van zoeksystemen op internet des te 
vervelender, omdat het gebruik van internet en internettoepassingen niet bij de 
landsgrenzen ophoudt. Het ontbreken van een duidelijke afbakening van het sui 
generis recht leidt tot rechtsonzekerheid.182 
Voor de toepassing van zoeksystemen is het gebrek aan duidelijkheid over de 
reikwijdte van de bescherming en het inbreukcriterium problematisch.183 De-
gene die niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en 
systematisch opvraagt en hergebruikt, zal zich er echter tevoren rekenschap van 
moeten geven of hij inbreuk op het uitsluitende recht van de producent zal ma-
ken.184 Als duidelijkheid op dit punt echter pas bij toetsing achteraf komt, komt 
dat de rechtszekerheid bij het gebruik van zoeksystemen niet ten goede. Het is 
voor de ontwikkeling van zoeksystemen van groot belang dat exploitanten van 
zoeksystemen vooraf kunnen inschatten welke verrichtingen exact onder het 
opvragings- en hergebruikbegrip vallen. Te veel onduidelijkheden over welke 
verrichtingen met een zoeksysteem zijn toegestaan, kan de ontwikkeling en toe-
passing van zoeksystemen afremmen.

Ten derde is niet duidelijk in welke mate de rechthebbende met het ter beschik-
king stellen van open content reeds toestemming verleent voor verrichtingen 
van zoeksystemen die wel onder het databankenrecht vallen. De Dw biedt geen 
aanknopingspunten voor het bepalen van de reikwijdte van een dergelijke im-
pliciete toestemming. Niet duidelijk is bijvoorbeeld of dergelijke toestemming 
zich kan uitstrekken tot bepaalde afnemers of instrumenten (bijvoorbeeld wel 
toestemming voor algemene zoekmachines en niet voor gespecialiseerde zoek-
systemen, zoals Visser voorstelt), of tot bepaalde verrichtingen. Het laatste zou de 
duidelijkheid over de met zoeksystemen toegestane verrichtingen overigens ten 
goede komen. 
Voor de inzet van zoeksystemen is onder meer van belang op welke verrichtin-
gen impliciete toestemming betrekking kan hebben. In dat kader blijft onder 
meer onbeantwoord of impliciete toestemming zich enkel kan uitstrekken 

182. Beunen 2007, p. 188 en 291. Ik meen dat Beunen daarbij terecht wijst op de bedreiging voor het 
publieke domein: Hoe verder een recht reikt, hoe minder handelingen tot het publieke domein 
behoren. Dat gaat mogelijk ten koste van de informatievrijheid.

183. Evaluatierapport Databankenrichtlijn 2005, p. 12.
184. Kamerstukken II 1997/98, 26 108, nr. 3, p. 12. 
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tot verrichtingen die noodzakelijk zijn om de aangeboden content te kunnen 
waarnemen, of ook verder kan reiken. Met toepassing van het databankenrecht 
kunnen deze vragen mijns inziens niet afdoende worden beantwoord. 

Het databankenrecht sluit kortom niet goed aan op de praktijk van het aan-
bieden van open content databanken in het algemeen en de werkwijze van 
zoeksystemen in het bijzonder. Voor zover de uitleg van de inbreukcriteria wel 
duidelijk is, leidt toepassing van de criteria in een aantal gevallen bovendien tot 
ongewenste resultaten. Een rigide uitleg van de huidige databankenrechtelijke 
regels heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat ook algemene zoekmachines op grote 
schaal inbreukmakende handelingen plegen, ook als de producent in feite geen 
enkel bezwaar heeft tegen de met de content verrichte handelingen.185 Alge-
mene zoekmachines zoals Google die de inhoud van een databank verwerken 
in hun zoekresultaten, voldoen immers zonder meer aan het criterium ‘opvra-
ging van een substantieel gedeelte van de inhoud van een databank’. Anders 
dan bij databanken met gesloten content, wordt toestemming tot het gebruik 
van via internet beschikbare open content databanken meestal niet expliciet 
verleend. 
Visser heeft de vraag opgeworpen of gespecialiseerde zoeksystemen die slechts 
enkele databanken doorzoeken in het databankenrecht anders moeten wor-
den beoordeeld dan algemene zoekmachines die zoveel mogelijk databanken 
doorzoeken. Aan zijn onderscheid tussen algemene en gespecialiseerde zoek-
systemen ligt ten grondslag dat (1) aanbieders minder last hebben van algemene 
zoekmachines (dat lijkt vooralsnog aannemelijk), (2) het belang van toeganke-
lijkheid voor algemene zoekmachines groter is omdat hun algemeen nut groter 
is (dat hangt helemaal af van de omstandigheden van het geval) en (3) dat bij het 
beperken van toegang voor algemene zoekmachines de informatievrijheid in de 
betekenis van toegang tot informatie in het geding is. Of Visser het bij het rechte 
eind heeft, is vooralsnog onduidelijk. Mijns inziens verdient het onderscheiden 
tussen verschillende zoeksystemen nader onderzoek. Met zijn vraag heeft Visser 
hiertoe in ieder geval een buitengewoon interessante aanzet gegeven. 

Het gebrek aan duidelijkheid bij de toepassing van de regels maakt het 
databankenrecht een belemmering van formaat voor het functioneren van zoek-
systemen. Een exploitant van een zoeksysteem moet zich er voorafgaand aan 
het opvragen van content van kunnen vergewissen of, en zo ja voor welke ver-
richtingen, toestemming van de contentaanbieder is vereist. Bij zoeksystemen 
die verwijzen naar content uit een groot aantal verschillende bronnen is dat 
alleen al problematisch vanwege het grote aantal bronnen. Bovendien geschiedt 
het opvragen door zoeksystemen zonder menselijke tussenkomst. Dat maakt het 
praktisch gezien heel lastig voor de exploitant om te achterhalen of in een con-
creet geval toestemming voor opvraging en/of hergebruik is vereist. 

185. In dezelfde zin: Visser 2007, p. 359.
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Hoofdstuk 5 
Inleiding en interactiemodel

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw DEEL C 

In de vorige hoofdstukken bleek dat onduidelijkheid kan rijzen over de ver-
richtingen die met via internet aangeboden open content zijn toegestaan. Door 
het open aanbieden wordt content veel gemakkelijker toegankelijk. Dat kan 
leiden tot meer bezoek aan een website en daarmee tot een toename van de in-
komsten van de aanbieder. Anderzijds willen aanbieders door hen ongewenste 
wijzen van gebruik van open content zoveel mogelijk tegengaan.1 Toepassing 
van het auteurs- en databankenrecht biedt in dit verband niet altijd voldoende 
duidelijkheid.2 Een andere mogelijkheid is het aangaan van een (aanvullende) 
overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de aangeboden content. Deze 
mogelijkheid ga ik in de komende hoofdstukken onderzoeken.
 
In dit deel, dat de hoofdstukken 5, 6, 7 en 8 omvat, beantwoord ik de volgende 
vraag:

Kunnen aanbieders en afnemers langs contractuele weg meer duidelijk-
heid en daarmee rechtszekerheid bewerkstelligen met betrekking tot de 
handelingen die afnemers met open content mogen verrichten, waarbij 
zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen, waaron-
der ook de belangen van aanbieders van economische aard en het belang 
van afnemers van de toegankelijkheid van internet als informatiebron? 

De kern van de contractuele benadering is hier, dat partijen onduidelijkheden 
over wat afnemers met content mogen doen, wegnemen door met elkaar een 
overeenkomst aan te gaan waarin ten minste is vastgelegd welke verrichtingen 
van de afnemer ten aanzien van de content (niet) zijn toegestaan. Het draait 
in deze studie vooral om de vraag of (een rechtsgeldige) totstandkoming van 
een overeenkomst juridisch-technisch mogelijk is. De inhoud van een derge-
lijke overeenkomst komt dus slechts zijdelings aan bod. Deze benadering zal 
in vier hoofdstukken worden uitgewerkt. Of en zo ja, hoe tussen partijen een 
rechtsgeldige overeenkomst tot stand kan komen in de context van via internet 
beschikbare open content wordt als volgt onderzocht: Het onderhavige vijfde 
hoofdstuk vormt een introductie op dit deel. In paragraaf 2 beantwoord ik de 
vraag: Wat is het belang van contracteren bij open content? In paragraaf 3 onder-
zoek ik of de totstandkoming van een overeenkomst nog wel mogelijk is indien de 
contentaanbieder geen beroep kan doen op auteurs- of databankenrecht. Daarna 

1. Zie over dit spanningsveld ook hoofdstuk 1 en 2.
2. Hoofdstuk 3 en 4. 
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geef ik in paragraaf 4 een globaal overzicht van hoe contracteren over open con-
tent in de praktijk plaatsvindt. In paragraaf 5 geef ik een aantal voorbeelden van 
situaties waarin een contractuele benadering in de praktijk al wordt toegepast.
Hoofdstuk 6 behelst het juridisch kader. Hier komen de vereisten voor een 
rechtsgeldige totstandkoming van overeenkomsten langs elektronische weg aan 
de orde. 
Hoofdstuk 7 onderzoekt de mogelijkheid van totstandkoming van een stil-
zwijgende overeenkomst met betrekking tot open content voor het geval de 
aanbieder niet expliciet voorwaarden aan het gebruik van content verbindt.
In hoofdstuk 8 wordt voor elk van de in dit hoofdstuk 5 geïdentificeerde wijzen 
van het expliciet kenbaar maken van voorwaarden onderzocht of op die wijze 
rechtsgeldig een (stilzwijgende) overeenkomst tot stand kan komen. 

2. Het belang van contracteren 

Het aangaan van een overeenkomst tussen aanbieder en afnemer kan partijen 
duidelijkheid verschaffen over wat de afnemer met de content mag (laten) doen. 
Een keuze voor een contractenrechtelijke oplossing kan bijvoorbeeld nuttig zijn 
in geval van twijfel over de reikwijdte van de rechten die de aanbieder geldend 
kan maken. Een dergelijke keuze kan echter ook zinvol zijn wanneer duidelijk is 
dat een aanbieder van open content wel over auteurs- of databankenrecht op de 
content beschikt. Wat is dan het belang van contracteren bij open content als de 
aanbieder zich wel op auteurs- of databankenrecht kan beroepen? Om te begin-
nen is een overeenkomst een middel om voorwaarden te communiceren aan 
afnemers. Een overeenkomst tussen partijen neemt zo praktische onzekerheden 
over de voorwaarden die een concrete aanbieder stelt, weg en biedt partijen de 
mogelijkheid om hun eigen belangen te ‘behartigen’. Radin merkt hierover op:

‘The law of contract also interacts with the processes of knowledge gen-
eration and knowledge distribution, because, although IP rights start out 
with content-producers, the envisioned welfare enhancement requires 
transfer of those rights to those who utilize and value them. Contempor-
ary debates about IP often do not reflect any understanding that where 
the rights end up and how they get there, which is the province of con-
tract, is just as important as what rights are generated in the first place. 
In my opinion, the latter issue is now an urgent research agenda both for 
legal analysts and for institutional economists.’3

Contractenrecht kan voorts van belang zijn, omdat het mogelijk een oplossing 
biedt waar toepassing van auteurs- en databankenrecht rechtsonzekerheid in 
stand laat. In hoofdstuk 3 en 4 kwam naar voren dat die rechtsonzekerheid ook 
aanwezig kan zijn indien vaststaat dat een aanbieder auteurs- en/of databan-
kenrecht heeft. Dat geldt met name bij het opvragen en verwerken van content 
met zoeksystemen. De in DEEL B van deze studie genoemde voorbeelden maken 
duidelijk dat in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld of een ver-
richting van een zoeksysteem in een concreet geval is toegestaan. Er kunnen vier 

3. Radin 2004, p. 1.
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standaardgevallen worden geïdentificeerd waarin auteurs- en databankenrech-
telijke regels lastig te operationaliseren zijn bij het aanbieden van open content 
via internet:
1. Duidelijk is dat de aanbieder auteurs- of databankenrecht heeft; toestem-

ming is nodig voor verrichtingen met de aangeboden content. 
2. Er bestaat onduidelijkheid over het bestaan van auteurs- of databankenrecht 

met betrekking tot de aangeboden content of over de reikwijdte van die ex-
clusieve rechten. Daarom is onduidelijk welke verrichtingen met de content 
zijn toegestaan.

3. Er is geen twijfel over het bestaan van auteurs- of databankenrecht, maar de 
aanbieder wil ‘voorwaarden’ stellen die buiten het bereik van die rechten 
vallen.4 

4. Duidelijk is dat de aanbieder niet over auteurs- of databankenrechten be-
schikt. 

De eerste categorie betreft verrichtingen waarvan aangenomen kan worden 
dat ze onder het auteursrecht en/of databankenrecht vallen. Voor deze verrich-
tingen hebben afnemers van content toestemming van de aanbieder nodig. De 
vraag rijst daarbij of die toestemming reeds (impliciet) verleend is. Voor zover die 
toestemming niet reeds verleend is, wil de aanbieder mogelijk vooraf toestem-
ming voor deze verrichtingen verlenen, al dan niet onder voorwaarden. Om dat 
te bewerkstelligen, is een aanvullend instrumentarium nodig. 
De tweede categorie wordt gevormd door verrichtingen waarvan niet duidelijk 
is of ze bestreken worden door auteurs- of databankenrecht. Zoals hierboven 
uiteengezet, is voor verrichtingen van zoeksystemen niet altijd gemakkelijk 
vast te stellen of ze onder auteursrecht of databankenrecht vallen en zo ja, of 
vooraf toestemming nodig is van aanbieders. Ook is niet duidelijk voor welke 
verrichtingen aanbieders dergelijke toestemming al geven door open content via 
internet beschikbaar te stellen.5 Hiervoor is ook een aanvullend instrumenta-
rium noodzakelijk. 
Een derde categorie bestaat uit verrichtingen waarvoor geen toestemming 
van de rechthebbende (meer) noodzakelijk is, zoals verrichtingen met betrek-
king tot niet beschermde content, of verrichtingen die niet onder de aan een 
rechthebbende voorbehouden rechten vallen. Tot deze categorie behoren ook 
verrichtingen waarvoor de rechthebbende (impliciet of expliciet) toestemming 
heeft verleend met het ter beschikking stellen van die content aan het publiek. 
Wanneer de aanbieder niettemin voorwaarden wil verbinden aan het gebruik 
van de content, zal hij zijn toevlucht moeten nemen tot instrumenten buiten het 
intellectuele eigendomsrecht. 

4. Een voorbeeld is het ‘wegcontracteren’ van wettelijke beperkingen op het auteursrecht. In hoe-
verre dit mogelijk is, is onduidelijk, aldus Guibault 2002, p. 213. 

5. Een concreet voorbeeld zijn verrichtingen die niet verder gaan dan het enkele verwijzen naar in-
formatie. Het is niet ondenkbaar dat het enkele opvragen van content met zoekbots ten behoeve 
van een zoeksysteem eveneens buiten de reikwijdte van het auteursrecht valt. Als het vereiste 
van ‘cumulatief effect’ in de Dw ruim moet worden uitgelegd, verricht een zoeksysteem dat bij 
het verzamelen van content voor de index een substantieel deel van de inhoud van een databank 
overbrengt naar de computer van het zoeksysteem, mogelijk een opvragingshandeling in de zin 
van de Dw (ook als de content na korte tijd weer wordt verwijderd). 
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De vierde categorie is in de vorige hoofdstukken nog niet aan de orde geweest. 
Toch kan ook onduidelijkheid rijzen over welke verrichtingen met de content 
zijn toegestaan indien de aanbieder geen auteurs- of databankenrecht meer kan 
laten gelden. Dat betekent uiteraard niet dat zonder meer alles met de door de 
aanbieder beschikbaar gemaakte content is toegestaan.6 

In alle hierboven beschreven situaties kan het contractenrecht een rol spelen. 
Voor de eerste categorie kan men daarbij denken aan het kenbaar maken van 
voorwaarden voor het gebruik van content aan afnemers. Juist bij via internet 
beschikbare open content is het voor afnemers minder vanzelfsprekend dat 
het gebruik ervan aan voorwaarden onderworpen is. Het is dan ook voor beide 
partijen van belang dat afnemers op de hoogte zijn van (en instemmen met) 
de voorwaarden die de aanbieder verbindt aan het gebruik van de content. Dat 
geldt eveneens wanneer een aanbieder ervoor kiest zijn exclusieve rechten niet 
onverkort in te roepen, bijvoorbeeld omdat hij met zijn product dan een groter 
publiek kan bereiken. Door middel van een gebruikslicentie kan een aanbieder 
in een dergelijk geval ‘regelen’ onder welke voorwaarden hij zijn exclusieve 
rechten niet jegens de andere partij zal inroepen. Voorbeelden daarvan zijn de 
licenties van het Open Source Initiative (OSI) en de Open Access-beweging.7 
Ook in de categorieën 2, 3 en 4 kan door middel van een overeenkomst duidelijk-
heid worden geboden over de verrichtingen die in een concreet geval met open 
content zijn toegestaan. Duidelijkheid is voor zowel aanbieders als afnemers 
van content van belang,8 met name bij het opvragen van content met zoek-
systemen. Daar worden aanbieders immers met twee tegengestelde belangen 
geconfronteerd: enerzijds is het open aanbieden van content wenselijk voor aan-
bieders. De content is zo gemakkelijker vindbaar voor het publiek. Anderzijds is 
het bij open content moeilijker om controle uit te oefenen op de wijze waarop 
door afnemers gebruik wordt gemaakt van die content. Ongewenste wijzen van 
gebruik van met zoekbots opgevraagde content kunnen een belemmering vor-
men voor het behalen van de doelstellingen van aanbieders. 

Wat kan de aanbieder doen wanneer de nadelen van het open aanbieden van 
content de overhand dreigen te krijgen? Hij kan besluiten zijn content niet meer 
open aan te bieden, door bijvoorbeeld een wachtwoord te vereisen voor toegang 
tot de content. Het publiek moet dan dus extra moeite doen om de content te be-
kijken. Het gesloten aanbieden betekent voorts dat zoekbots van zoeksystemen 
de content niet meer automatisch kunnen opvragen. Wanneer zoeksystemen 

6. Par. 3. Ik ga in deze studie echter niet in op de vraag in hoeverre prestatiebescherming een 
grondslag kan zijn voor het verbinden van voorwaarden aan het gebruik van content. De moge-
lijkheden om in het algemeen een intellectuele prestatie te beschermen anders dan via de in de 
wet vastgelegde intellectuele eigendomsrechten zijn beperkt: zie daarover uitgebreid Van Enge-
len 1994. 

7. Voorbeelden zijn: www.opensource.org, www.openaccess.org en www.creativecommons.org. Zie 
voor Creative Commons-licenties hoofdstuk 8, par. 5.4.5.

8. De afnemer die content met behulp van een zoeksysteem gaat opvragen en gebruiken wil im-
mers niet voor verrassingen komen te staan. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de afnemer een zoek-
systeem heeft aangeschaft en dat vervolgens niet kan gebruiken omdat een aanbieder bezwaar 
heeft tegen het gebruik van dat type zoeksysteem. De aanbieder wil op zijn beurt voorkomen dat 
de content niet in overeenstemming met zijn wensen gebruikt wordt. Zie nader hoofdstuk 2, par. 
2.2.2.
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worden beperkt in hun toegang tot de content, kunnen ze er niet (goed) naar 
verwijzen in hun zoekresultaten. De meeste eindgebruikers vinden relevante 
informatie echter met behulp van zoeksystemen. Het wordt dan veel moeilijker voor 
afnemers om de content van de aanbieder te vinden of zelfs te weten dat die er is. 
Een dergelijke keuze pakt ongunstig uit voor de toegankelijkheid van informa-
tie voor het publiek. Ook voor de aanbieder kan verminderde toegankelijkheid 
nadelig zijn. Bij een daling van het aantal websitebezoekers levert het tonen van 
advertenties op een website minder inkomsten op.9 
Een aanbieder kan ook besluiten om in het geheel geen ‘voorwaarden’ aan de 
beschikbaarstelling van de content te verbinden. Deze ‘oplossing’ geeft ondui-
delijkheid over welke verrichtingen afnemers met de content mogen plegen, 
met het risico van door de aanbieder ongewenste verrichtingen met de content. 
Content wordt steeds vaker opgevraagd met zoeksystemen, en vervolgens via 
dergelijke zoeksystemen (rechtstreeks) beschikbaar gesteld aan het publiek.10 
Door deze gang van zaken daalt het bezoek aan de oorspronkelijke website 
met een daling aan inkomsten voor de (oorspronkelijke) aanbieder tot gevolg. 
De werkwijze van dit soort aanbieders van ‘tweedehandscontent’ is niet altijd 
evident strijdig met auteurs- of databankenrechten.11 De oorspronkelijke aan-
bieder die tegen dit soort gebruik wil optreden, wacht vaak een lange procedure 
met een onzekere uitkomst.
Een andere mogelijkheid om uit deze impasse te komen, is dat aanbieder en af-
nemer afspraken maken over met de content toegestane verrichtingen. Wanneer 
toepassing van auteurs- en databankenrechtelijke regels rechtsonzekerheid in 
stand laat, biedt het maken van afspraken mogelijk uitkomst.12 In de volgende 
hoofdstukken onderzoek ik deze derde optie.13 

Men kan de tegenwerping maken dat een rechthebbende enkel over zijn in-
tellectuele rechten zal willen contracteren voor zover dat de uitoefening van 
zijn rechten niet beperkt. Daar zit wat in. Toch zie ik drie redenen voor ‘aan-
bieders-rechthebbenden’ om overeenkomsten aan te gaan met afnemers met 
betrekking tot gebruik van content. Ten eerste is duidelijkheid vooraf over de 
in een concreet geval toegestane verrichtingen met content evenzeer wenselijk 
voor aanbieders. Meer rechtszekerheid kan ook voor de rechthebbende op een 
intellectueel-eigendomsrecht voordeliger zijn dan het enkel vasthouden aan 
zijn rechten met het risico dat de reikwijdte van die rechten in een concreet 

9. Aanbieders ontvangen immers voor advertenties meestal ‘per click’ een vergoeding.
10. Twee heel verschillende voorbeelden zijn de ‘Google cache’-functie en de website http://www.

beslist.nl, die gegevens van verschillende webwinkels bijeenbrengt en beschikbaar stelt aan het 
publiek. 

11. Hoofdstuk 3, par. 3.3 en hoofdstuk 4, par. 3.2. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012, 
LJN BW2216 (Innoweb/Wegener) en vergelijk Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 
maart 2012, LJN BW0096 (PR Aviation/Ryanair).

12. Beunen 2007, p. 296-297: onduidelijkheden over de reikwijdte van rechten kunnen worden weg-
genomen met (licentie)overeenkomsten.

13. Ik spreek in dit hoofdstuk over overeenkomsten in het algemeen, omdat niet alle overeenkom-
sten licentieovereenkomsten zijn. Bovendien is er discussie over het vermogensrechtelijk karak-
ter van een licentie: sommige auteurs menen dat een licentie als een beperkt recht moet worden 
beschouwd. Ik neem tot uitgangspunt dat de verlening van een licentie een overeenkomst is. In 
het overgrote deel van de gevallen gaan partijen een licentie-overeenkomst aan. Ik ga dus voorbij 
aan de discussie over het karakter van licentie: zie hierover Wentink 1995.
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geval in rechte betwist wordt. Het kan vanuit economisch oogpunt efficiënt 
zijn om die onzekerheid op voorhand weg te nemen door te contracteren.14 In 
overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld vage begrippen uit de Auteurswet en Da-
tabankenwet worden geconcretiseerd. Tevens kunnen onzekerheden over wie 
wat wanneer mag in een specifieke situatie vooraf al worden weggenomen door 
voor het concrete geval vast te leggen dat bepaalde verrichtingen wel of niet toe-
gestaan zijn. Daarbij kan gedacht worden aan het wegnemen van onzekerheid 
over de interpretatie van wettelijke bepalingen, onduidelijkheid over de vraag 
of gehoudenheid aan een bepaalde verplichting nu wel of niet uit auteurs- of da-
tabankenrecht voortvloeit en onzekerheid over de reikwijdte van toestemming 
die de aanbieder impliciet verleent door content open via internet beschikbaar 
te maken.
Ten tweede kunnen door middel van een overeenkomst aanvullende ‘voorwaar-
den’ aan het gebruik van content worden verbonden, waarmee de aanbieder 
economische belangen kan waarborgen. Dit is aan de orde wanneer de aanbie-
der voorwaarden wil stellen die verder kunnen gaan dan de reikwijdte van het 
exclusieve recht. Voor het verzamelen van persoonsgegevens (gebruikerspro-
fielen), dat onderdeel is van het businessmodel van veel aanbieders van open 
content, is bijvoorbeeld op grond van artikel 8 Wet bescherming persoonsgege-
vens (WBP) toestemming vereist van de persoon op wie de gegevens betrekking 
hebben.15 Ook kan gedacht worden aan voorschriften omtrent het gebruik van 
zoeksystemen, bepalingen die betrekking hebben op toepasselijk recht of de 
uitsluiting van aansprakelijkheid. Voorts kunnen bepaalde handelingen niet 
met een beroep op een intellectueel-eigendomsrecht worden tegengegaan.16 
Wettelijke beperkingen op het auteursrecht zoals de citaatexceptie of de 
exceptie voor de privékopie (art. 15a Aw), kunnen in veel gevallen met een over-
eenkomst alsnog worden ‘weggecontracteerd’.17 Ook zijn contentaanbieders 
tegenwoordig wettelijk verplicht om afnemers toestemming te vragen voor het 
plaatsen van alle cookies die niet noodzakelijk zijn voor het beschikbaar stel-
len van content.18 Bij sommige typen ‘voorwaarden’ is niet heel duidelijk of ze 
voortvloeien uit exclusieve rechten op grond van de Aw en Dw.19 Een voorbeeld 
is de volgende bepaling dat content niet met behulp van zoekbots opgevraagd 
mag worden: 

‘U gaat akkoord dat u zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 
van Wyeth geen gebruik kunt maken van robots, spiders, automatische 
of handgestuurde processen of apparaten waardoor u kunt “screen scra-

14. Zie bijvoorbeeld Burrell en Coleman, p. 50 en Elkin-Koren 1998, p. 1159 en 1166 e.v.
15. Art. 8 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer de 

aanbieder voor het aanbieden van zijn diensten gebruik maakt van ‘cloud computing’. Veel aan-
bieders van cloud computing slaan gegevens (mede) op op computersystemen buiten de EU. Op 
grond van art. 8 WBP is toestemming van afnemers vereist indien de aanbieder gegevens die als 
persoonsgegevens aan te merken zijn, laat opslaan op een computersysteem buiten de EU. Zie 
over deze problematiek onder meer Cuijpers 2011 en Viergever 2010. 

16. Voorbeelden zijn wettelijke beperkingen op het auteursrecht, zoals de citaatexceptie (art. 15a 
Aw) of de exceptie voor de privékopie (art. 15a Aw) en handelingen waartegen niet (meer) met 
het auteursrecht kan worden opgetreden.

17. Zie uitgebreid Guibault 2002, m.n. p. 225-262. 
18. Art. 11.7a Tw jo. 8 WBP. 
19. Hoofdstuk 3 en 4. 
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pen”, “monitor minen” of andere technieken waardoor u Webpagina’s of 
de inhoud van Webpagina’s kunt kopiëren.’ 20

Een aanbieder kan commercieel belang hebben bij het uitoefenen van controle 
over de wijze waarop content wordt waargenomen.21 Koelman wijst in dit ver-
band op het genereren van inkomsten uit advertenties en (bij webwinkels) de 
mogelijkheid om klanten te verleiden tot het doen van ‘impulsaankopen’.22 Voor 
aanbieders kan dus van belang zijn om beperkingen op te leggen aan het verwij-
zen naar delen van de content door derden. 
Ten derde kan contracteren voor een aanbieder-rechthebbende opportuun zijn 
wanneer hij verkiest om geen beroep meer te doen op een gedeelte van die rech-
ten zonder alle rechten uit hoofde van zijn auteurs- of databankenrecht prijs te 
geven. Door middel van een (licentie)overeenkomst kan toestemming worden 
verleend voor handelingen die zonder die toestemming voorbehouden zijn aan 
de rechthebbende. Een bekende licentievorm is de Creative Commons-licentie.23 

Zonder mededeling van de aanbieder is de afnemer zich er niet altijd van bewust 
dat een bepaalde gedraging onder het exclusieve recht van de aanbieder valt, of 
heeft hij er mogelijk geen erg in dat het gedrag door de aanbieder niet op prijs 
gesteld wordt. Met duidelijke afspraken vooraf weten partijen wat wel en niet is 
toegestaan met de aangeboden content. Zo kan de aanbieder niet gewenst gedrag 
met betrekking tot de aangeboden content tegengaan.

3. Geen auteurs- of databankenrecht, toch voorwaarden? 

Hierboven gaf ik aan dat het aangaan van een overeenkomst voor partijen ook 
zinvol kan zijn wanneer de aanbieder niet over auteursrecht of databankenrecht 
beschikt, of de status van die rechten onduidelijk is.24 Het is nodig wat uitgebrei-
der bij die stelling stil te staan. In verschillende uitspraken over het verbinden van 
voorwaarden aan open content is namelijk overwogen dat de aanbieder die geen 
beroep meer toekomt op een intellectueel-eigendomsrecht niet eenzijdig meer 
voorwaarden kon stellen aan het gebruik van content.25 Daarbij wordt steeds ver-
wezen naar twee standaarduitspraken over de waarde van een mededeling op een 
tijdschrift (Leesportefeuille I) of achterop een cd (Free Record Shop).26 De status van de 
‘voorwaarden’ wordt in deze uitspraken overigens niet duidelijk. Ik bespreek deze 

20. Dit was een extract uit de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van farmaceu-
tisch bedrijf Wyeth, http://www.wyeth.nl/WHCterms.aspx, laatst bezocht op 11 januari 2011. 
Deze voorwaarden werden op de website van Wyeth getoond voordat het bedrijf werd overgeno-
men door Pfizer.

21. Zie bijv. Rb. Rotterdam (vzr.) 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210, m.nt. 
Koelman (Kranten.com).

22. Zie bijv. Rb. Rotterdam (vzr.) 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210, m.nt. 
Koelman (Kranten.com).

23. Hoofdstuk 8.
24. Par. 2.
25. Voorbeelden zijn Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, CR 2003-2, p. 149, m.nt.

Lodder (Netwise/NTS), Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 21 juli 2004, LJN AQ7019 Nationale Vacaturebank/CV 
Bank), Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH).

26. HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesportefeuille I). HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free 
Record Shop).



hoofdstuk 5206

3 geen auteurs- of databankenrecht, toch voorwaarden?

uitspraken in het licht van de vraag of het aangaan van een overeenkomst met 
betrekking tot het gebruik van open content nog mogelijk is als de aanbieder van 
die content geen beroep (meer) kan doen op auteurs- of databankenrecht. 

Het arrest Leesportefeuille I ging over de waarde van het plaatsen van de volgende 
tekst op de voorpagina van enkele tijdschriften: 

‘dat de uitgeefster dit tijdschrift slechts ter beschikking stelt onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat iedere verkrijger door het enkele feit 
van zijn verkrijging jegens haar (…) de verplichting op zich neemt het 
tijdschrift niet ter beschikking te stellen (…) van een leesportefeuille 
(…).’ 

De achtergrond van het plaatsen van zo’n mededeling is dat het auteursrecht 
op een fysiek exemplaar is uitgeput.27 De aanbieder kan verdere verspreiding 
dus niet met een beroep op auteursrechtelijke bepalingen tegengaan. Wie toch 
aanvullende voorwaarden aan het gebruik van zijn product wil stellen, zal dus 
andere wegen moeten bewandelen, zoals het aangaan van een (aanvullende) 
overeenkomst met zijn afnemers. De Hoge Raad heeft in het arrest Leesportefeuille 
I echter bepaald dat over het plaatsen van een mededeling achterop een tijd-
schrift een rechthebbende met een beroep op auteursrecht zich niet eenzijdig 
rechten kan voorbehouden waarover hij niet beschikt.28 Auteursrechtelijke 
bescherming komt tot stand onafhankelijk van clausules zoals ‘alle rechten 
voorbehouden’ en omgekeerd kunnen aan een dergelijke clausule geen rechten 
worden ontleend die de wet niet verleent.29

‘Dat wordt niet anders door enige mededeling (…) dat die verveelvoudi-
ging uitsluitend voor de verkoop in het verkeer wordt gebracht, daar de 
rechthebbende op het auteursrecht zich niet door zulk een mededeling 
rechten kan voorbehouden die hem na openbaarmaking van die verveel-
voudiging van het werk niet meer toekomen.’30 

Met het arrest Free Record Shop is het arrest Leesportefeuille I bevestigd.31 Ook in 
diverse kortgedingzaken over het opvragen en gebruiken van open content is 
met verwijzing naar de arresten Leesportefeuille I en Free Record Shop overwogen 
dat aanbieders zich niet eenzijdig door middel van ‘algemene voorwaarden’ een 
recht kunnen voorbehouden dat ze anders niet bezitten.32 Dat begon met een 
geschil tussen twee NVM-makelaars en de exploitant van de website Zoekalle-

27. Zie over deze uitspraken in de context van internet reeds Hugenholtz 1998. 
28. HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesportefeuille I). HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free 

Record Shop).
29. Spoor, Verkade & Visser 2005, par. 5.14. 
30. Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236 (NVM/ZAH), met verwijzing naar Guibault 2002, 

p. 222 e.v.
31. HR 20 november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record Shop).
32. Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236, Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089, CR 2006-3, 

p. 166, m.nt. Struik, AMI 2007, p. 43, m.nt. Koelman, CR 2007/1, nr. 5, m.nt. Volgenant (NVM/
ZAH), Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, LJN BB8341. Zie over deze uitspraken meer uitgebreid 
hoofdstuk 3. 
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huizen.nl.33 De laatste liet zoekbots stelselmatig content van de websites van de 
NVM-makelaars opvragen. Vervolgens toonde Zoekallehuizen.nl via deep links de 
woningbeschrijvingen en thumbnails van de foto’s van de oorspronkelijke sites. 
De voorzieningenrechter overwoog dat het plaatsen van voorwaarden op een 
website geen grond was voor ZAH om zich aan de voorwaarden van de aanbieder 
te houden: 

‘Nu deze informatie rechtmatig door Drieman en Borgdorff in het verkeer 
is gebracht, kunnen zij zich niet meer verzetten tegen verder gebruik van 
deze informatie – voor zover daarbij geen auteurs- en databankrechten 
e.d. worden geschonden – door het plaatsen op de website van een tekst 
als hierboven weergegeven, omdat ze deze rechten niet meer hebben.34 
(…) Gelet hierop kunnen Drieman en Borgdorff door het enkele plaatsen 
van een clausule op hun website een bezoeker van die website (waaronder 
dus ZAH) niet aan deze clausule binden.’35 

Het Hof Arnhem is in het hoger beroep van dit kort geding nog duidelijker: 

‘De makelaars kunnen zich door het op hun website vermelden van 
algemene voorwaarden niet eenzijdig een recht voorbehouden dat zij 
anders niet bezitten. Zij kunnen ook niet zonder meer door het gebruik 
van algemene voorwaarden de rechten van anderen beperken. Door 
het stellen van algemene voorwaarden kan evenmin de werking van 
wettelijke uitzonderingen op auteursrechtelijke bescherming onge-
daan gemaakt worden. De makelaars hebben niet duidelijk gemaakt 
op grond waarvan zij dat wel zouden kunnen doen anders dan door 
het claimen van rechten waarvan het bestaan in het voorafgaande al is 
afgewezen.’36

Ook in de uitspraak van de Voorzieningenrechter Utrecht in het reeds genoemde 
geschil tussen Wegener en Innoweb37 treft men deze frase aan. Op de homepage 
van Wegener’s website voor tweedehands auto’s stond: 

‘Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid 
van onze gebruiksvoorwaarden. Klik hier om onze gebruiksvoorwaar-
den te lezen, te printen of op te slaan. (…) Op (de informatie in) onze 
website rusten rechten van intellectuele eigendom, waaronder au-
teursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, 

33. Zie hoofdstuk 3, par. 3.4.2.
34. Daarna volgt een verwijzing naar HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesportefeuille I) en HR 20 

november 1987, NJ 1988, 280 (Stemra/Free Record Shop): ‘Dat wordt niet anders door enige mede-
deling (…) dat die verveelvoudiging uitsluitend voor de verkoop in het verkeer wordt gebracht, 
daar de rechthebbende op het auteursrecht zich niet door zulk een mededeling rechten kan 
voorbehouden die hem na openbaarmaking van die verveelvoudiging van het werk niet meer 
toekomen’ en naar Guibault 2002, p. 222 e.v.

35. Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236. 
36. Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089, CR 2006-3, p. 166, m.nt. Struik, AMI 2007, p. 43, m.nt. Koel-

man, CR 2007-1, nr. 5, m.nt. Volgenant (NVM/ZAH).
37. Zie over deze zaak uitgebreid hoofdstuk 4, par. 3.2. 
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modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele 
eigendom in of buiten Nederland. Onder onze algemene voorwaarden 
is het niet toegestaan de informatie op de website van AutoTrack.nl 
openbaar te maken, te verveelvoudigen, te hergebruiken, te wijzigen, te 
“reverse engineeren”, te decompileren of op te slaan in enig geautoma-
tiseerd bestand, of op enigerlei wijze te exploiteren, anders dan voor de 
doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd.’38 

De voorzieningenrechter overwoog: 

‘4.25 (…) Wegener kan door het op haar website vermelden van algemene 
voorwaarden / gebruiksvoorwaarden niet eenzijdig een recht voorbe-
houden dat zij anders niet bezit. Zij kan ook niet zonder meer door het 
gebruik van algemene voorwaarden / gebruiksvoorwaarden de rechten 
van anderen beperken. Door het stellen van algemene voorwaarden kan 
evenmin de werking van wettelijke uitzonderingen op auteursrechtelijke 
bescherming ongedaan gemaakt worden. Wegener heeft niet duidelijk 
gemaakt op grond waarvan zij dat wel zou kunnen doen anders dan door 
het claimen van rechten waarvan het bestaan in het voorafgaande al is 
afgewezen.’39

Eenzelfde overweging komt terug in een geschil over het overnemen van gege-
vens uit de publiek toegankelijke databank van WMS door Weborama:

‘4.7 (…) Ten aanzien van het handelen van Weborama in strijd met de 
gebruikersvoorwaarden van WMS c.s. is de rechtbank met Weborama 
van oordeel dat WMS c.s. door het op haar website vermelden van gebrui-
kersvoorwaarden c.q. algemene voorwaarden niet eenzijdig een recht 
kunnen voorbehouden dat zij anders niet bezitten. Zij kunnen ook niet 
zonder meer door het gebruik van gebruikersvoorwaarden de rechten 
van anderen beperken. WMS c.s. hebben niet duidelijk gemaakt op grond 
waarvan zij dat wel zouden kunnen doen anders dan door het claimen 
van rechten waarvan het bestaan in het voorgaande al is afgewezen.’40

Al deze zaken hadden betrekking op het opvragen van content met behulp van 
zoekbots van geautomatiseerde zoeksystemen. Die omstandigheid speelde bij 
de beoordeling overigens niet of nauwelijks een rol. Steeds wordt een beroep op 
de gebruiksvoorwaarden afgewezen met impliciet (‘niet eenzijdig een recht kun-
nen voorbehouden dat zij anders niet bezitten’) een verwijzing naar het arrest 
Leesportefeuille I.41 Dit doet de vraag rijzen of gehoudenheid op verbintenisrech-

38. Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, LJN BB8341 (Wegener/Innoweb), r.o. 2.7.
39. Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 2007, LJN BB8341 (Wegener/Innoweb). In de bodemprocedure tussen 

Wegener en Innoweb die volgde en waarin nu prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof van 
Justitie zijn voor zover mij bekend geen verbintenisrechtelijke aspecten aan de orde geweest. Zie 
hoofdstuk 4, par. 3.2.

40. Rb. Amsterdam, vonnis in verzet van 9 januari 2008, LJN BC3829 (WMS/Weborama).
41. Dit heeft de goedkeuring van Visser, die van oordeel is dat het niet aan contentaanbieders is om 

nadere voorwaarden aan het gebruik van content te stellen. Zie Rb. Utrecht (vzr.) 21 november 
2007, MF 2008/1, p. 46-48, m.nt. D.J.G. Visser (Wegener/Innoweb): ‘Dit soort activiteiten moet mijns 
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telijke grondslag nog mogelijk is. Kan men in een dergelijk geval dan niet meer 
overeenkomen dat de ander zich aan bepaalde voorwaarden moet houden? 
Koelman maakt verschil tussen het geval dat op grond van (intellectuele-eigen-
doms)rechten wel en geen toestemming vereist is.42 Indien geen toestemming is 
vereist voor bijvoorbeeld het verwijzen naar content met hyperlinks, moet naar 
zijn mening het arrest Leesportefeuille I analoog worden toegepast. Koelman in-
terpreteert de uitspraak van de Hoge Raad aldus, dat het onder die voorwaarden 
verbieden van verrichtingen die niet onderhevig zijn aan IE-rechten, geen wer-
king heeft indien de betreffende verrichting niet strijdig is met het IE-recht.43 
Dat betekent dat geen overeenkomst tot stand meer zou kunnen komen over de 
voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de content. 
Ik zie echter wél mogelijkheden om rechtgeldig overeenkomsten te sluiten met 
betrekking tot het gebruik van content wanneer geen auteurs- of databanken-
recht op die content (meer) rust, of niet duidelijk is hoe ver deze rechten reiken. 
Uit het Leesportefeuille-arrest volgt mijns inziens namelijk niet dat partijen de 
mogelijkheid ontnomen is over toegestane handelingen te contracteren. Ook 
Scheltema en Tjong Tjin Tai menen dat de arresten Leesportefeuille I en Free Record 
Shop geen uitsluitsel geven over de vraag of een op het exemplaar afgedrukt 
beding verbintenisrechtelijke werking toekomt jegens de koper.44 De genoemde zin-
snede van de Hoge Raad zou in mijn opinie ook aldus kunnen worden begrepen, 
dat de eisende partij zich slechts op rechten uit hoofde van een overeenkomst 
kan beroepen wanneer aan alle vereisten voor een rechtsgeldige totstandkoming 
van een overeenkomst is voldaan. Daarbij is uiteraard essentieel dat de voor-
waarden door de andere partij worden aanvaard. Het louter plaatsen van een 
mededeling achterop een cd of tijdschrift voldoet in die lezing niet aan die ver-
eisten.45 Ik meen derhalve dat de in de arresten Leesportefeuille I en Free Record Shop 
gebezigde formuleringen zouden kunnen duiden op het geval dat in casu geen 
rechtsgeldige overeenkomst kon worden geconstrueerd. Bij gebreke daarvan kan 
geen eenzijdig voorbehoud worden gemaakt.46 
De vraag blijft dan: Kan de aanbieder met behulp van het verbintenissenrecht, in 
het bijzonder het contractenrecht, dan eigenlijk wel aanvullende afspraken met 
afnemers maken over de handelingen en verrichtingen die wel of niet met de 
content mogen worden gedaan? 

inziens óf verboden óf toegestaan zijn, maar niet afhankelijk gesteld van mededelingen van web-
sitehouders.’ 

42. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210, m.nt. Koelman (Kranten.
com).

43. Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210, m.nt. Koelman (Kranten.
com). Koelman verwijst in zijn noot onder meer naar HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95 (Leesporte-
feuille I); zie ook HR 20 november 1987, NJ 1988, 280, Informatierecht/AMI 1988, p. 15 (Stemra/Free 
Record Shop).

44. Dat was in die zaken ook niet aan de orde gesteld. Zie Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003. 
45. Dat is in overeenstemming met verbintenisrechtelijke regels. Soms kan men die voorwaarden 

pas na totstandkoming van de overeenkomst zien of zijn die voorwaarden onvoldoende zicht-
baar.

46. Mijns inziens betekent dit dus niet, dat de aanbieder in het geheel niet met de afnemer had kun-
nen contracteren, maar dat de betreffende rechters kennelijk niet meegingen in de stelling dat 
op de betreffende wijze een rechtsgeldig aanbod, respectievelijk aanvaarding kon plaatsvinden.
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In haar dissertatie over de mogelijkheid wettelijke beperkingen op het 
auteursrecht weg te contracteren, worstelt Guibault met de vraag of het au-
teursrechtelijk gezien mogelijk is om langs contractuele weg voorwaarden te 
verbinden die betrekking hebben op gedragingen waarvoor op grond van de 
Aw geen toestemming van de rechthebbende is vereist. Ze concludeert dat een 
eenduidig antwoord op die vraag niet mogelijk is.47 Verkade schreef in zijn boek-
bespreking van de dissertatie van Guibault: 

‘U laat u toch ook niet tot gek verklaren als ik nu opschrijf: “wie dit leest 
is gek” of “wie de volgende bladzijde opslaat moet mij € 10 betalen”?’48 

Het uiten van de frase ‘wie dit leest is gek’, roept uiteraard geen verbintenis in 
het leven. Ook de frase ‘wie dit leest, moet mij € 10 betalen’ brengt geen ver-
bintenis tussen partijen tot stand. Uit deze uitingen blijkt immers niet een op 
rechtsgevolg gerichte wil; de tekst duidt veeleer op een scherts in plaats van de 
bedoeling de andere partij akkoord te doen gaan met een harde verplichting.49 
Voor zover Verkade bedoelde dat men door het toevoegen van een zinsnede aan 
een (licentie)overeenkomst toch niet zo gemakkelijk een auteurs- of databan-
kenrecht kan verkrijgen of uitbreiden dat men zonder die frase niet (of slechts 
beperkt) had, ben ik dat met hem eens. Dat doet echter niet af aan de vrijheid 
van partijen om met elkaar overeenkomsten aan te gaan. Binnen de grenzen van 
de wet is totstandkoming van een overeenkomst mogelijk wanneer een partij 
bereid is akkoord te gaan met de voorwaarden die een ander stelt. Het vermijden 
van onduidelijkheden zou voor partijen een aanleiding kunnen zijn om zulks 
te doen. Guibault heeft daarom naar mijn mening wel degelijk een belangrijke 
vraag gesteld over het grijze gebied tussen contractsvrijheid en het ontbreken 
van een vermogensrechtelijke grondslag.50 

Een clausule op de achterkant van een cd of een tijdschrift lijkt op het eerste ge-
zicht weliswaar op voorwaarden voor het gebruik van een website, maar er zijn 
belangrijke verschillen. Anders dan bij open content worden cd’s en tijdschrif-
ten meestal tegen betaling aan het publiek ter beschikking gesteld. Er is dan 
bovendien al een (andere) overeenkomst tot stand gekomen tussen partijen,51 op 
grond waarvan toestemming is verleend voor door het auteursrecht bestreken 
handelingen. Het ontbreken van een intellectueel eigendomsrecht of onduide-
lijkheid over het bestaan of de reikwijdte ervan, betekent daarom niet per se dat 
alle redenen om te contracteren ontbreken. Het aangaan van een overeenkomst 
om dergelijke onduidelijkheden weg te nemen is een praktische oplossing voor 
die gevallen waarin bij gebreke van een dergelijke overeenkomst onzekerheid 
rijst over wat afnemers met de content mogen doen. Contracteren zou de duide-
lijkheid tussen partijen juist in dit soort grensgevallen kunnen bevorderen. Een 

47. Guibault 2002.
48. Verkade 2004, p. 146, ook Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003 verwijzen daarnaar. 
49. Zie over het onderscheid sociale verplichting en verbintenis hoofdstuk 6, par. 3.2. 
50. Als contractsvrijheid ertoe leidt dat een partij zich met eenzijdig opgestelde bedingen of hele 

overeenkomsten meer rechten verschaft, moet uiteraard worden bezien of een zo vergaande 
contractsvrijheid inderdaad wel wenselijk is.

51. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst, of een overeenkomst van bruikleen.
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aanbieder kan dan (aanvullende) voorwaarden aan het gebruik van die content 
verbinden, bijvoorbeeld bepalingen omtrent aansprakelijkheid, toepasselijk 
recht en privacy.52 
Ik meen dat afspraken eveneens mogelijk zijn voor die gevallen waarin auteurs-
recht of databankenrecht geen toepassing vindt, of geen regels geeft voor een 
bepaald geval.53 Het aanbieden van content vertegenwoordigt op zichzelf een 
zekere waarde indien afnemers kennis willen nemen van de daarin opgesloten 
informatie.54 Er is met andere woorden nog steeds de aanbieder die iets beschik-
baar maakt dat de afnemer wil hebben. ‘Dit’ in ‘wie dit leest is gek’ heeft die 
waarde niet. De verhouding tussen aanbieder en afnemer van content kenmerkt 
zich door de omstandigheid dat de aanbieder onder voorwaarden content 
beschikbaar maakt, die de afnemer kan gebruiken. Indien de aanbieder zou be-
sluiten de content niet meer aan te bieden, ontbeert de afnemer toegang tot de 
betreffende content. Zo bezien is het stellen van de vraag in hoeverre aanbieders 
jegens afnemers door middel van een overeenkomst aanvullende verplichtingen 
kunnen afdwingen ter zake van open content, wel degelijk zinvol.

4. Contracteren over open content in de huidige praktijk 

4.1 Inleiding

Het contractenrecht wordt al langer gebruikt om voorwaarden te verbinden aan 
het gebruik van via internet beschikbaar gestelde content.55 Overeenkomsten 
kunnen zowel voorafgaand aan het opvragen van content als gedurende het fei-
telijk proces van het aanbieden en opvragen van content worden gesloten. Een 
voorbeeld van overeenkomsten die voorafgaand aan het opvragen van content 
worden aangegaan, zijn contracten tussen grote contentaanbieders en grote 
aanbieders van zoeksystemen zoals Google over het tonen van content door 
zoekmachines. Deze komen meestal niet langs elektronische weg tot stand.
Op grond van een dergelijke overeenkomst vindt men in de zoekresultaten van 
Google nog maar weinig van het nieuws dat door grote krantenuitgevers wordt 
gepubliceerd.56 Via andere overeenkomsten wordt de content waarnaar zoeksys-

52. Dat geldt met name wanneer zo’n overeenkomst verplichtingen tot een niet-doen van de afne-
mer in het leven roept. Mogelijk had Verkade vooral het oog op verplichtingen tot een doen.

53. In dit onderzoek ga ik niet in op de mogelijkheid dat het via overeenkomsten beletten van be-
paald gedrag strijdig is met het mededingingsrecht. Zie hierover Conclusie A-G Huydecoper 14 
november 2003 bij HR 12 maart 2004, NJ 2009, 549, m.nt. P.B. Hugenholtz (XS4ALL/Ab.fab), r.o. 71. 

54. Van Engelen 1994 concludeert dat bescherming van niet door IE-rechten beschermde prestaties 
naar Nederlands recht nog steeds enkel mogelijk is wanneer die prestaties op één lijn te brengen 
zijn met een intellectueel-eigendomsrecht. Deze leer van de eenlijnsprestatie is door de Hoge 
Raad geformuleerd in HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), r.o. 4.3, en daarna 
herhaald: zie bijvoorbeeld HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley), r.o. 3.3. Vergelijk ook 
Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210 (Kranten.com), m.nt. Koel-
man, met herhaling van de standaardformulering: ‘Het profiteren van andermans inspanningen 
is op zichzelf genomen nooit een onrechtmatige daad zonder bijkomende omstandigheden die 
een en ander onrechtmatig maken.’ 

55. In tegenstelling tot andere studies over elektronisch contracteren wordt in deze studie niet veel 
aandacht besteed aan het aangaan van overeenkomsten via e-mail (zie daarvoor bijvoorbeeld 
Voulon 2010). De nadruk in dit onderzoek ligt op contracteren tijdens het proces van het opvra-
gen van open content.

56. Zie reeds http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/12/changes-in-first-click-free.html. 
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temen verwijzen, juist uitgebreid: krachtens zo’n andere overeenkomst verkreeg 
Google bijvoorbeeld toestemming voor het tonen van boekfragmenten van de 
uitgaven van uitgeverij Kluwer in zijn zoekresultaten. Een ander voorbeeld zijn 
de overeenkomsten tussen persbureau ANP en nieuwssites zoals NU.nl. NU.nl 
verkrijgt en publiceert berichten van het ANP op grond van een overeenkomst 
tussen partijen. ANP-berichten vallen weliswaar onder de nieuwsexceptie van ar-
tikel 15 Aw, maar de overeenkomst tussen partijen bepaalt welke verrichtingen 
met de aangeboden content zijn toegestaan.57 

Het vooraf (meestal schriftelijk) contracteren is echter lang niet altijd realiseer-
baar. De toegankelijkheid van internet zou ernstig belemmerd worden wanneer 
men schriftelijk zou moeten contracteren voorafgaand aan elk incidenteel 
bezoek aan een website of elk niet structureel opvragen van content van een 
bepaalde locatie. Bij gebruik van zoeksystemen geldt dit des te meer: Wanneer 
grote delen van internet moeten worden doorzocht, is het natuurlijk ondoenlijk 
om vooraf met alle potentiële aanbieders overeenkomsten aan te gaan. Meestal 
weet een afnemer vooraf niet precies waar gezocht zal worden, tenzij hij vooraf 
de locaties bepaalt waar het zoeksysteem content opvraagt. Contracteren voor-
afgaand aan het opvragen van content biedt dus slechts in een klein aantal 
gevallen een werkbare oplossing. Het ligt het dan ook veel meer voor de hand dat 
partijen een overeenkomst aangaan gedurende het proces van het opvragen van 
content. Om dit soort overeenkomsten draait het in dit onderzoek.

4.2 Introductie ‘0-situatie’ en ‘1-situatie’

Het contracteren tijdens het proces van het opvragen van content kan op allerlei 
manieren vorm krijgen. In het kader van deze studie onderscheid ik twee typen 
situaties: ten eerste de situatie dat de aanbieder niet kenbaar maakt dat hij voor-
waarden aan het gebruik van content verbindt en ten tweede dat zulks wel het 
geval is. Voor beide typen situaties ga ik in de komende hoofdstukken na of en 
hoe tussen partijen rechtsgeldig een overeenkomst tot stand kan komen.58 

In december 2012 werd bekend dat Google in België afspraken heeft gemaakt met een groep 
uitgevers van Waalse kranten over het gebruik van ‘snippets’ van online krantenberichten door 
Google News. Als tegenprestatie treft Google kort gezegd voorzieningen die de advertentie-
inkomsten uit de krantenwebsites moet verbeteren, zie bijvoorbeeld: http://www.futureofco-
pyright.com/home/blog-post/2012/12/13/legal-battle-between-google-and-belgian-publishers-
comes-to-an-end.html. Begin februari 2013 is in Frankrijk ook een overeenkomst gesloten tussen 
Google News en Franse uitgevers, waarbij Google bijdraagt aan een fonds voor digitaal publice-
ren, zie http://www.futureofcopyright.com/home/blog-post/2013/02/04/google-and-french-publis-
hers-reach-agreement-over-publication-of-news-snippets.html (bijdrage van M. van der Heide). 

57. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 13 november 2002, LJN AF0433, KG 2002/307 (NU.nl/ANP).
58. Ergens in het proces kan de verhouding tussen partijen kennelijk een juridisch karakter krijgen. 

Het gaat mij erom inzicht te krijgen hoe en waar dat gebeurt. Ik onderzoek of partijen – even-
tueel naast afspraken over goederen of diensten – gedurende het opvragen van content tussen 
partijen nog andere afspraken kunnen maken, namelijk met betrekking tot het gebruik van 
open content, en zo ja, of die afspraken juridisch van aard zijn. Wat is de aard van de verhouding 
tussen partijen bij het opvragen van aangeboden open content, wanneer de aanbieder enkel 
content aanbiedt? Wat mogen afnemers, in het bijzonder zoeksystemen, in zo’n geval met de 
aangeboden content doen? Ik tracht deze vragen te beantwoorden door na te gaan welke ver-
plichtingen of verbintenissen partijen gedurende het proces van het aanbieden en opvragen van 
content op zich nemen.
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Als ‘situatie 0’ beschouw ik de situatie dat een aanbieder open content beschik-
baar stelt. Een afnemer pleegt handelingen (personen) en/of verrichtingen 
(zoeksystemen) ten aanzien van die content. Verder gebeurt er niets bijzonders 
in deze 0-situatie. De aanbieder maakt derhalve geen voorbehouden over wat 
met de content mag gebeuren. De te beantwoorden contractenrechtelijke vraag 
hierbij is: Komt een stilzwijgende overeenkomst tot stand tussen de aanbieder 
en afnemer (eindgebruiker of exploitant van zoeksysteem)? Zo ja, wat is precies 
de inhoud van die overeenkomst: wat mag een afnemer wel en niet doen met de 
content? De 0-situatie komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 7.

Als ‘situatie 1’ beschouw ik van de 0-situatie afwijkende situaties. Hier gaat het 
om gevallen waarin de aanbieder van content ‘iets doet’ – expliciet – om te be-
werkstelligen dat tussen hem en de afnemer een overeenkomst tot stand komt 
en waarbij de aanbieder daardoor mogelijk zelfs bewerkstelligt dat die overeen-
komst een bepaalde inhoud heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van 
‘gebruiksvoorwaarden’ op één of meer pagina’s van de website. Moringiello wijst 
(voor Amerikaans recht) op de economische wenselijkheid van het kunnen pre-
senteren van ‘gebruiksvoorwaarden’ tijdens het ‘bezoeken’ van een website: 

‘The courts deciding these cases, like the courts deciding today’s shrink-, 
click- and browse-wrap cases, recognized the economic desirability of 
presenting terms to offerees by methods other than human-to-human 
delivery. Just as today’s courts have pointed out that the recitation of con-
tract terms by a human would be time consuming and possibly so boring 
as to thwart a sale yesterday’s courts recognized that many more insur-
ance policies could be sold by mail than could be sold in person. 
However, they stressed that traditional contracting principles should 
apply with “special force” when contract terms are delivered by a 
machine.’59

De voorwaarden met betrekking tot het gebruik van content waarnaar Morin-
giello hier verwijst, treft men vooral in twee vormen: ‘click-wrap-overeenkomsten’ 
en de hierboven reeds genoemde ‘browse-wrap-overeenkomsten’. Click-wrap-
overeenkomsten komen tot stand door een expliciete aanvaarding door de 
afnemer van een daartoe strekkend aanbod door de aanbieder. Vaak gebeurt dat 
door het klikken op een zogenoemde ‘OK-button’ op een webpagina. Eén moge-
lijkheid om te bewerkstelligen dat met de afnemer een overeenkomst tot stand 
komt, is het zodanig inrichten van een website dat een expliciete aanvaarding van 
de afnemer noodzakelijk is voordat de afnemer verder kan gaan.60 In de praktijk 
wordt vaak geen expliciete aanvaarding vereist. Onder ‘browse-wrap-overeen-
komsten’ versta ik overeenkomsten die tot stand zouden moeten komen door 
aanvaarding die bestaat in het enkele voortgezette gebruik van de website. Deze 
uit de Verenigde Staten overgewaaide term duidt erop dat het aanbod van de aan-
bieder (bijvoorbeeld het toestaan van verrichtingen met de content onder elders 

59. Moringiello 2003, p. 395.
60. Dit kan bijvoorbeeld zijn het zodanig inrichten dat de persoon die content bekijkt, steeds eerst 

een verwijzing naar de ‘voorwaarden’ moet ‘wegklikken’.
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op de website geplaatste ‘voorwaarden’) door de afnemer (stilzwijgend) aanvaard 
zou worden door verder te gaan met het ‘gebruik’ van de website.61 

In deze studie onderscheid ik globaal drie typen 1-situaties, dat wil zeggen drie 
verschillende manieren voor het verbinden van voorwaarden aan open content. 
Deze worden nu ook in de praktijk door aanbieders toegepast. Het eerste type 
betreft het in natuurlijke taal kenbaar maken dat de content onder voorwaarden 
beschikbaar wordt gemaakt. Deze werkwijze komt overeen met de hierboven 
genoemde ‘browse-wrap-overeenkomsten’.62 Het komt voor dat men bij het 
eerste bezoek aan de website eerst een mededeling op het scherm moet wegklik-
ken voordat een webpagina goed te zien is (‘wegklikbare mededeling’). Zo kan 
bijvoorbeeld worden aangekondigd dat gebruik van content aan voorwaarden 
onderhevig is.63 Een andere mogelijkheid is dat de voorwaarden die de aanbieder 
aan het gebruik van de content wil verbinden op iedere webpagina worden ge-
plaatst. Ook komt het voor dat een mededeling onder- of bovenaan één of meer 
webpagina’s wordt geplaatst inhoudende dat aan het gebruik van de website 
voorwaarden zijn verbonden, met een hyperlink naar een pagina met gebruiks-
voorwaarden. Een voorbeeld van zo’n uiting is te vinden op de website van 
Barbie (nl.barbie.com): 

‘U mag deze website alleen gebruiken als u deze bepalingen en voorwaar-
den voor het gebruik van de website (de “Gebruiksrechtenovereenkomst”) 
naleeft.’64 

De voorwaarden, of in dit geval de ‘Gebruiksrechtenovereenkomst’, worden in 
dit voorbeeld toegankelijk gemaakt via een hyperlink. Het gebeurt ook wel dat 
op een pagina enkel een woord of icoontje als hyperlink geplaatst wordt dat ver-
wijst naar voorwaarden elders op de website. Of aldus daadwerkelijk rechtsgeldig 
een overeenkomst tot stand kan komen, bespreek ik uitgebreid in hoofdstuk 8. 
Het tweede type 1-situaties betreft het toevoegen van machine interpretable-voor-
waar den aan content.65 Deze zijn uitsluitend gericht tot daartoe geprogram-
meerde (zoek) sys temen. Voorbeelden zijn de toevoeging van een no robots clause 
vol gens de Robots Exclusion Standard aan de website en de toevoeging van een 
ACAP-file aan de website.66

61. Of dat inderdaad mogelijk is, bespreek ik in hoofdstuk 8. 
62. Zie hierover hierna, par. 4.5 en uitgebreid hoofdstuk 8. 
63. Bijvoorbeeld: http://www.gelderlander.nl.
64. Op de website http://nl.barbie.com staat een link naar de algemene voorwaarden voor het ge-

bruik van deze website voor kinderen. Wie op de link klikt, komt terecht op http://corporate.mat-
tel.com/global/nl-NL/terms-conditions.aspx. Daar staat onder meer de volgende frase (in hoofdlet-
ters op de website geplaatst): ‘Door gebruik van deze website gaat u akkoord met alle voorwaar-
den van deze gebruiksovereenkomst en komt u overeen en verbindt u zich alle voorwaarden van 
deze gebruiksovereenkomst na te leven. Ingeval u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van 
deze gebruiksovereenkomst, dient u geen gebruik te maken van deze website.’ Ook: http://www.
kpn.com/kpn/show/id=346491/spage=1863554: ‘Als u gebruik maakt van deze site verklaart u 
zich akkoord met de genoemde voorwaarden.’ 

65. Zie over de mate waarin machine interpretable-voorwaarden verbintenisrechtelijk relevant zijn, 
hoofdstuk 8.

66. Hoofdstuk 2, par. 4.3.3.
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In de derde soort 1-situaties die in deze studie wordt beschreven, maakt de aan-
bieder gebruik van een combinatie van gebruiksvoorwaarden in natuurlijke taal 
en machine interpretable-voorwaarden. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde 
Creative Commons-licenties.67

Er zijn dus tal van manieren om mededelingen aan het publiek te doen met 
betrekking tot het gebruik van content. De maatregelen die door aanbieders 
worden genomen om voorwaarden aan het gebruik van content te verbinden 
zijn bovendien onderling sterk verschillend. De keuze voor een bepaalde vari-
ant van situatie 1 zal vaak door praktische overwegingen worden ingegeven. 
Deze keuze hangt onder meer samen met de aard en functie van de beschikbaar 
gemaakte content. Het maakt bijvoorbeeld verschil of de content een ondersteu-
nende functie vervult bij het aanbieden van een ander product of een andere 
dienst, of dat de content zelf het product is. Ook de omstandigheden waaronder 
de content wordt aangeboden kunnen een rol spelen.68 

Het vereisen van expliciete aanvaarding van een aanbod tot het aangaan van 
een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van content kan als te grote 
barrière voor de toegankelijkheid van content worden beschouwd. Wanneer een 
website bijvoorbeeld het verstrekken van informatie of het maken van reclame 
als hoofddoelstelling heeft, zullen afnemers minder snel moeite willen doen 
voor het verkrijgen van toegang tot de content: door te veel belemmeringen 
kunnen de bezoekersaantallen dalen. Aanbieders kunnen daarom besluiten 
om hun website zodanig in te richten dat geen expliciete aanvaarding van voor-
waarden door de afnemer wordt geëist. In andere gevallen wordt het vereisen 
van expliciete aanvaarding als onnodig en niet praktisch ervaren. Het met 
technische middelen afdwingen van een expliciete aanvaarding van gebruiks- 
of toegangsvoorwaarden werpt bovendien toegangsbelemmeringen op voor 
zoeksystemen. Een dergelijke vergaande beperking van toegang tot de content 
voor zoekbots kan ongunstig zijn voor de aanbieder: als zoekbots geen content 
kunnen opvragen, kunnen zoekmachines ook niet meer naar de content verwij-
zen in hun zoekresultaten.69 De website wordt dan niet of nauwelijks meer door 
afnemers gevonden. Een expliciete aanvaardingshandeling of het invoeren van 
bepaalde gegevens door de afnemer is soms echter noodzakelijk, bijvoorbeeld 
bij de koop van goederen of diensten online.70 De aanbieder zal kortom keuzes 
moeten maken: biedt hij content open of gesloten aan? Sluit hij wel of geen over-
eenkomst met afnemers over het gebruik van de content? Op welke wijze geeft 
hij een dergelijke overeenkomst vorm? Afhankelijk van de uitkomst van dit 
keuzeproces kan worden onderzocht of op de gekozen wijze een rechtsgeldige 
overeenkomst tussen partijen tot stand komt.

67. Hoofdstuk 8, par. 5.4.4. 
68. Hoofdstuk 6, par. 3.3.
69. Hoofdstuk 2, par. 4.2. 
70. Bijvoorbeeld het invoeren van naam of adresgegevens.
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Al verschillende keren heb ik opgemerkt dat duidelijkheid over wat afnemers 
met de aangeboden content mogen doen, voor zowel aanbieders en afnemers 
van belang is. Waarover zouden partijen dan zoal afspraken willen maken? Ik 
geef in deze paragraaf een aantal voorbeelden van mogelijke onderwerpen.71 
Voor deze studie zijn bepalingen die zijn gericht op het functioneren van zoek-
systemen, het meest van belang. 

In hoofdstuk 2 bleek dat zoeksystemen globaal de volgende soorten taken 
uitvoeren: het verzamelen van content door content op te vragen, het intern ver-
werken van content, het verwerken van een zoekvraag van de eindgebruiker en 
de presentatie van de resultaten op een zoekvraag van de eindgebruiker. Voor het 
uitvoeren van al die taken zijn verrichtingen met de content van de oorspronke-
lijke aanbieder noodzakelijk: het zoeksysteem vraagt content op, verwerkt deze 
intern en presenteert deze op de een of andere wijze als (zoek)resultaat. Voor 
aanbieders die controle willen uitoefenen over de verrichtingen van zoeksyste-
men, zijn afspraken met betrekking tot deze drie taken relevant. Allereerst kan 
daarbij gedacht worden aan instructies met betrekking tot de wijze waarop het 
zoeksysteem content opvraagt. Dergelijke afspraken hebben betrekking op het 
gebruik van het computersysteem van de aanbieder en de bandbreedte die nodig 
is voor het opvragen van data door het zoeksysteem. Voorbeelden zijn de snel-
heid waarmee zoekbots content opvragen, het aantal ‘hits’ per tijdeenheid, het 
tijdstip en de duur van opvragen. Sommige aanbieders willen in het geheel niet 
dat hun content met zoekbots opgevraagd wordt. 

Afspraken met betrekking tot de interne verwerking van de content zien bijvoor-
beeld op de tijdsduur en de wijze van bewaren van de opgevraagde content door 
het zoeksysteem. Ook een verbod om bepaalde transformaties met de data uit te 
voeren, is denkbaar.72 

Bij de wijze van de presentatie van de content aan derden kan men bijvoorbeeld 
denken aan de hoeveelheid content die wordt getoond, de refresh-rate, bronver-
melding, welke gedeelten wel of niet mogen worden getoond, door wie content 
mag worden getoond en de doeleinden waarmee content wordt getoond. Som-
mige contentaanbieders vinden het aanbieden van content voor commerciële 
of militaire doeleinden bijvoorbeeld bezwaarlijk.73 Ook komt de uitsluiting van 

71. Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006 geven een overzicht van veel voorkomende bepalingen. 
Zie nader hoofdstuk 8. Zij brengen dit soort bepalingen overigens samen onder de noemer 
‘disclaimers’. Omdat lang niet alle bepalingen een exoneratieclausule behelzen, gebruik ik een 
andere term. 

72. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een database met postcodes zodanig te converteren dat deze 
wordt getoond als een landkaart waarbij men door te klikken op een locatie bij een bepaalde 
postcode komt. In dit voorbeeld wordt de oorspronkelijk opgevraagde dataset dus zodanig be-
werkt dat deze niet meer in het resultaat van bewerking herkenbaar is. 

73. In de eerder besproken zaak Hof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) 13 maart 2012, LJN 
BW0096 (PR Aviation/Ryanair) is geoordeeld dat art. 24a Aw in de weg stond aan een beroep op de 
voorwaarden die Ryanair stelde aan toegang tot en gebruik van haar open content gegevensver-
zameling. Op grond van art. 24a Aw verzet het auteursrecht op een gegevensverzameling zich 
niet tegen ‘de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige gebruiker van de verzameling, 
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eventuele aansprakelijkheid van de contentaanbieder in de praktijk veel voor. 
Dat geldt ook voor bepalingen met betrekking tot het gebruik van persoonsge-
gevens. Geregeld worden ook rechtskeuze- en ook wel forumkeuzebepalingen 
toegevoegd.74 Daarnaast treft men mededelingen aan die dienen om te voldoen 
aan een wettelijke plicht, zoals de informatieplichten van artikel 3:15d BW of 
de ‘cookiebepaling’ van artikel 11.7a Tw. Voorts zijn er bepalingen waaruit blijkt 
dat de informatie op de website gericht is tot een bepaalde groep van personen 
(bijvoorbeeld alleen kinderen, of alleen volwassenen) of de inwoners van een 
bepaald land. Ook kunnen bepalingen aanduiden dat de aanbieder juist geen 
contractuele relatie met afnemers in het leven wil roepen. 

4.4 Kenmerken en kwalificatie overeenkomsten over open content 

Overeenkomsten met betrekking tot open content die gedurende het proces van 
het opvragen van content tot stand komen, kunnen allerlei verschijningsvor-
men hebben. Desondanks zijn er wel gemeenschappelijke kenmerken aan te 
wijzen. Wat zijn dan globaal de kenmerken van dit soort overeenkomsten? Om 
te beginnen gaat het om standaardcontracten en massacontracten. Het betreft 
situaties waarin in feite niet wordt onderhandeld gedurende het proces van tot-
standkoming van een eventuele overeenkomst. Het initiatief om te komen tot 
een overeenkomst ligt bij de contentaanbieder.75 Het onderwerp van de overeen-
komst kan uiteenlopen, maar meestal gaat het ten minste om het verschaffen 
van een recht tot toegang en/of gebruik van aangeboden content. Voorts is er 
niet in alle gevallen duidelijkheid over de reikwijdte van de rechten die de aan-
bieder kan laten gelden.

Eveneens kenmerkend is dat de afhandeling van de communicatie bij deze over-
eenkomsten volledig plaatsvindt langs elektronische weg, namelijk via internet. 
Partijen kunnen elkaar bijvoorbeeld niet zien en ook anderszins geen direct 
contact met elkaar hebben. De communicatie verloopt volgens een vooraf gedefi-
nieerd patroon, dat voortvloeit uit de voor communicatie gebruikte technologie.
Een volgend kenmerk bij deze overeenkomsten is dat ten minste een van beide 
partijen, namelijk de aanbieder, gebruikmaakt van een geautomatiseerd sys-

die noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot en normaal gebruik te maken van de verzame-
ling’ (art. 24a lid 1 Aw) en mag niet ten nadele van de rechtmatige gebruiker worden afgeweken. 
Anders dan Struik 2012 lijkt te suggereren, oordeelt het hof hier mijns inziens niet dat elke 
rechthebbende op een intellectueel-eigendomsrecht geen voorwaarden meer kan verbinden aan 
het gebruik van zijn open content. Mijns inziens is het verbinden van voorwaarden nog steeds 
mogelijk. Zie nader hoofdstuk 3, par. 4.

74. Nog afgezien van de rechtsgeldige totstandkoming van een eventuele overeenkomst worden 
hoge eisen gesteld aan gebondenheid van afnemers aan een forumkeuzebeding. De Hoge Raad 
heeft meermaals bepaald dat een forumkeuze pas werking heeft wanneer deze expliciet is 
overeengekomen of er in zeer duidelijke bewoordingen naar wordt verwezen. Het opnemen van 
een forumkeuze in algemene voorwaarden is bijvoorbeeld onvoldoende, tenzij in de tekst van 
de overeenkomst of (bij regelmatig zakendoen tussen partijen) op de facturen expliciet melding 
wordt gemaakt van het forumkeuzebeding: HR 27 mei 2011, LJN BP8689, NJ 2012, 391, m.nt. 
Polak (Demerara), zie art. 23 EEX-Vo. Wilsovereenstemming met betrekking tot een forumkeuze 
wordt op grond van art. 23 lid 3 EEX-Vo. sneller aangenomen wanneer een dergelijke forum-
keuze gebruikelijk is in de branche waarbinnen partijen werkzaam zijn. 

75. De aanbieder is immers degene die content beschikbaar maakt en aan dat beschikbaar maken 
eventueel voorwaarden wil verbinden. 
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teem. De aanbieder zit immers niet zelf achter de computer om naar aanleiding 
van een verzoek tot toezending van content die content terug te sturen.76 Dit 
gebeurt geheel automatisch, zodat de aanbieder feitelijk gezien geen directe con-
trole heeft over zijn aandeel in het proces van interactie.77 Zo vernieuwend is dit 
contracteren via internet overigens niet: Moringiello geeft een voorbeeld van au-
tomaten op luchthavens, waar in de VS al in 1963 verzekeringsovereenkomsten 
uit kwamen rollen.78 Ze voegt daaraan toe:

‘While internet contracting has recently engaged the attention of courts, 
the challenges posed by contracts presented by a web site are similar to 
those posed by earlier machine-delivered contracts and standard form 
contracts in general.’79 

De hier te bespreken overeenkomsten vertonen ook gelijkenis met standaard-
contracten zoals bij snoepautomaten of kaartautomaten op het station.80 
Wanneer de afnemer een zoeksysteem gebruikt om content op te vragen, maken 
beide partijen gebruik van een geautomatiseerd systeem. 

Tot slot zijn de verbintenissen die partijen jegens elkaar op zich nemen van een 
ietwat bijzonder karakter. De aanbieder verbindt zich namelijk niet tot levering 
van de content, maar als hij content op verzoek van de afnemer terugstuurt, wil 
hij dat de afnemer zich houdt aan bepaalde voorwaarden. De afnemer neemt 
op grond van die overeenkomst veelal een geringe tegenprestatie op zich. Het 
gaat er met name om, dat afnemers bepaalde beperkingen op zich nemen ten 
aanzien van de wijze waarop ze gebruikmaken van de content. Ook komen 
bepalingen voor over het doen van afstand van het recht om de aanbieder aan-
sprakelijk te stellen, of het verlenen van toestemming tot gebruik van (persoons)
gegevens. De afnemer verplicht zich bij deze overeenkomsten in de regel niet tot 
betaling van een geldsom.81 Je zou kunnen zeggen dat het aanbieden van open 
content in een grijs gebiedt plaatsvindt: juist in deze context komt het grensvlak 
tussen verbintenissen en afspraken in de sociale sfeer in beeld. Niet altijd zal een 
partij immers rechtsgevolg beogen met het aanbieden of (verder gaan met) op-
vragen van content. Een argeloze eindgebruiker die ‘gewoon een website bekijkt’ 
heeft wellicht helemaal niet in de gaten dat de aanbieder met hem wil contrac-
teren. Het kan van belang zijn te weten wanneer de afnemer erop bedacht moet 
zijn dat de aanbieder content aanbiedt met de (uiteindelijke) bedoeling een over-
eenkomst aan te gaan ter zake van het gebruik van de opgevraagde content. Ook 
moeten partijen weten aan welke criteria voldaan zijn moet wil de aanbieder 

76. Hoofdstuk 2, par. 3.3 en 3.4.
77. Dit aspect kwam aan de orde in Rb. Breda (vzr.) 31 januari 2007, LJN AZ7368, NJF 2007/135  

(Stg. Postwanorder/OTTO) en in hoger beroep Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, 
NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO).

78. Moringiello 2003, p. 392.
79. Moringiello 2003, p. 392.
80. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1 BW, aant. 186: Het plaatsen van een automaat 

geldt als het doen van een volledig openbaar aanbod. Wie geld in de automaat gooit, aanvaardt 
dit aanbod, waardoor een overeenkomst tot stand komt. 

81. Dit kan anders zijn wanneer de overeenkomst vooraf (offline) is aangegaan of via een click-wrap-
overeenkomst tot stand komt.
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gerechtvaardigd erop mogen vertrouwen dat de afnemer zijn aanbod aanvaardt. 
Ondanks de verschillende verschijningsvormen van de afspraken die onderwerp 
zijn van deze studie, is de essentie bij alle vormen min of meer dezelfde. Het 
gaat er steeds om dat een aanbieder bepaalde content beschikbaar maakt en op 
verzoek toestuurt aan afnemers, waarbij hij mogelijk expliciet voorwaarden aan 
het opvragen en/of het gebruik van die content verbindt. Het is daarbij niet rele-
vant om wat voor soort content het gaat. Ik noem de aangeboden content ‘open 
content,’ omdat deze wordt toegestuurd zonder dat afnemers een wachtwoord 
of andere credentials moeten opgeven. Daarbij zij aangetekend dat – voor zover 
sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst – de totstandkoming veelal stil-
zwijgend geschiedt. 

In een bijdrage over ‘overeenkomsten tot levering van digitale inhoud’ signaleert 
Loos dat grote rechtsonzekerheid bestaat over de vraag of deze overeenkomsten 
tot levering van digitale inhoud moeten worden aangemerkt als overeenkomst 
tot levering van een zaak of tot levering van diensten.82 Dat is bijvoorbeeld van 
belang in geval van non-conformiteit. Bij de overeenkomsten die onderwerp zijn 
van het artikel van Loos is namelijk moeilijk vast te stellen wanneer sprake is 
van non-conformiteit, omdat onzeker is wat de consument van digitale inhoud 
mag verwachten.83 De verwijzing naar het ‘normale gebruik’ zoals dat bij andere 
typen overeenkomsten gebeurt, is bij overeenkomsten over digitale inhoud 
problematisch, omdat bij digitale inhoud vaak nog geen standaard bestaat voor 
wat ‘normaal gebruik’ is.84 Loos wijst daartoe ook op het voorstel voor een Ge-
meenschappelijk Europees Kooprecht.85 Hij meent dat dit probleem kan worden 
opgelost door de overeenkomst te kwalificeren. Hij meent daarbij dat ‘overeen-
komsten met betrekking tot digitale inhoud’ zich goed lenen voor kwalificatie 
als koopovereenkomst of overeenkomst van ruil. Indien de regels voor koop 
van toepassing zouden zijn op dit soort overeenkomsten, zouden conformiteits-

82. Loos 2011a, par. 2. Uit de wijze waarop Loos ‘overeenkomsten tot levering van digitale inhoud’ 
omschrijft, leid ik af dat hij doelt op een generiek begrip, dat door mij in dit onderzoek is aan-
geduid als ‘content’. Uit het artikel blijkt niet dat Loos onderscheid maakt tussen het aanbieden 
van open of gesloten content, of tussen overeenkomsten waarbij de afnemer zich verbindt tot 
betaling van een geldsom en overeenkomsten waarbij zulks niet het geval is.

83. Loos 2011a met aldaar genoemde verwijzingen. 
84. Dit is in lijn met hetgeen ik hierboven opmerkte ten aanzien van de problemen met het vinden 

van gebruiken en gewoonten met betrekking tot internet: hoofdstuk 6, par. 3.3.7.
85. Voorstel voor een verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht, 

COM(2011)635. Zie in het bijzonder overweging 18: ‘Digitale inhoud wordt dikwijls niet tegen 
betaling van een prijs geleverd, maar in combinatie met afzonderlijk betaalde goederen of 
diensten, waarbij niet-geldelijke overwegingen een rol spelen zoals het verlenen van toegang tot 
persoonlijke gegevens of gratis toegang in het kader van een marketingstrategie, gebaseerd op 
de verwachting dat de consument in een later stadium aanvullende of meer geavanceerde digi-
taleinhoudproducten zal kopen. Met het oog op deze specifieke marktstructuur en het feit dat 
gebreken in de verstrekte digitale inhoud de economische belangen van consumenten kunnen 
schaden, ongeacht de voorwaarden waaronder die inhoud is verstrekt, mag de beschikbaarheid 
van het gemeenschappelijk Europees kooprecht niet afhangen van het feit of voor de betrok-
ken specifieke digitale inhoud een prijs is betaald.’ En: art. 5 (Overeenkomsten waarop het ge-
meenschappelijk Europees kooprecht kan worden toegepast), onder b: ‘Het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht kan worden toegepast op: (…) (b) overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud, al dan niet op een materiële gegevensdrager, die door de gebruiker kan worden 
opgeslagen, verwerkt en hergebruikt, en waartoe hij toegang kan hebben, ongeacht of tegenover 
die levering de betaling van een prijs staat. (…).’
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problemen volgens Loos beter kunnen worden geadresseerd.86 Kwalificatie als 
levering van een dienst acht hij minder passend. 

Ik ben het met Loos eens dat ‘een duidelijk kader voor overeenkomsten tot 
levering van digitale inhoud wenselijk is’,87 en dat de huidige regelgeving ondui-
delijkheden over non-conformiteit bij overeenkomsten met digitale inhoud in 
stand laat. Aansluiting bij koop lijkt in dat licht aantrekkelijk.88 Toch meen ik 
dat de overeenkomsten die het onderwerp vormen van deze studie zich niet goed 
lenen voor kwalificatie als overeenkomst van koop. Ik ben dan ook geen voorstan-
der van aansluiting bij de voor koop geldende regels. Alvorens mijn standpunt 
te beargumenteren, merk ik op dat in de bijdrage van Loos niet geheel duidelijk 
wordt op welke gevallen Loos precies doelt. Uit de wijze waarop hij ‘overeen-
komsten tot levering van digitale inhoud’ omschrijft, maak ik op dat Loos geen 
onderscheid maakt tussen het aanbieden van open of gesloten content, of tussen 
overeenkomsten waarbij de afnemer zich verbindt tot betaling van een geldsom 
en overeenkomsten waarbij zulks niet het geval is. Mogelijk maakt Loos, net als 
vele andere auteurs en net als de opstellers van de E-commercerichtlijn, geen 
verschil tussen overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de infrastruc-
tuur en overeenkomsten waarbij de content het product is. Ook gaat hij voorbij 
aan de mogelijkheid dat reeds in een vroeg stadium in de interactie tussen par-
tijen een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst zou kunnen worden 
gedaan. De vraag rijst dan ook of de door Loos gebezigde term ‘overeenkomsten 
met betrekking tot digitale inhoud’ zich wel uitstrekt tot overeenkomsten met 
betrekking tot open content die onderwerp zijn van deze studie.89 

86. Loos 2011a, par. 2 en 3.1.
87. Loos 2011a, par. 4.
88. Zie in dit verband HR 8 juli 2011, LJN BQ5068 en HR 27 april 2012, LJN BV1301. In HR 8 juli 2011, 

LJN BQ5068, past de Hoge Raad titel 7.1 BW toe op de verkoop van een onderneming, zodat de 
regels voor non-conformiteit van toepassing zijn op het gebrek aan goodwill van die onderne-
ming. Zie over deze uitspraak Van Wechem 2011. In HR 27 april 2012, LJN BV1301, acht de Hoge 
Raad het regime van titel 7.1 geschikt voor overeenkomstige toepassing op standaardsoftware. 
De Hoge Raad zegt hiermee niet dat deze rechtsverhouding als koop moet worden betiteld, maar 
wel dat de relevante bepalingen uit de kooptitel zich lenen voor overeenkomstige toepassing: 
‘3.5 In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de toepasselijkheid van de kooptitel niet 
is beperkt tot de koop van zaken volgens de begripsomschrijving van art. 3:2 BW. Uit art. 7:47 
BW, waarin is bepaald dat koop ook betrekking kan hebben op vermogensrechten, blijkt dat de 
wetgever de kooptitel van toepassing heeft geacht op alle goederen als bedoeld in art. 3:1 BW, en 
dus aan die titel een ruim bereik heeft willen geven wat betreft het voorwerp van de koopover-
eenkomst. Voorts is van belang dat een overeenkomst tot het aanschaffen van standaardcom-
puterprogrammatuur – op een gegevensdrager of via een download – voor een niet in tijdsduur 
beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag ertoe strekt de verkrijger iets te verschaf-
fen dat geïndividualiseerd is en waarover hij feitelijke macht kan uitoefenen. Dit alles pleit voor 
toepasselijkheid van de kooptitel op een zodanige overeenkomst.’ Zie ook de Conclusie A-G, pt. 
3.8.2: ‘(…) Bij de licentieovereenkomst, waarbij standaardcomputersoftware duurzaam tegen 
een eenmalige prijs ter beschikking wordt gesteld, is de gelijkenis met koop zodanig groot dat 
(analoge) toepassing van de bepalingen van de benoemde overeenkomst van koop en verkoop op 
zijn plaats is te achten.’ De A-G verwijst daarbij ook naar het EU-voorstel voor een gemeenschap-
pelijk Europees kooprecht. Mijns inziens gaan de A-G en de Hoge Raad er hiermee aan voorbij 
dat ook de levering van standaardsoftware naar haar aard een licentieovereenkomst blijft. Daar-
mee is mijns inziens niet verenigbaar dat regels over het geven van een zaak of goed (art. 7:1 BW 
jo. 7:9 BW) op een dergelijke verhouding van toepassing zijn. 

89. Zie ook hetgeen is opgemerkt ten aanzien van de toepasselijkheid van art. 6:227b en c BW op de 
rechtsverhoudingen die het onderwerp vormen van deze studie: hoofdstuk 6, par. 2.3.3.5.
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In ieder geval meen ik dat overeenkomsten met betrekking tot open content 
zich niet goed lenen voor kwalificatie als koopvereenkomst, om de volgende 
redenen. Ten eerste is bij overeenkomsten met betrekking tot open content 
sprake van levering van digitale inhoud zonder dat daar een betaling tegenover 
staat, terwijl de definitie van koop in artikel 7:1 BW wel degelijk betaling van een 
prijs in geld omvat. Loos ziet ook dat toepassing van het kooprecht op dat punt 
problemen kan opleveren.90 Hij wijst er echter op, dat de wetsartikelen over ruil 
(art. 7:49 en 7:50 BW) het mogelijk maken dat de betaling van die prijs in natura 
plaatsvindt.91 Loos brengt terecht onder de aandacht dat de levering van digitale 
inhoud in werkelijkheid niet voor niets gebeurt, maar dat de geldelijke waarde 
ook zit in wat de afnemer ter beschikking stelt: 

‘Weliswaar wordt geen geld betaald voor de levering, maar de meeste 
specialisten op het gebied van internet gaan ervan uit dat de nieuwe 
eenheid van betaling op het internet bestaat uit (de handel) in persoon-
lijke gegevens. In ruil voor de levering van digitale inhoud verzamelen 
bedrijven, expliciet via registratieformulieren of stiekem via cookies, de 
persoonlijke gegevens van hun klanten. Op basis van de aldus verkregen 
informatie bieden bedrijven gepersonaliseerde reclame aan, waarmee zij 
winst maken. De persoonlijke informatie die wordt verschaft in ruil voor 
dergelijke “gratis” inhoud vertegenwoordigt dus in werkelijkheid een 
geldelijke waarde, en de betaling heeft alleen op een andere dan de ge-
bruikelijke wijze plaatsgevonden (…) Het lijkt weinig zinvol om de “gratis” 
geleverde digitale inhoud op basis van andere maatstaven te beoordelen 
dan de levering van in geld betaalde digitale inhoud.’92

Voor ruil lijkt mij evenwel noodzakelijk dat de andere partij ervan op de hoogte 
is dat hij als tegenprestatie een vermogensrecht inbrengt. Voor zover afnemers 
in ruil voor de ‘gratis’ beschikbaar gemaakte open content inderdaad een tegen-
prestatie verrichten door bij te dragen aan het opstellen van gebruikersprofielen, 
zijn ze zich daarvan echter lang niet altijd bewust. Dat Loos in het citaat hierbo-
ven verwijst naar cookies, duidt erop dat ook hij zich dat kennelijk realiseert.
In de tweede plaats vraag ik mij – meer in het algemeen – af, of de overeenkomst 
van koop of ruil wel goed aansluit bij de aard van de verbintenissen die partijen 
hier op zich nemen. De aanbieder die content via internet beschikbaar maakt aan 
het publiek, stelt daarmee computercapaciteit beschikbaar aan afnemers die con-
tent opvragen. Ook kan hij in dat kader toestemming verlenen tot handelingen en 
verrichtingen die onder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs- of databan-
kenrecht vallen. Toestemming tot gebruik (een licentie) is echter van een geheel 
andere aard dan koop. Bij een licentie worden immers nadrukkelijk geen rechten 
overgedragen, terwijl het wel inherent aan koop is dat de eigendom overgaat op de 
koper. De overeenkomst van koop heeft met andere woorden erg weinig gemeen-
schappelijk met het soort rechtsverhouding dat onderwerp is van deze studie.

90. Loos 2011a, par. 3.2.
91. De definitie van ruil in art. 7:49 BW luidt: ‘Ruil is de overeenkomst waarbij partijen zich verbin-

den elkaar over en weer een zaak in plaats van een andere te geven.’ Ruil kan blijkens de toelich-
ting tevens vermogensrechten betreffen.

92. Loos 2011a, par. 3.2. 
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Ten derde zet ik vraagtekens bij de ‘winst’ die kwalificatie als koop heeft voor 
afnemers in geval van overeenkomsten met betrekking tot open content. De 
bedoeling van Loos is om afnemers een betere positie te geven in geval van non-
conformiteit. Voor overeenkomsten met betrekking tot digitale content in het 
algemeen ben ik het met Loos eens dat er behoefte is aan een oplossing voor 
de problemen van afnemers-consumenten in geval van non-conformiteit. Ik 
betwijfel echter of partijen bij de overeenkomsten die in deze studie centraal 
staan überhaupt wel met elkaar contracteren over kwaliteitseisen waaraan 
de aangeboden content moet voldoen op straffe van rechtsgevolgen van niet-
nakoming. De vraag rijst bovendien of een regeling voor non-conformiteit even 
gerechtvaardigd is indien de tegenprestatie niet in geld wordt gedaan. De schade 
die de afnemer lijdt doordat de aanbieder niet de beoogde of gewenste prestatie 
verricht, is bij open content niet van dezelfde orde als bij prestaties waarvoor de 
afnemer heeft betaald. Zo verplicht de aanbieder van open content zich in de 
regel niet tot het beschikbaar maken of houden van de content. Ik zie in dat licht 
weinig voordelen van toepassing van de consumentbeschermende regels voor 
koop voor afnemers van open content.93 
Al met al doet de door Loos voorgestane oplossing naar mijn mening te weinig 
recht aan hetgeen feitelijk tussen partijen gebeurt bij het aanbieden en opvra-
gen van content. Aansluiting bij de kooptitel leidt tot onnodige verwarring bij 
het publiek over de aard van de rechtsverhouding tussen aanbieder en afnemer 
bij open content. Ik zet in dit verband vraagtekens bij de noodzaak en wenselijk-
heid van kwalificatie. 

5. Conclusie

Contracteren kan zowel zinvol zijn voor aanbieders als afnemers, omdat het voor 
beiden duidelijkheid biedt over wat afnemers nu met de content mogen doen. 
De aanbieder-rechthebbende kan ingewikkelde en langslepende auteursrechte-
lijke en databankenrechtelijke discussies voorkomen door met een aanbod tot 
het aangaan van een overeenkomst duidelijk te maken onder welke voorwaar-
den hij toestemt in het opvragen of verwerken van de door hem aangeboden 
content met zoeksystemen. Ook als de aanbieder (mogelijk) geen rechthebbende 
is, kan het voor partijen nog steeds aantrekkelijk zijn om afspraken te maken 
met betrekking tot het gebruik van de content, omdat het aangaan van een over-
eenkomst een einde kan maken aan de rechtsonzekerheid voor partijen op dit 
punt. De grondslag daarvoor kan mijns inziens ook zijn dat de aanbieder ‘iets 
heeft’ dat de afnemer graag wil gebruiken.94 Zonder een adequate afspraak over 
de wijze waarop gebruikgemaakt wordt van de content, zal de aanbieder de con-
tent mogelijk niet meer als open content beschikbaar willen maken. 

Deze studie gaat over overeenkomsten met betrekking tot open content. De over-
eenkomsten in deze studie hebben samengevat globaal de volgende kenmerken: 
het zijn standaardcontracten en massacontracten, waarbij voorafgaand aan de 

93. Zie in dit verband ook mijn opmerkingen over de ongeschiktheid van de toepassing van art. 
6:227b en c BW op overeenkomsten met betrekking tot open content: Hoofdstuk 5, par. 2.3.3.4.

94. Zie nader par. 3.
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totstandkoming geen persoonlijk contact tussen partijen plaatsvindt en ten 
minste één der partijen voor de communicatie gebruikmaakt van een geautoma-
tiseerd systeem.95 Bovendien hebben de overeenkomsten in deze studie in ieder 
geval betrekking op de voorwaarden waaronder en de wijze waarop afnemers 
van de beschikbaar gemaakte content gebruikmaken. 

In de praktijk verbinden aanbieders nu op allerlei manieren voorwaarden 
aan het gebruik van hun content. Ten behoeve van deze studie onderscheid ik 
verschillende wijzen waarop aanbieders in de praktijk voorwaarden aan hun 
content verbinden. Hieronder zijn deze methoden nog eens puntsgewijs weerge-
geven: 

 − het aanbod tot aangaan van een click-wrap-overeenkomst;
 − 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 of enkele webpagina’s van de 
open content website staan;

 − toevoeging van een machine interpretable-voorwaarde zoals een no robots clause 
volgens de Robots Exclusion Standard of een ACAP-file aan de website;

 − toevoeging van een combinatie van no robots clauses en voorwaarden in natuur-
lijke taal aan de website.

95. Zie hiervoor, par. 4.3.
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Hoofdstuk 6
Juridisch kader voor totstandkoming 
overeenkomsten langs elektronische weg 

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw 

1.1 Vraagstelling 

In het proces van aanbieden en opvragen van content via internet vindt voort-
durend interactie tussen aanbieder en afnemer plaats. De verrichtingen en 
handelingen van partijen in dat interactieproces kunnen feitelijke handelingen 
of rechtshandelingen zijn. In dit hoofdstuk zet ik het juridisch kader uiteen 
waarbinnen ik de centrale onderzoeksvraag van deze studie ga beantwoorden. 
Dat is nodig om in de volgende hoofdstukken een antwoord te kunnen formu-
leren op de vraag in hoeverre deze in hoofdstuk 2 besproken handelingen en 
verrichtingen (in het bijzonder die van zoeksystemen) juridisch relevant zijn, en 
tot welke rechtsgevolgen zij precies leiden. 

Ik beantwoord in dit hoofdstuk de vraag: Wat zijn de belangrijkste regels voor 
contracteren langs elektronische weg? Daartoe bespreek ik in het kort de 
geldende wet- en regelgeving ter zake van de totstandkoming van rechtshan-
delingen – in het bijzonder: overeenkomsten – in het algemeen, alsmede de 
specifieke wet- en regelgeving voor contracteren langs elektronische weg (par. 
2.1 tot en met 2.3). Ook inventariseer ik de relevante gezichtspunten aan de 
hand waarvan normatief wordt beoordeeld wat partijen over en weer van elkaar 
mogen verwachten gelet op de specifieke omstandigheden bij het aanbieden en 
opvragen van via internet beschikbare open content (par. 3). Ik rond af met een 
conclusie (par. 4).

1.2 Introductie en opbouw juridisch kader

Wat zijn de belangrijkste regels voor de totstandkoming van overeenkomsten 
over via internet aangeboden open content? Voor overeenkomsten langs elektro-
nische weg gelden de algemene regels voor totstandkoming van overeenkomsten 
en daarnaast enkele bepalingen die specifiek zijn geschreven voor overeen-
komsten langs elektronische weg. Bij de beantwoording van de vraag of in een 
gegeven situatie een overeenkomst tot stand komt, zijn uiteindelijk de concrete 
omstandigheden beslissend. Het is uiteraard onmogelijk om alle mogelijke 
omstandigheden vooraf te bedenken. Wel is het mogelijk om gezichtspunten te 
formuleren aan de hand waarvan normatief wordt beoordeeld wat partijen over 
en weer van elkaar mogen verwachten in de context van het opvragen van via 
internet aangeboden open content. 
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2.1 totstandkoming rechtshandelingen

In de context van dit onderzoek vindt communicatie tussen partijen op afstand 
en elektronisch plaats. Partijen zien elkaar niet en ten minste een van partijen 
maakt voor de communicatie gebruik van een geautomatiseerd systeem. In een 
dergelijke constellatie van feiten doen zich de volgende vragen voor: Ligt in de 
onderhavige verklaring of gedraging een rechtshandeling besloten? Zo ja, welke 
rechtshandeling? Komt er een overeenkomst tussen partijen tot stand? Op welk 
moment? Mocht de ene partij er ondanks het ontbreken van een daartoe strek-
kende wil bij de wederpartij toch gerechtvaardigd op vertrouwen dat de wil van 
die wederpartij gericht was op het tot stand komen van een bepaalde rechtshan-
deling of overeenkomst? Om dit soort vragen goed te kunnen beantwoorden, 
geef ik nu kort de basisregels voor totstandkoming van overeenkomsten weer. 

Achtereenvolgens beantwoord ik de volgende vragen: Hoe komen rechtshande-
lingen tot stand (par. 2.1)? Hoe komen overeenkomsten tot stand (par. 2.2)? Hoe 
komen overeenkomsten langs elektronische weg tot stand (par. 2.3)? 
Bij de beoordeling of en wanneer in een concreet geval langs elektronische weg 
een overeenkomst tot stand komt, spelen de omstandigheden van het geval zoals 
opgemerkt een belangrijke rol. Uit de technische beschrijving in hoofdstuk 2 
volgt globaal wat er feitelijk tussen partijen gebeurt bij het aanbieden en opvra-
gen van content. Reeds bij het kwalificeren van verrichtingen en handelingen 
als feitelijke handelingen of rechtshandelingen, komt de vraag naar voren welke 
omstandigheden in een concreet geval relevant zijn. Een aantal van de gezichts-
punten die relevant zijn bij de normatieve waardering van omstandigheden en 
feiten komt in de jurisprudentie en literatuur steeds terug. In paragraaf 3.2 zet 
ik eerst die gezichtspunten op een rij. Vervolgens bezie ik welke gezichtspunten 
relevant kunnen zijn in de context van dit onderzoek. Daartoe beantwoord ik in 
paragraaf 3.3 de vraag: Wat zijn in de context van deze studie relevante gezichts-
punten aan de hand waarvan normatief wordt beoordeeld wat partijen over en 
weer van elkaar mogen verwachten gelet op de specifieke omstandigheden ? 

2. Algemene regels totstandkoming overeenkomsten

2.1 Totstandkoming rechtshandelingen 

2.1.1 Algemene opmerkingen

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daar-
van (art. 6:217 lid 1 BW). Aanbod en aanvaarding zijn beide eenzijdig gerichte 
rechtshandelingen. Hoe komen rechtshandelingen tot stand? Voor een rechts-
handeling is op grond van artikel 3:33 BW een op rechtsgevolg gerichte wil 
vereist die zich heeft geopenbaard door middel van een verklaring. De wil op 
zich heeft (dus) geen effect. Onder ‘verklaring’ versta ik hier: ‘uiting van de 
wil’ in de zin van ‘een voor de wederpartij waarneembaar en begrijpelijk te-
ken’.1 Een rechtshandeling kan in iedere vorm en in één of meer gedragingen 

1. Vergelijk Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 165 in samenhang met 119 en 172. Nr. 172: 
‘“Verklaring” moet men opvatten in de zin van een voor de wederpartij waarneembaar en begrij-
pelijk teken. Van een aanbod kan men dan ook eerst spreken, wanneer de wederpartij dit teken 
heeft ontvangen, dus wanneer zij van de wil van de aanbieder om een overeenkomst aan te gaan 
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besloten liggen (art. 3:37 lid 1 BW). Als door niet-handelen of stilzwijgen bij de 
wederpartij het vertrouwen kan worden gewekt dat de wil op het sluiten van de 
overeenkomst was gericht, kan dit als wilsverklaring gelden.2 In het enkele toe-
sturen3 van content kan dus een verklaring besloten liggen.4 Ook zonder directe 
tussenkomst verstuurde berichten zijn wilsverklaringen.5 Een verklaring die 
wordt uitgebracht door middel van een instrument, bijvoorbeeld een zoekbot 
van een zoeksysteem, kan dus als wilsverklaring van de gebruiker van dat instru-
ment gelden. Bij een op rechtsgevolg gerichte wil gaat het erom of de subjectieve 
wil van de handelend persoon op één of meer bepaalde rechtsgevolgen gericht is.6 
Dat neemt niet weg dat een rechtshandeling zowel door de ‘verrichter’ beoogde 
als door hem niet-beoogde rechtgevolgen kan hebben.7

Voor de totstandkoming van rechtshandelingen geldt in Nederland de 
wilsvertrouwensleer:8 

‘dat als wilsverklaring niet alleen geldt de verklaring van de werkelijke 
wil, maar ook het bij de wederpartij op toerekenbare wijze opgewekte 
vertrouwen dat de wil op het sluiten van de overeenkomst is gericht.’ 9

Indien een partij aannemelijk weet te maken dat hij niet heeft verklaard over-
eenkomstig zijn wil, komt geen rechtshandeling tot stand, tenzij de ander de 
betreffende verklaring of gedraging heeft opgevat als een door die ander tot hem 
gerichte verklaring van een bepaalde strekking. Als de wederpartij zich met 

in kennis is gesteld.’ 
2. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 167. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht) bij art. 6:217 

BW, aant. 69. ‘Gedragingen kunnen ook een factor vormen die mede bepalend is voor de uit-
komst van de vertrouwensweging (…): door gedragingen kan een vertrouwen van de wederpartij 
dat een overeenkomst tot stand zal komen, het predikaat gerechtvaardigd krijgen.’ Zie voorts 
HR 21 november 1986, NJ 1987, 946. Met betrekking tot een (gestelde) wijziging van een overeen-
komst bij een niet-beantwoorde brief: HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258 en daar genoemde verwij-
zingen. Zie voorts HR 27 februari 2004, NJ 2004, 571 (Meplax/De Rooy-Keim).

3. Met zowel ‘terugsturen’ als ‘toesturen’ wordt in deze studie bedoeld het toesturen van content 
door het computersysteem van de aanbieder dat technisch gezien volgt op het verzoek daartoe 
van het computersysteem van de afnemer. 

4. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 168: ‘De wilsverklaring kan ook besloten liggen in 
het verrichten van de onder de (te sluiten) overeenkomst verplichte prestatie. (…) Ook in het 
verlenen van een verlangde dienst kan een wilsverklaring besloten liggen. Om als rechtshande-
ling te kunnen gelden is vereist dat de wederpartij met het verrichten van de prestatie bekend is 
en aldus de verklaring ontvangt. Indien het verrichten van een prestatie niet aan de wederpartij bekend 
is – bijvoorbeeld iemand neemt op grond van een bestelling een bepaalde zaak in productie –, is 
de productie pas een volmaakte wilsverklaring (aanvaarding) indien zij bekend is gemaakt aan 
degene die het aanbod heeft gedaan (art. 3:37 lid 3 BW).’

5. Van Esch 1999, p. 43. Prins & Gijrath 2000 p. 126 e.v.
6. Parl. Gesch. Boek 3 (Toelichting-Meijers), p. 164.
7. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 100. Ze geven het voorbeeld van een koopovereen-

komst. Daar is wilsovereenstemming gewoonlijk slechts gericht op de uitwisseling van zaak en 
prijs, maar toch verplichten partijen zich door het sluiten van de overeenkomst ook tot de an-
dere regels van het algemene deel verbintenissenrecht en van titel 7.2 (koop), onafhankelijk van 
de vraag of de wil van partijen daarop gericht was. 

8. Valk 2010, nr. 31 e.v. Eveneens over deze leer van de dubbele grondslag (wil en vertrouwen), maar 
zonder de term ‘wilsvertrouwensleer’ te bezigen: Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), m.n. 
nr. 122, 125, 128 en 139. Critici van de wilsvertrouwensleer zijn bijvoorbeeld Van Dunné 1971, 
Smits 1995, Hijma 1988, Nieskens 1991 en Vranken 2000. 

9. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 125. 
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succes op artikel 3:35 BW beroept, komt op grond van dit artikel toch een rechts-
handeling van die strekking tot stand en wordt de handelend persoon derhalve 
gebonden alsof hij wel die wil had gehad.10 De dubbele grondslag voor de tot-
standkoming wordt verduidelijkt in het volgende citaat van Breedveld-de Voogd 
over de totstandkoming van een koopovereenkomst:

‘De wilsverklaring in de zin van artikel 3:33 BW is niet alleen het open-
baar maken van de wil, maar tevens een sociale handeling waarmee aan 
een ander een recht wordt verleend en waarmee men zichzelf bindt. In 
het kader van de totstandkoming van een koopovereenkomst van een 
huis is de wilsverklaring van de verkoper de belofte een huis te leveren 
aan de koper en de wilsverklaring van de koper de belofte hiervoor een 
koopprijs te betalen. Het gaat erom of de verklaringen van partijen deze 
beloftes inhouden. Wilden zij hun wederpartij een dergelijk recht ver-
lenen of mocht de wederpartij er redelijkerwijs op vertrouwen dat zo’n 
recht werd verleend?’11

Het vertrouwen van de ander moet wel gerechtvaardigd zijn geweest.12 Voor de 
vraag of in een concreet geval sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen dat een 
verklaring overeenstemt met de wil van degene die haar aflegt, zijn alle omstan-
digheden van het geval relevant, zoals 

‘de aard van de rechtshandeling, de bijzondere deskundigheid of ondes-
kundigheid van partijen, de mogelijkheid van nader onderzoek naar de 
wil van de declarant en de met de handeling verbonden voor- en nadelen 
voor de bij de handeling betrokken partijen.’13 

10. Art. 3:35 BW luidt: ‘Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin 
die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft op-
gevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen 
beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze verklaring overeenstemmende wil.’ 
‘Heeft opgevat’ is dus een subjectief criterium, het gaat over de feitelijke vraag.

11. Breedveld-de Voogd 2007, p. 13.
12. Het gaat hier om goede trouw in de zin van art. 3:11 BW (objectieve goede trouw). Wanneer men 

art. 3:11 en 3:35 BW in samenhang beziet, wordt niet uitsluitend bescherming onthouden aan 
degene die wist dat een verklaring niet overeenstemde met de wil van de verklarende, maar 
ook aan degene die dit – gelet op alle omstandigheden van het geval – had behoren te weten of 
daarover behoorde te twijfelen. Degene die zich op een rechtsgevolg beroept, kan een onder-
zoeksplicht hebben, maar de onmogelijkheid van een onderzoek verhindert niet dat degene 
met goede reden tot twijfel aangemerkt kan worden als degene die de situatie kende: Asser/Hart-
kamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134 met verwijzing naar Parl. Gesch. Boek 3, p. 104 e.v. en 168, zie 
ook Parl. Gesch. Boek 3 (Inv.), p. 1028 e.v. Zie ook Valk 2010, p. 40: het vertrouwen moet op de een 
of andere manier terug te voeren zijn op het gedrag van partijen. In beginsel dient het vertrou-
wen objectief gerechtvaardigd te zijn, maar er zijn uitzonderingen mogelijk: als de gedraging 
niet subjectief verkeerd begrepen is, is gerechtvaardigd vertrouwen niet mogelijk, ook al was 
de verklaring objectief verwarrend (de verklaring moet immers gericht zijn tot wederpartij om 
werking te hebben).

13. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134. 
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2.1.2 Bereiken verklaring

Een verklaring moet, om werking te hebben, de geadresseerde hebben bereikt 
(art. 3:37 lid 3 BW, eerste zin). Op grond van de tweede zin van artikel 3:37 lid 
3 BW komt het niet of niet tijdig bereiken van een verklaring echter voor risico 
van de andere partij wanneer dit niet (tijdig) bereiken het gevolg is van diens 
eigen handelen, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, of 
van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat 
hij het nadeel draagt. Bij niet bereiken dient dus de vraag beantwoord te worden 
of dit het gevolg is van omstandigheden die de persoon van de (beoogde) ontvan-
ger betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel draagt.14

Wat moet precies worden verstaan onder ‘bereiken’? De wettekst geeft geen 
uitsluitsel. Over de betekenis van ‘bereiken’ bestaan diverse theorieën.15 De 
uitingstheorie (het moment van het opstellen van de verklaring is beslissend) 
en verzendtheorie (de rechtshandeling komt tot stand op het moment van 
verzending) vinden weinig steun in de literatuur.16 Over de keuze tussen de 
ontvangsttheorie (de verklaring heeft de geadresseerde bereikt wanneer de ge-
adresseerde deze heeft ontvangen, waarbij niet relevant is of de geadresseerde 
werkelijk kennis heeft genomen van de verklaring) en de vernemingstheorie (de 
verklaring heeft de geadresseerde bereikt wanneer deze de (inhoud van de) ver-
klaring verneemt) is meer discussie. 
In de Toelichting-Meijers lijkt de ontvangsttheorie als uitgangspunt te worden 
genomen, vanwege de praktische problemen die een keuze voor de vernemings-
theorie mee zou brengen: 

‘Niet wordt echter als eis gesteld, dat de wederpartij de verklaring heeft 
vernomen. Wanneer de verklaring hem heeft bereikt, zijn omstandighe-
den, die veroorzaken, dat hij de ontvangen verklaring niet onmiddellijk 
heeft vernomen, steeds persoonlijke omstandigheden, die hij voor zijn 
rekening moet nemen. (…) Afgezien van de omstandigheid, dat het be-
wijs van dit feit moeilijk is te leveren, dient voor de ontvanger tegenover 
dit nadeel, dat hij geen beroep mag doen op de omstandigheid, dat hij 
van de hem bereikte verklaring niet heeft kennis genomen, het voordeel 
te staan, dat ook tegen de aflegger der verklaring vaststaat, dat de gevol-
gen der verklaring met haar ontvangst intreden.’17

14. Onder andere de volgende arresten geven regels met betrekking tot de vereisten waaraan de 
verzending van een tot een bepaalde persoon gerichte wilsverklaring moet voldoen om werking 
te hebben: HR 10 augustus 1990, NJ 1991, 229, m.nt. Stein (Hoogovens/Mouchkelly), HR 8 april 1994, 
NJ 1994, 521 (Albertzoon/Utrecht), HR 8 september 1995, NJ 1996, 567, m.nt. Snijders (gem. Tilburg/
Schouten), HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 897 (Van Rhee/ING Bank), HR 23 juni 2000, NJ 2000, 517 (Der 
Kinderen/N), HR 1 december 2000, NJ 2001, 46 (Thomassen/Vos), HR 3 juni 2004, LJN AO5122 (X/IDM 
Financieringen). 

15. Zie bijvoorbeeld Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 181.
16. Zie voor stellingname voor de toepasselijkheid van de verzendtheorie op faxberichten Abas 

1998. Hij levert commentaar bij HR 20 maart 1998, NJ 1998, 548. In WPNR 1998/6331 is kritisch 
gereageerd op deze bijdrage door respectievelijk Van der Wiel (p. 656-657), Hermus (p. 655-656) 
en Regter (p. 656). 

17. Parl. Gesch. Boek 3, p. 182 (Toelichting-Meijers bij art. 3:37 BW, oorspronkelijk 3.2.4).
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Tot zover is de keuze voor de ontvangsttheorie glashelder: indien een verklaring 
wel is ontvangen, maar de geadresseerde niet heeft bereikt, komt dat voor risico 
van de geadresseerde. Even verderop wijst Meijers er echter op, dat de ontvangst-
theorie niet in alle gevallen absoluut kan worden toegepast: soms speelt wél een 
rol of de geadresseerde de boodschap had kunnen vernemen:

‘Voor het overige bedenke men, dat een verklaring de wederpartij 
slechts dan heeft bereikt, wanneer deze haar vernomen heeft of een 
normaal individu haar onder de gegeven omstandigheden had kunnen 
vernemen. Wanneer een verklaring zo zacht gefluisterd wordt of zo 
onduidelijk door de telefoon overkomt, dat de wederpartij haar noch 
verstaat, noch een normaal mens haar had kunnen verstaan, heeft de 
verklaring de wederpartij niet bereikt. Ook dat, wat hij, die de verklaring 
aflegt, van de wederpartij weet, kan van invloed zijn voor de beantwoor-
ding der vraag of een verklaring laatstgenoemde heeft bereikt. Weet de 
verklarende persoon b.v. dat de wederpartij doof is, dan zal hij harder 
dan normaal moeten spreken wil er van een bereiken van de verklaring 
sprake zijn. Het ontwerp treedt hier niet in bijzonderheden, die het ge-
vaar scheppen door onvolledigheid meer verwarring dan opheldering te 
brengen.’18

De wettekst en parlementaire geschiedenis kunnen dus toch ruimte bieden 
voor zowel de genuanceerde ontvangsttheorie als de vernemingstheorie ge-
corrigeerd met de ontvangsttheorie.19 In de literatuur wordt de gecorrigeerde 
ontvangsttheorie vrijwel algemeen aanvaard, behalve waar het om zuiver 
mondeling contracteren gaat.20 Naar aanleiding van een bijdrage van Snijders 
staat ook Asser/Hartkamp & Sieburgh nu de ontvangsttheorie met correcties 
voor. Snijders noemt twee correcties op de ontvangsttheorie: namelijk een 
redelijkheidscorrectief en een correctie op grond van misbruik van recht. Het 
redelijkheidscorrectief geldt in het geval dat de verzender kan aantonen dat 
de verklaring op correcte wijze aan de geadresseerde is aangeboden, maar de 
geadresseerde toch een beroep kan doen op persoonlijke omstandigheden, die 
van dien aard zijn dat anderen in de zelfde situatie ook geen kennis genomen 
zouden hebben van de verklaring.21 Degene die zich beroept op het niet hebben 
kunnen lezen van de verklaring moet daarbij een redelijk belang hebben.22 De 
correctie op grond van misbruik van recht is aan de orde waar een geadres-
seerde door een handicap of andere persoonlijke omstandigheden geen kennis 
heeft kunnen nemen van de verklaring, en de verzender misbruik maakt van die 

18. Parl. Gesch. Boek 3, p. 182 (Toelichting-Meijers bij art. 3:37 BW, oorspronkelijk 3.2.4).
19. Zie in het bijzonder Parl. Gesch. Boek 3 (Toelichting-Meijers), p. 182. Voulon 2010. 
20. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 183. In het verleden werd in de Asser-serie gekozen 

voor de vernemingstheorie. Zie bijvoorbeeld Asser/Hartkamp 4-II* (1997 en 2001), nr. 152. Evenzo 
Asser/Hijma 2001 (5-I*), nr. 166. Hartkamp geeft vanaf editie 4-II* (2005) daarbij te kennen dat hij 
is beïnvloed door de bijdrage van Snijders, zie Asser/Hartkamp 4-II* (2005), nr. 153 met aldaar 
genoemde verwijzingen: ‘H.J. Snijders heeft in WPNR 6444/5 (2001) aannemelijk gemaakt dat in 
het huidige Burgerlijk Wetboek – behalve waar het om zuiver mondeling contracteren gaat – is 
gekozen voor de ontvangsttheorie.’ 

21. Snijders 2001a, p. 439.
22. Snijders 2001a, p. 439 verwijst expliciet naar ‘nadeel’ in art. 3:37 lid 3 BW.
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omstandigheden doordat hij de verklaring toch op een manier heeft verzonden 
terwijl hij wist van de betreffende omstandigheden bij de geadresseerde.23 Ook 
bij schriftelijke verklaringen is zo mogelijk dat het tijdstip van bereiken later is 
dan het tijdstip van ontvangst. 
Hartkamp & Sieburgh noemen als belangrijkste bezwaar voor de vernemingsthe-
orie dat een consequente toepassing ervan ertoe kan leiden dat het ongeopend 
laten van een brief tot gevolg heeft dat een mededeling de geadresseerde niet be-
reikt.24 Hartkamp & Sieburgh benadrukken nu dat het begrip ‘bereiken’ op een 
‘redelijke, niet mechanische wijze’ moet worden uitgelegd.25 Ze geven hetzelfde 
voorbeeld als Snijders’ correctie voor misbruik van recht. Een verklaring bereikt 
de andere partij derhalve niet door de enkele ontvangst indien de verzender van 
een verklaring weet of behoort te weten dat een verklaring vanwege bijzondere 
omstandigheden de geadresseerde niet bereikt: 

‘Dit geldt bijvoorbeeld indien de afzender een brief na de gebruikelijke 
kantoortijd in de brievenbus van een kantoorpand werpt. In dat geval 
mag hij niet verwachten dat hij vóór de volgende ochtend wordt gelezen. 
Is daarentegen de gebruikelijke postbestelling verlaat dan is de ontvangst 
in de brievenbus wel een bereiken in de zin van de onderhavige wetsbepa-
ling. (…) De omstandigheden van het geval zullen hier beslissend zijn.’26

Er is blijkens de teksten van Hartkamp & Sieburgh en Snijders maar een hele 
smalle grens tussen gecorrigeerde ontvangsttheorie en ontvangstvernemings-
theorie. Ik kan mij scenario’s voorstellen waarin de formulering van Hartkamp 
& Sieburgh van toepassing is zonder dat precies aan de (vrij strenge) criteria voor 
misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW wordt voldaan, bijvoorbeeld de 
aanbieder die in natuurlijke taal voorwaarden stelt met betrekking tot de ver-
richtingen van zoekbots met die content. Mogelijk is daar toch nog ruimte voor 
een uitzondering op de genuanceerde ontvangsttheorie.

2.1.3 Samenvatting

Een rechtshandeling komt in beginsel tot stand wanneer wil en verklaring over-
eenstemmen, of indien de verklaarder weliswaar aannemelijk weet te maken 
dat wil en verklaring niet overeenstemmen, maar degene tot wie de verklaring is 
gericht daarvan niet op de hoogte was en dat ook niet hoefde te zijn. Een rechts-
handeling komt niet eerder tot stand dan het moment dat de verklaring de 
geadresseerde heeft bereikt. In de heersende literatuur wordt voor het moment 
van de totstandkoming van de rechtshandeling de (gecorrigeerde) ontvangstthe-
orie tot uitgangspunt genomen.

23. Snijders 2001a, p. 438-440. 
24. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 182-183. Dit bezwaar is de voornaamste reden voor 

Martius 2007 om elke toepassing van de vernemingstheorie volledig van de hand te wijzen. 
25. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 182-183. Vergelijk ook de verwijzing bij Martius 

2007, p. 30 naar de Engelse Law Commission: over wie het risico draagt bij het verzenden van een 
verklaring: van een ‘reasonable recipient’ mag verwacht worden dat hij van alles doet on de ont-
vangst ‘zo goed mogelijk’ mogelijk te maken. 

26. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 182-183.
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2.2 Totstandkoming overeenkomsten

2.2.1 Verbintenis of sociale afspraak? 

Na de bespreking van rechtshandelingen in het algemeen komt nu een ge-
kwalificeerde rechtshandeling, te weten de meerzijdige rechtshandeling 
overeenkomst aan de orde. Hoe komen overeenkomsten tot stand? Ik bespreek 
achtereenvolgens het onderscheid tussen verbintenissen en sociale afspraken, 
de begrippen ‘wilsovereenstemming’, ‘aanbod’ en ‘aanvaarding’ en het moment 
van totstandkoming van een overeenkomst. De totstandkoming langs elektroni-
sche weg komt in de volgende subparagraaf aan bod. 

Een (obligatoire) overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één 
of meer partijen jegens één of meer anderen een verbintenis aangaan (art. 6:213 
lid 1 BW). Een verbintenis is

‘een vermogensrechtelijke betrekking tussen twee of meer personen, 
krachtens welke de een jegens de ander tot een prestatie gerechtigd is en 
deze jegens gene tot die prestatie verplicht is.’27 

Het element ‘vermogensrechtelijk’ ziet op de aard van die prestatie: die moet 
een zuiver vermogensrechtelijk karakter hebben.28 Of handelingen gekwalifi-
ceerd moeten worden als verbintenissen of afspraken in de sociale sfeer wordt 
naar Nederlands recht beantwoord aan de hand van artikel 3:33 jo. 3:35 BW. 
Bij de invulling van artikel 3:33 jo. 3:35 BW gaat het er naar mening van Smits 
om, of gebondenheid gewenst is vanuit maatschappelijk oogpunt.29 Anderen, 
bijvoorbeeld Van Schaik, menen dat de grens tussen sociale verplichtingen en 
verbintenissen geheel door artikel 3:6 BW wordt beheerst. Dit artikel luidt: 

‘Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, 
overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voor-
deel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het 
vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.’

Artikel 3:6 BW legt vooral de nadruk op de overdraagbaarheid en het verschaffen 
van stoffelijk voordeel.30 Alleen voor zover door het beschikbaar maken van con-

27. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2012 (6-I*), nr. 6, p. 4. Op grond van art. 6:1 BW kunnen verbinte-
nissen alleen ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit. Dit betekent sinds het standaardarrest 
HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 (Quint/Te Poel) dat ook sprake is van een verbintenis indien de 
verbintenis past in het stelsel van de wet en aansluit bij de in de wet gegeven gevallen. Zie onder 
meer Smits 2003, p. 26-28. De belangrijkste bronnen voor verbintenissen zijn de wet, overeen-
komst, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. 

28. Zie ook art. 3:6 BW. De afspraak moet in de sfeer van het recht liggen en een vermogensrechte-
lijk karakter hebben. Afspraken in de sfeer van het personen- en familierecht vallen hier dus 
buiten. Zie Hartkamp 2005, nr. 40 en 233. 

29. Smits 2003, p. 36, Van Dunné 1997, p. 11 en Nieuwenhuis 2001. 
30. Parl. Gesch. Boek 3, p. 90 (Toelichting-Meijers bij 3.1.1.5, dus 3:6): ‘Het zijn van vermogensrecht is 

voor deze rechten vooral van belang met het oog op de toepasselijkheid van de titels betreffende 
verbintenissen en rechtsvorderingen. Zonder een zodanige toezegging van een contraprestatie 
moet men beloften als om niet te roken, om bezoeken af te leggen enz. buiten de rechtssfeer 
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tent stoffelijk voordeel in het geding is, zou de ander er in deze visie van moeten 
uitgaan dat de wil van de aanbieder op rechtsgevolg gericht is. Smits meent daar-
entegen dat die grens iets ruimer moet zijn. In zijn ogen gaat het niet alleen om 
de objectieve criteria van artikel 3:6 BW, maar dienen ook de subjectieve criteria 
van artikel 3:33 jo. 3:35 BW te worden meegenomen.31 Relevante gezichtspunten 
bij de vraag of gebondenheid ook vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk 
is, zijn volgens Smits bijvoorbeeld de aard van de transactie, de economische 
waarde van de prestatie (in het bijzonder wat de waarde van die prestatie is voor 
de ontvanger),32 de omstandigheden waaronder de transactie wordt verricht en 
de belangen van partijen.33 

2.2.2 Wilsovereenstemming

Voor deze studie is nog een ander aspect van het begrip ‘overeenkomst’ van be-
lang. Dat komt tot uiting in de definitie van de overeenkomst die Hartkamp  
& Sieburgh hanteren:

‘een rechtshandeling die tot stand komt door het overeenstemmen van 
onderling afhankelijke wilsverklaringen van twee of meer partijen en die 
is gericht op het scheppen (of wijzigen) van verbintenissen ten behoeve 
van een van de partijen en ten laste van de andere partij(en) of ten be-
hoeve en ten laste van beide (alle) partijen over en weer.’34

Het fenomeen van het afleggen van ‘in elkaar grijpende’ onderling onafhanke-
lijke wilsverklaringen door twee of meer partijen wordt ‘wilsovereenstemming’ 
genoemd. Een dergelijke wilsovereenstemming is aanwezig indien

‘ieder der partijen voor zichzelf een beslissing heeft genomen die over-
eenstemt met de wil van de ander (bijvoorbeeld A wenst een zaak van B 
te kopen voor een bepaalde prijs, terwijl B deze zaak voor die prijs aan A 
wenst te verkopen), zijn de voornaamste voorwaarden aanwezig voor het 
tot stand komen van een overeenkomst.’35

Die afgelegde wilsverklaringen zijn te kwalificeren als ‘aanbod’ en ‘aanvaarding’. 
Op grond van artikel 6:217 lid 1 BW komt een overeenkomst tot stand door 
een aanbod en de aanvaarding daarvan, waarbij voor een geldige totstandko-
ming is vereist dat aanbod en aanvaarding overeenstemmen.36 Het proces van 
totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen is in de praktijk echter 

houden.’ Zie Van Schaijk 1991, p. 237.
31. Smits 2003, p. 37. Hij noemt ter ondersteuning enkele Duitse uitspraken waaruit een soortge-

lijke zienswijze blijkt. Overigens wordt de belangeloze dienstverlening door Smits ook onder de 
sociale verplichtingen gebracht, ook al is dergelijke dienstverlening wel op geld waardeerbaar. 
Een dergelijke toezegging is volgens Smits in beginsel niet afdwingbaar omdat een op rechtsge-
volg gerichte wil ontbreekt. 

32. Zie tevens Van Dunné 1997, p. 11.
33. Smits 2003, p. 37.
34. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 32 en 39.
35. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 119. Zie ook 4-II* (2005), nr. 98.
36. Aanvaarding die afwijkt op ondergeschikte punten doet wel een overeenkomst tot stand komen. 
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complexer, zodat men niet altijd eenvoudig van aanbod en aanvaarding kan 
spreken.37 Een aanbod kan worden omschreven als: 

‘(…) een aan de wederpartij gedaan voorstel tot het aangaan van een 
overeenkomst, welk voorstel zodanig is bepaald dat door de aanvaarding 
daarvan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.’38 

Een aanbod is een eenzijdige, gerichte rechtshandeling. Omdat aanbod een 
rechtshandeling is, is in ieder geval vereist dat de wil van de aanbieder om in 
geval van aanvaarding gebonden te zijn, uit het aanbod blijkt. Deze wil kan, 
zoals bij alle rechtshandelingen, besloten liggen in één of meer gedragingen, 
zodat een aanbod stilzwijgend kan geschieden.39 Wanneer precies sprake is van 
een aanbod, is een kwestie van uitleg.40 Bij de vaststelling of sprake is van een 
aanbod, kan onder meer worden gekeken naar:

‘(…) de bedoelingen van de “aanbieder” en het bij de geadresseerde opge-
wekte gerechtvaardigd te achten vertrouwen in verband met gebruik of 
gewoonte, de (eisen van) redelijkheid en billijkheid, de opvattingen van 
het maatschappelijk verkeer en de omstandigheden van het geval. (…)’41 

Een volledig juridisch aanbod heeft de volgende kenmerken: het is (a) op 
rechts gevolg gericht; (b) bepaalbaar; (c) gericht tot degene voor wie het aan-
bod bestemd is; (d) de aanbieder moet de persoon en de hoedanigheid van de 
toekomstige wederpartij aanvaard hebben of deze moeten de aanbieder onver-
schillig zijn; (e) er mag geen sprake zijn van ‘nadere gunning’.42 Met name de 
eerste drie vereisten zijn van belang in de context van de totstandkoming van 
overeenkomsten langs elektronische weg. Ze zullen hierna kort worden toege-
licht. 
Met ‘op rechtsgevolg gericht’ wordt in dit kader bedoeld dat het beoogd resultaat 
gericht moet zijn op de totstandkoming van een rechtens bindende overeen-
komst.43 Met dit criterium wordt het aanbod onderscheiden van mededelingen, 
toezeggingen verzoeken en voorstellen die leiden tot het aangaan van ‘gewone’ 
afspraken.44 Vereist is dus dat de wil van de aanbieder verder gaat dan het 

37. Parl. Gesch. Boek 6, p. 879, met betrekking tot art. 6.5.2. Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 
(6-III*), nr. 163-164, met verwijzingen. 

38. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 163. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 
lid 1 BW, aant. 41, spreekt van ‘kan komen’. 

39. Par. 2.1.2.1. Tevens: Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 167. HR 21 december 2001, NJ 
2002, 60 (Van Beers c.s./Van Daalen): Aanbod en aanvaarding hoeven niet uitdrukkelijk plaats te 
vinden; zij kunnen in elke vorm geschieden en kunnen besloten liggen in een of meer gedragin-
gen.

40. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 283 en met name nr. 162 e.v. en 354 e.v. Blei Weiss-
mann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1, aant. 29 en 26-28. Zie ook Tjittes 2010. Zie voorts bij-
voorbeeld Van Dunné 2004, p. 42.

41. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1 BW, aant. 29 en de daar genoemde literatuur.
42. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), bij art. 6:217 lid 1 BW, aant. 28. Zie in dit verband ook aant. 

26-27. 
43. Zie hierboven reeds par. 2.2.1.
44. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), Nieskens-Isphording 1991, Winkel 1974, De Kluiver 

1992. Zie voor deze grens ook Den Tonkelaar (Verbintenissenrecht) bij art. 6:213, aant. 11 e.v. Van 
het aanbod in juridische zin dient een gewone mededeling te worden onderscheiden: zie bij-
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aangaan van bijvoorbeeld een sociale verplichting zoals de toezegging op een 
bepaald tijdstip te komen dineren.45

Een tweede vereiste is dat het voorstel tot het aangaan van een overeenkomst 
voldoende bepaald dient te zijn. Dat wil zeggen dat het voorstel duidelijkheid 
geeft omtrent de essentiële punten van de beoogde overeenkomst, op zodanige 
wijze dat aanvaarding van het aanbod in een overeenkomst resulteert.46 Als niet 
voldoende concreet is wat het onderwerp is van de te sluiten overeenkomst, is 
hooguit sprake van een uitnodiging tot het doen van een aanbod of een uitno-
diging om in onderhandeling te treden. Aanvaarding daarvan doet nog geen 
overeenkomst tot stand komen.47 Acceptatie van een uitnodiging tot het doen 
van een aanbod kan op zichzelf beschouwd worden als een aanbod.48 Hoe de 
acceptatie van een uitnodiging om in onderhandeling te treden moet worden 
geduid, hangt af van de omstandigheden van het geval.49 
Voor een rechtsgeldig aanbod is ten derde vereist dat het voorstel gericht is tot 
de beoogde contractspartij. Dit kan een nader omschreven persoon zijn, maar 
dat is niet noodzakelijk. Wanneer een aanbod niet gericht is tot één of meer 
bepaalde personen, maar tot een in meer of mindere mate uitgebreid publiek, 
is sprake van een openbaar aanbod.50 Het aanbod krijgt pas zijn werking op het 
moment dat de verklaring waarin het aanbod vervat is, de andere partij heeft 
bereikt. 

Aanvaarding is net als aanbod een zelfstandige, eenzijdig gerichte rechts-
handeling.51 Pas met een rechtsgeldige aanvaarding komt tussen partijen een 
overeenkomst tot stand. Aanvaarding vereist een op dat moment geldig aanbod. 
De aanvaarding mag op ondergeschikte punten afwijken van het aanbod. Om 
vast te stellen of de aanvaarding inhoudelijk met het aanbod overeenstemt, zijn 
artikel 3:33 jo. 3:35 BW bepalend.52 Of sprake is van aanvaarding moet eveneens 

voorbeeld Van Dunné 2004, p. 42. Zie over de toezegging nader Menu 1994.
45. De Kluiver 1992, p. 2.
46. Art. 6:227 BW. Zie over essentialia Breedveld-Voogd 2007, p. 115-116. Zie voorts HR 19 september 

1997, NJ 1998, 6 en HR 21 februari 2003, NJ 2004, 567, LJN AF1563 (beide in relatie tot kernbedin-
gen). Specifiek over bepaalbaarheid zie Hof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2008, LJN BI1617: uit art. 
6:227 BW volgt niet dat partijen bij het aangaan van een overeenkomst nauwkeurig en uitdruk-
kelijk moeten verklaren waarin de op hen rustende verbintenissen precies bestaan. ‘Partijen 
kunnen de nadere bepaling van de inhoud van een verbintenis overlaten aan derden of aan één 
van henzelf. Evenzeer kunnen zij overeenkomen dat de nadere bepaling van de inhoud van de 
verbintenis door hen gezamenlijk zal geschieden. De overeenkomst is dan voldoende bepaald, 
omdat de partijen hebben afgesproken hoe de nadere vaststelling van de inhoud van de verbin-
tenis zal geschieden. Dat de inhoud van de verbintenis nog niet precies is vastgesteld neemt niet 
weg dat de verbintenis “bepaalbaar” is, en dat is voldoende om van een bindende overeenkomst 
te kunnen spreken.’ 

47. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 28. Hoe meer in een uitnodiging open-
gelaten is, hoe eerder men zal spreken van een uitnodiging tot in onderhandeling treden. Zie 
voorts Asser-Hijma 2001 (5-I*), nr. 163. 

48. Mits die acceptatie van de uitnodiging gepaard gaat met het doen van een aanbod waartoe was 
uitgenodigd.

49. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1 BW, aant. 119, 126, 141. 
50. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 169. Zie art. 14 lid 2 CISG: de omstandigheden van 

het geval zullen van belang zijn bij de bepaling in hoeverre een openbaar aanbod beperkt van 
strekking is. 

51. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1 BW, aant. 24.
52. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1 BW, aant. 307.
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door uitleg worden vastgesteld. Daarbij kunnen grosso modo dezelfde gezichts-
punten worden gehanteerd als zo-even bij het aanbod genoemd.53 Aanvaarding 
van een aanbod kan eveneens stilzwijgend geschieden.54 Daarbij kan in het 
aanbod overigens niet geldig worden bepaald dat een bepaalde gedraging een 
aanvaarding inhoudt.55 
Bij een voordelig aanbod tot het aangaan van een rechtshandeling om niet wordt 
aanvaarding gemakkelijk aangenomen. Een dergelijk aanbod geldt als aanvaard 
wanneer de geadresseerde het na ervan kennis te hebben genomen, niet on-
verwijld heeft afgewezen.56 Dit geldt ook bij een geringe tegenprestatie, omdat 
aanvaarding van een voordelig aanbod vrij spoedig worden aangenomen.57 

Hoe beoordeelt men of in een gegeven situatie een rechtsgeldige en dus bin-
dende overeenkomst tot stand komt? Of in een concreet geval een overeenkomst 
tot stand is gekomen, wordt in beginsel bepaald aan de hand van wat partijen 
over en weer hebben verklaard, hoe ze zich over en weer hebben gedragen en 
wat ze uit elkaars verklaringen en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij 
daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mochten toekennen, 
hebben afgeleid (art. 6:217 jo. 3:33 BW en 3:35 BW).58 Deze maatstaf moet telkens 
opnieuw worden gehanteerd, waarbij afhankelijk van het type geval verschil-
lende gezichtspunten kunnen worden betrokken. Volgens Hartkamp & Sieburgh 
gebeurt dit door kwalificatie van verklaringen en gedragingen als ‘overeenkom-
stenrechtelijk relevant’.59 Dat houdt het volgende in: 

‘(…) de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen en zo ja met 
welke inhoud, (wordt, MLB) beantwoord aan de hand van een op de 
relevante beginselen berustende normatieve waardering van feiten 

53. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1 BW, aant. 307-310. 
54. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2012 (6-I*), nr. 145 en Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 

lid 1 BW, aant. 313, met verwijzing naar Toelichting-Meijers op art. 3.2.4 OO, Parl. Gesch. Boek 3, 
p. 181-182: ‘Een gedraging kan zowel in een doen als in een nalaten bestaan. Ook in een zwijgen 
kan dus een verklaring besloten liggen; of dit inderdaad het geval zal zijn, is een vraag van uit-
legging, waarbij de rechter vermoedelijk veel waarde zal hechten aan hetgeen een gebruikelijke 
wijze van het afleggen ener verklaring is. Bestaat hieromtrent geen gebruik, dan kan een partij 
niet zelf eenzijdig bindende regels scheppen bijvoorbeeld door aan een aanbod toe te voegen: is 
op dit aanbod binnen zoveel dagen niet geantwoord, dan geldt het als aangenomen.’ Zie voor een 
voorbeeld van stilzwijgende aanvaarding van toepasselijkheid van Algemene voorwaarden: Rb. 
Rotterdam 27 april 2000, LJN AK4293, S&S 2001, 80. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 10 juli 1997,  
NJ 1998, 504, HR 23 april 1999, NJ 1999, 497, JOR 1999/133 (Jut/NVG en Aegon), HR 4 februari 2000, 
NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders) en HR 27 februari 2004, NJ 2004, 571 (Meplax/De Rooy-Keim). 

55. Wel is mogelijk dat in het aanbod wordt bepaald dat aanvaarding aan bepaalde vormvereisten 
moet voldoen om als aanvaarding te worden beschouwd: Toelichting-Meijers op art. 6.5.2.6 OO, 
Parl. Gesch., p. 889. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 313. Dit artikel is in 
latere versies geschrapt omdat het overbodig werd geacht. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), 
art. 6:217 BW, aant. 313 met daar genoemde verwijzingen.

56. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), 6:225 BW, aant. 15 (Overeenkomst reeds tot stand gekomen) 
noemt o.a. art. 6:5 lid 2 (omzetting om niet natuurlijke verbintenis), art. 6:160 lid 2 (afstand om 
niet), art. 6:253 lid 4 (derdenbeding om niet), art. 7:175 lid 2 BW. (schenking) als voorbeeld.

57. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 313.
58. HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 (Kribbebijter) en HR 17 december 1976, NJ 1977, 241, m.nt. Schol-

ten, AA 1977, 654, m.nt. Van Schilfgaarde (Bunde/Erckens). Dezelfde formule wordt toegepast op de 
uitleg van overeenkomsten sinds HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). 

59. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 44 en 131. Ontleend aan Vranken 2000, p. 151-154.



juridisch kader voor totstandkoming overeenkomsten langs elektronische weg 237

2.2totstandkoming overeenkomsten

en omstandigheden, waaronder in het bijzonder zijn begrepen de in 
verklaringen en gedragingen uitgedrukte wil van de partijen en het ge-
rechtvaardigd vertrouwen. Noch de wilsleer, noch de vertrouwensleer 
kunnen daarbij als hoofdregel dienen.’60

Bij de beoordeling of een overeenkomst tot stand gekomen is en zo ja met welke 
inhoud,61 spelen naast de wil van partijen en het gerechtvaardigd vertrouwen 
ook andere factoren een rol. Hartkamp & Sieburgh noemen in dit verband 

‘(…) de maatschappelijke rechtvaardigheid, het objectieve recht (waaron-
der wettelijke vormvoorschriften) en andere relevante gezichtspunten en 
omstandigheden die bij het geval zijn betrokken.’62

Ik ga in paragraaf 3 uitgebreid in op gezichtspunten die in de context van het op-
vragen van open content via internet mogelijk een rol spelen.

2.2.3 Moment van totstandkoming

Voor het werkingsmoment van aanbod en aanvaarding als zelfstandige rechts-
handelingen, wees ik hierboven al op de in de literatuur heersende leer van de 
genuanceerde ontvangsttheorie. Wanneer een aanvaarding de aanbieder niet 
tijdig bereikt, maar deze op grond van die nuancering toch werking heeft, wordt 
de overeenkomst op grond van artikel 6:224 BW geacht tot stand te zijn geko-
men op het tijdstip waarop de aanvaarding zonder de storende omstandigheid 
zou zijn ontvangen. Bij uitzondering kan de geldigheid van een aanvaarding 
overigens niet afhankelijk zijn van de vraag of zij de aanbieder heeft bereikt, 
bijvoorbeeld als uit een aanbod, overeenkomst of handelsgebruik voortvloeit 
dat aanvaarding op andere wijze tot stand komt.63 De aanvaarding komt dan 
bijvoorbeeld tot stand door verzending van de verklaring, doordat deze besloten 
ligt in de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, of door stilzwijgen waaruit 
kan worden afgeleid dat de wil is gericht op het tot stand komen van de over-
eenkomst. Bij stilzwijgen door de beoogd aanvaarder geldt als het moment van 
totstandkoming:

‘het ogenblik waarop de wederpartij uiterlijk had moeten kenbaar maken 
dat zij de overeenkomst niet wilde aangaan’.64

60. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 129.
61. De vraag of een overeenkomst tot stand komt en de vraag wat de inhoud daarvan is, zijn niet 

scherp te scheiden. 
62. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 32. Evenzo nr. 39 en 44.
63. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 184 met aldaar genoemde literatuurverwijzingen.
64. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 184, met verwijzing naar Parl. Gesch. Boek 6, p. 890.
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2.3 Regels voor totstandkoming overeenkomsten langs elektronische weg

2.3.1 Inleiding 

Hoe komen langs elektronische weg overeenkomsten tot stand? In beginsel gel-
den voor overeenkomsten langs elektronische weg dezelfde vereisten als voor 
overeenkomsten in het algemeen. Bestaande criteria voor de totstandkoming 
van een overeenkomst behoeven wellicht een andere invulling bij de vaststelling 
of en wanneer een langs elektronische weg verrichte rechtshandeling werking 
heeft (par. 2.3.2). Twee voorbeelden daarvan zijn het werkingsmoment van een 
verklaring (par. 2.3.2.1) en de toerekening van rechtshandelingen (par. 2.3.2.2). 
Daarnaast is er speciaal op overeenkomsten langs elektronische weg toegesne-
den wet- en regelgeving (par. 2.3.3).

2.3.2 Andere invulling totstandkomingscriteria

2.3.2.1 Bereiken verklaring
Wanneer moet een verklaring langs elektronische weg geacht worden een ander 
bereikt te hebben in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW? In de literatuur wordt de 
genuanceerde ontvangsttheorie ook toepasbaar geacht bij ‘moderne’ communi-
catiemiddelen.65 De vraag wanneer een verklaring de andere partij heeft bereikt 
in elektronische context is tot nu toe voornamelijk bediscussieerd in de context 
van e-mail.66 E-mail is echter slechts een toepassing van elektronische commu-
nicatie, zodat de vraag rijst of de voor e-mail ontwikkelde theorieën naadloos 
kunnen worden toegepast op andere vormen van elektronische communicatie. 
Ik bespreek nu eerst de theorieën die zijn ontwikkeld ten aanzien van e-mail. 
Daarna ga ik na of die theorieën meer algemeen toepasbaar zijn.

Elektronische post komt terecht bij de e-mailprovider, die vervolgens het be-
richt ‘deponeert’ in de mailbox van de geadresseerde. De geadresseerde moet 
verbinding maken met het computersysteem van de e-mailprovider om e-mail 
op te halen. Het bericht kan vervolgens ‘permanent’ worden gedownload op de 
computer van de geadresseerde, of op de server van de e-mailprovider blijven 
staan. Deze gang van zaken maakt dat toepassing van artikel 3:37 lid 3 BW op 
deze situatie onduidelijkheden gaf: heeft een e-mail de andere partij nu bereikt 
wanneer deze gearriveerd is in de mailbox van de geadresseerde (mailbox-
ontvangsttheorie), of wanneer het bericht toegankelijk is op de computer van 

65. Van der Wiel 1998, p. 657, Broekema-Engelen & Broekema 1999, p. 221-222, Snijders 2001a en b. 
Anders: Abas 1998. Snijders 2001a, p. 439-440 is voorstander van de ontvangsttheorie met cor-
recties (genuanceerde ontvangsttheorie). Snijders noemt een correctie voor misbruik van recht 
en een redelijkheidscorrectie. Zie Voulon 2010, p. 190-191.

66. Zie over e-mail onder meer Snijders 2001a en 2001b, Hoogervorst 2001, Asser/Hartkamp & 
 Sieburgh 2009 (6-II*), nr. 182, Voulon 2010 p. 201, met verwijzing naar onder meer Van Esch 
1999, p. 99, Broekema-Engelen & Broekema 1999 en Martius 2007, p. 20-22. Wefers-Bettink & 
Stuurman 2006, p. 72-73, bespreken de mailbox-ontvangsttheorie en de computerontvangstthe-
orie in het kader van het moment waarop een ontvangstbevestiging in de zin van art. 6:227c BW 
moet zijn ontvangen. Ze gaan er kennelijk van uit dat het criterium dat geldt voor art. 3:37 lid 3 
BW hetzelfde is als voor art. 6:227c BW. Dat is mijns inziens niet juist; bij art. 6:227c Bw gaat het 
immers om het moment waarop een verklaring toegankelijk is voor de andere partij. Deze bepa-
ling moet mijns inziens gezien worden als lex specialis van art. 3:37 lid 3 BW. 
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de geadresseerde (computer-ontvangsttheorie)? Het verschil tussen de mailbox-
ontvangsttheorie en de computer-ontvangsttheorie is dat de laatste vereist dat 
de e-mail moet zijn opgehaald van de e-mailserver om aan te nemen dat een 
verklaring de andere partij heeft bereikt. De meeste auteurs zijn voorstander 
van de mailbox-ontvangsttheorie.67 Wefers-Bettink en Stuurman prefereren 
de mailbox-ontvangsttheorie boven de computer-ontvangsttheorie, omdat de 
computer-ontvangsttheorie naar hun mening geen uitkomst biedt bij webbased 
e-maildiensten zoals Hotmail en Gmail.68 Ook wijzen ze erop, dat wanneer het 
bericht de mailserver van de geadresseerde heeft bereikt, de verzender alles 
heeft gedaan wat in zijn macht ligt om het e-mailbericht de geadresseerde te 
laten bereiken. Het moment waarop de geadresseerde de e-mail ophaalt, ligt 
buiten de macht van de verzender. Deze redenering sluit goed aan bij de ont-
vangsttheorie, waar het moment van bezorging in beginsel bepalend is en niet 
het moment dat de geadresseerde kennis neemt van de verklaring.69 Broekema-
Engelen & Broekema vinden dat de genuanceerde ontvangsttheorie is bevestigd 
met de uitspraak van de Hoge Raad inzake Van Rhee/ING.70 Daarin herhaalt de 
Hoge Raad dat ook een verklaring die de geadresseerde niet of niet tijdig heeft 
bereikt, haar werking heeft indien dit niet (tijdig) bereiken het gevolg is van zijn 
eigen handeling, van de handeling van personen voor wie hij aansprakelijk is, 
of van andere omstandigheden die zijn persoon betreffen en rechtvaardigen dat 
hij het nadeel draagt. Vervolgens overweegt de Hoge Raad: 

‘Met betrekking tot aangetekende brieven geldt meer in het bijzonder 
dat de afzender daarvan, wanneer de geadresseerde stelt dat de brief hem 
niet (tijdig) heeft bereikt, dient te bewijzen dat hij de brief aangetekend 
en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk dient 
te maken dat de brief (tijdig) aan de geadresseerde is aangeboden op de 
wijze die daartoe ter plaatse van bestemming is voorgeschreven.’71

In een eerder arrest had de Hoge Raad over het bewijs van de ontvangst van een 
aangetekende brief overwogen dat de verzender (een werkgever) aan de hand van 
de gegevens van de posterijen aannemelijk moest maken dat de brief op het be-
treffende adres op de daartoe voorgeschreven wijze was aangeboden:

‘In het licht van de hiervoor (…) weergegeven maatstaf moet worden 
aangenomen dat, zo de aanbieding aannemelijk gemaakt is, daarmee in 
beginsel komt vast te staan dat de brief de werknemer heeft bereikt of 
zich een geval voordoet dat met een zodanig bereiken gelijk moet worden 
gesteld.’72

67. Snijders 2001b, p. 458-461 en Wefers Bettink & Stuurman 2006, p. 72, prefereren de mailbox-ont-
vangsttheorie. Anders: Voulon 2010. Over de keuze: Prins & Gijrath 2000, p. 138-139 en Wefers 
Bettink & Stuurman 2006, p. 72.

68. Wefers-Bettink & Stuurman 2006, p. 72. 
69. Bij brieven wordt bijvoorbeeld het deponeren van een brief in de brievenbus van de geadres-

seerde in de regel als het moment van bereiken van de verklaring beschouwd.
70. Broekema-Engelen & Broekema 1999. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 897 (Van Rhee/ING Bank).
71. HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 897 (Van Rhee/ING Bank), r.o. 3.4. De Hoge Raad verwijst hier naar HR 

8 september 1995, NJ 1996, 567 (Tilburg/Schouten).
72. HR 10 augustus 1990, NJ 1991, 229 (Hoogovens/Mouchkelly). Het oude recht was op dit punt gelijk 
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Uit hetgeen de Hoge Raad overweegt met betrekking tot aangetekende brieven, 
kan men afleiden dat de aanbieder moet bewijzen dat hij heeft gedaan wat nodig 
was om het bericht binnen het bereik van de geadresseerde te brengen. Het mo-
ment van aanbieden bij de geadresseerde is dus bepalend, niet het moment van 
kennisnemen door de geadresseerde.73 

Snijders heeft zijn stelling dat in artikel 3:37 lid 3 BW de ontvangsttheorie is 
neergelegd, uitgebreid onderbouwd in een artikel over de toepassing van artikel 
3:37 lid 3 BW op e-mail.74 Snijders meent dat de genuanceerde ontvangsttheo-
rie enkel uitzondering lijdt bij mondeling afgelegde verklaringen. In dat licht 
moet men zijns inziens de hierboven75 reeds genoemde voorbeelden uit de 
Parlementaire Geschiedenis, zoals het zacht fluisteren, of het door de telefoon on-
verstaanbaar praten, begrijpen. Vergelijk nogmaals: 

‘Voor het overige bedenke men dat een verklaring de wederpartij slechts 
dan heeft bereikt wanneer deze haar vernomen heeft of een normaal in-
dividu haar onder de gegeven omstandigheden had kunnen vernemen.’76 

Hijma maakt hetzelfde onderscheid als Snijders, hoewel hij de ontvangsttheorie 
voor schriftelijke verklaringen iets meer nuanceert:

‘Met “hebben bereikt” wordt bij een mondeling aanbod bedoeld “hebben 
vernomen” (eventueel met behulp van de telefoon), bij een schriftelijk 
aanbod “afgegeven zijn op het adres van de ontvanger der mededeling”. 
Vergelijk art. 24 CISG. Hierbij pleegt in die zin een zekere concessie aan 
de vernemingstheorie te worden gedaan, dat van een “bereikt hebben” 
pas wordt gesproken wanneer na de bezorging zoveel tijd is verstreken 
dat de ontvanger redelijkerwijze tot kennisneming van de verklaring in 
staat is geweest. (…) In geval van een verklaring per e-mail is beslissend 
het moment waarop deze mail in de mailbox van de geadresseerde is be-
land en aldus voor hem toegankelijk is (het bericht behoeft niet geopend 
te zijn).’77

Voulon signaleert dat de heersende leer met betrekking tot ‘bereiken’ bij 
geautomatiseerde systemen in de literatuur is verschoven van de ontvangstver-
nemingstheorie naar de ontvangsttheorie, zulks met correctie van de nadelen 
die de ontvangsttheorie met zich brengt.78 Anders dan de eerder genoemde 

aan het nieuwe recht. 
73. Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen hierover in par. 2.2.1.2 is opgemerkt. 
74. Snijders 2001a en 2001b verwijst naaar de volgende jurisprudentie: HR 10 juni 1994, NJ 1995, 

284, m.nt. Snijders (Pennings/Stichting SPBRZ), HR 16 februari 1996, NJ 1997, 55, m.nt. Snijders 
(Staat/K.), HR 20 maart 1998, NJ 1998, 548 (G./Antillen) en HR 8 september 1995, NJ 1996, 567, 
m.nt. Snijders (Tilburg/Schouten).

75. Par. 2.1.1.2.
76. MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 182. 
77. Asser/Hijma 2007 (5-I*), nr. 165. 
78. In de twee correctieven van Snijders (redelijkheidscorrectief en een correctie op grond van mis-

bruik van recht, Snijders 2001a, p. 438-440) is wel aandacht voor de verwachtingen die de ver-
zender zich mag vormen omtrent het moment van kennisname door de geadresseerde. Hierop 
wijst ook Voulon 2010, p. 199.
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auteurs, prefereert Voulon met betrekking tot geautomatiseerde systemen de 
ontvangstvernemingstheorie, omdat in deze theorie geen ‘ontvangstverplich-
ting’ op de geadresseerde rust en bovendien de noodzaak voor correctieven die 
er bij de mailboxontvangsttheorie wel is, ontbreekt.79

De mailbox-ontvangsttheorie en de computer-ontvangsttheorie zagen zoals 
opgemerkt het licht naar aanleiding van vragen over het moment van bereiken 
van e-mails. De vraag rijst wat de term ‘bereiken’ betekent in de context van 
andere vormen van elektronisch verkeer, bijvoorbeeld het moment van totstand-
koming van een overeenkomst in het kader van het opvragen van webpagina’s. 
Leent de voor e-mail ontwikkelde toepassing van de ontvangsttheorie zich 
voor toepassing op andere vormen van elektronische communicatie? Voulon 
heeft er terecht op gewezen dat de mailbox-ontvangsttheorie niet te letterlijk 
moet worden opgevat.80 Ik ben dat met hem eens. Wie een ruimere toepassing 
mogelijk acht, komt mijns inziens echter al snel weer uit bij de genuanceerde 
ontvangsttheorie in plaats van de mailbox-ontvangsttheorie. Niet in alle geval-
len waarin elektronisch contracteren mogelijk is, is immers een ‘mailbox’ aan 
te wijzen. De term ‘mailbox-ontvangsttheorie’ suggereert ten onrechte dat bij 
elektronische communicatie sprake moet zijn van een variant op een brieven-
bus. Ik vind het gebruik van bijzondere benamingen voor toepassing van de 
ontvangsttheorie (zoals de in de literatuur veel gebruikte onderverdeling in 
‘mailbox-ontvangsttheorie’ en ‘computer-ontvangsttheorie’) niet wenselijk, 
omdat deze benamingen niet passend zijn voor andere toepassingen van elektro-
nisch rechtsverkeer dan e-mail. Bijgevolg zorgen deze nieuwe benamingen voor 
verwarring en onduidelijkheden. Wanneer geen variant op een mailbox aan-
wijsbaar is, kan de vraag rijzen of men nog wel de mailbox-ontvangsttheorie kan 
toepassen op een andere situatie dan het gebruik van e-mail. Daarbij gaat men er 
aan voorbij, dat in feite steeds sprake is van toepassing van dezelfde theorie. De 
essentie van de genuanceerde ontvangsttheorie is immers niet dat een verklaring 
in een brievenbus is gestopt, maar dat de verklaring aan de geadresseerde is aange-
boden op zodanige wijze dat de geadresseerde deze heeft (kunnen) ontvangen, of 
dat zich een geval voordoet dat met een zodanig bereiken gelijk moet worden 
gesteld.81 Het gaat er dus om dat een verklaring objectief gezien binnen het 
bereik van de geadresseerde is gebracht, waarbij niet relevant is of de geadres-
seerde daadwerkelijk van de verklaring kennisgenomen heeft. Die regel moet en 
kan mijns inziens ‘gewoon’ worden toegepast op alle vormen van communicatie. 
Deze zienswijze wordt ondersteund door Hartkamp & Sieburgh. Zij menen dat 
met betrekking tot het verzenden en bereiken van verklaringen langs elektroni-

79. Volgens Voulon 2010, hoofdstuk 11 en p. 198-199, kan het door Snijders aangehaalde arrest  
Tilburg/Schouten (ook) worden uitgelegd als voorbeeld van de ontvangstvernemingstheorie.

80. Voulon 2010, p. 201-202. Voorts wijst hij op p. 290 op een discrepantie tussen offline en online 
bij het vaststellen van het moment van bereiken: offline geldt zijns inziens veeleer de ontvangst-
vernemingstheorie, terwijl het online meer op de ontvangsttheorie aankomt. Daardoor wordt 
zijns inziens minder rekening gehouden met het moment waarop de verzender mag verwachten 
dat de geadresseerde kennisneemt van de verklaring. Voulon vindt de door hem gesignaleerde 
verschuiving in de literatuur dan ook onnodig. 

81. HR 10 augustus 1990, NJ 1991, 229 (Hoogovens/Mouchkelly). Het oude recht was op dit punt gelijk 
aan het nieuwe recht. 
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sche weg niet anders geoordeeld moet worden dan in het normale geval.82 Wel 
voegen ze daaraan toe: 

‘Ook hier zal echter onder omstandigheden, mede gelet op de technische 
uitvoering van het e-mailberichtensysteem, anders moeten worden ge-
oordeeld; (…).’83

Voor invulling van het begrip ‘bereiken’ in elektronische context kan nog wor-
den gewezen op de UNCITRAL Model Law on E-commerce uit 1996. Van verzending 
van een databericht is in deze model law sprake als het bericht in een infor-
matiesysteem buiten de controle van de verzender terechtkomt.84 Wanneer 
partijen niet anders overeenkomen, is sprake van ontvangst zodra het databe-
richt binnenkomt in het informatiesysteem van de geadresseerde, of (indien 
geadresseerde een informatiesysteem heeft aangewezen) uit een ander informa-
tiesysteem door de geadresseerde wordt opgehaald.85 Ook de regels in de model 
law nemen de toepassing van de genuanceerde ontvangsttheorie in elektroni-
sche context dus tot uitgangspunt. Ik neem de genuanceerde ontvangsttheorie 
daarom eveneens tot uitgangspunt.86 

Een andere vraag is voor wiens risico het komt als de afnemer de verklaring 
niet correct waarneemt. Juist in elektronische context is denkbaar dat de door 
de afnemer ontvangen verklaring door de afnemer anders wordt waargenomen 
dan zoals door de aanbieder verzonden. Dat ligt niet altijd aan het verkeerd 
overbrengen van de boodschap en ook niet altijd aan de afnemer. Ter illustra-
tie: Hoe een afnemer een webpagina percipieert, hangt onder meer af van het 
computerprogramma dat gebruikt wordt om de webpagina op te vragen. De 
aanbieder kan niet altijd voorkomen dat een webpagina er bij twee afnemers 
verschillend uitziet. Goed denkbaar is voorts dat niet alle tekst op de webpagina 
even goed zichtbaar is voor de afnemer. Mededelingen over gebruiksvoorwaar-
den zijn bijvoorbeeld niet altijd op duidelijke wijze waarneembaar. De vraag rijst 

82. Zie par. 2.2.1. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 182-183, met verwijzing naar Snij-
ders 2001a. Snijders heeft deze regels voor e-mail aldus geoperationaliseerd dat een bericht de 
ontvanger in beginsel bereikt op het moment dat hij zichzelf toegang kan verschaffen tot het 
bericht. Wanneer technische redenen dit onmogelijk maken, komt het risico in beginsel voor re-
kening van de ontvanger. De voorbeelden die Hartkamp & Sieburgh geven, zijn allemaal omstan-
digheden die de persoon van de geadresseerde betreffen en rechtvaardigen dat hij het nadeel 
draagt, namelijk: ‘doordat het bericht na aankomst bij de geadresseerde of diens service provider 
per ongeluk wordt gewist of doordat het ten gevolge van een storing bij de service provider of de 
computer van de ontvanger niet door de laatste kan worden ontvangen of geopend.’

83. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 182-183.
84. UNCITRAL Model Law on E-commerce art. 15 lid 1 jo. art. 2 (definities).
85. UNCITRAL Model Law on E-commerce art. 15 lid 2 jo. art. 2 (definities): ‘Information system’ 

betekent daarbij: ‘a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing 
data messages)’. In de United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 
International Contracts (2005) wordt hetzelfde principe gehanteerd, maar de daarbij gebruikte 
terminologie is iets gewijzigd. Zie art. 10 lid 2 jo. de definities van art. 4 onder (e) en (f), alsmede 
de Explanatory Notes bij art. 10 van dit verdrag, p. 60-62. Nederland is overigens (nog) geen partij 
bij dit verdrag. Op 1 februari 2013 hadden slechts 2 staten dit verdrag geratificeerd. 

86. Daarmee is nog niet gezegd dat deze wijze van invulling in de context van dit onderzoek tot 
passende resultaten leidt. Ik houd daarom de mogelijkheid open dat zich omstandigheden voor-
doen die maken dat deze leidraad niet toepasbaar is. 
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dan of de afnemer in alle gevallen geacht moet worden een verklaring, dat de 
aanbieder bijvoorbeeld voorwaarden aan het gebruik van content wil verbinden, 
(correct) te hebben ontvangen.87 Artikel 3:37 lid 3 BW is niet van toepassing 
indien de verklaring de afnemer weliswaar heeft bereikt maar door deze niet 
correct wordt waargenomen. Indien een afnemer bijvoorbeeld gebruikmaakt 
van een webbrowser die geen flash-bestanden ondersteunt, zijn bepaalde delen 
van de website voor hem niet zichtbaar. De onjuist overgebrachte verklaring is 
geregeld in artikel 3:37 lid 4 BW. Op grond van dit artikellid geldt bij een verkla-
ring die onjuist is overgebracht door een door de afzender daartoe aangewezen 
persoon of middel, het ter kennis van de ontvanger gekomene als de verklaring 
van de afzender, tenzij de gevolgde wijze van overbrenging door de ontvanger 
was bepaald.88 Daarbij wordt in de wetsgeschiedenis en literatuur het voorbeeld 
genoemd van de bode die een vergissing maakt. De wet vermeldt echter niet wie 
het risico draagt indien de onjuiste verklaring niet haar oorsprong vindt in het 
voor de overbrenging gebruikte middel (zoals in het hierboven genoemde voor-
beeld), maar in het voor de waarneming van de verklaring gebruikte middel. Uit 
de in de wetsgeschiedenis besproken voorbeelden blijkt bijvoorbeeld niet voor 
wiens risico het komt dat een deel van de verklaring onleesbaar is, omdat bij-
voorbeeld een deel van de mededeling niet, of heel klein wordt weergegeven op 
het computerscherm van een specifieke afnemer.89 

2.3.2.2 Zoekbots en werkingsmoment verklaring
Op welk moment moet een verklaring van de aanbieder van open content geacht 
worden de afnemer te hebben bereikt? In beginsel gelden de normale regels voor 
het bereiken van een verklaring, zodat de genuanceerde ontvangsttheorie moet 
worden toegepast. Onder omstandigheden kan anders geoordeeld worden.90 
Degene die zich beroept op het rechtsgevolg van het bereiken van een verkla-
ring, bijvoorbeeld dat een gedaan aanbod is aanvaard, heeft de bewijslast dat 
die verklaring de afnemer heeft bereikt.91 Wanneer de afnemer riposteert dat 
hem geen aanbod is gedaan, althans dat geen verklaring van die strekking hem 
heeft bereikt, moet de aanbieder bewijzen dat het niet bereiken het gevolg is van 
omstandigheden die voor ‘risico’ van de afnemer komen. Zodra vaststaat dat een 
webpagina door de afnemer is ontvangen, zal het niet snel een probleem zijn om 
te bewijzen dat ook de verklaring is ontvangen.92 Als het webdocument waarvan 
de pagina onderdeel uitmaakte is binnengekomen op het computersysteem van 
de afnemer, geldt dat immers ook voor de daarin vervatte verklaring. Wanneer 
een verklaring de afnemer toch niet (tijdig) bereikt, bijvoorbeeld omdat hij een 
zoeksysteem gebruikt en het zoeksysteem de verklaring niet herkent en daarom 

87. Ik kom in par. 2.2.2.2 meer uitgebreid op deze kwestie terug.
88. Art. 3:37 lid 3 BW. 
89. De aanbieder kan niet precies bepalen hoe een uiting op het computerscherm van de afnemer 

zichtbaar is. Verschillen worden vaak niet zozeer veroorzaakt door het gebruik van een klein 
beeldschermpje, maar het door de afnemer gebruikte programma om de content op te vragen. 
Er zijn bijvoorbeeld heel veel verschillende soorten webbrowsers.

90. Zie par. 2.1.2.2 over het werkingsmoment van een verklaring die langs elektronische weg wordt 
gedaan. En voorts Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 182-183. 

91. Conclusie A-G (en noot Snijders) bij HR 8 september 1995, NJ 1996, 567 (Tilburg/Schouten). 
92. Ik ga hier niet in op eventuele problemen die zich kunnen voordoen bij het technisch bewijzen 

dat content is binnengekomen op het computersysteem van een partij.
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niet verwerkt, zal dat meestal voor risico van de afnemer komen. Het gebruik 
van een zoekbot in plaats van een ander programma zoals een webbrowser be-
treft immers de wijze waarop content intern (binnen het computersysteem van 
de afnemer) wordt afgehandeld. Het niet bereiken is het rechtstreekse gevolg 
van een wijze van afhandelen van het bericht binnen het computersysteem van 
de afnemer. Nadat (vastgesteld is dat) een verklaring is binnengekomen op het 
computersysteem van de afnemer, kan de aanbieder niet méér doen om te be-
werkstelligen dat de binnengekomen verklaring de afnemer ook bereikt. 

Waar het door de afnemer gekozen instrument debet is aan het niet correct 
ontvangen van een verklaring, vindt artikel 3:37 lid 4 BW zoals gezegd geen 
toepassing. Op grond van artikel 3:37 lid 3 BW zal het niet juist ontvangen dan 
in de regel voor risico van de afnemer komen. Dit geval is vergelijkbaar met een 
verklaring die is opgesteld in een taal die de geadresseerde niet machtig is. Als 
de geadresseerde niet goed begreep wat de strekking was van de verklaring die 
de ander jegens hem deed of wilde doen, komt dat in beginsel voor zijn reke-
ning, tenzij de aanbieder wist of moest weten dat de ander de gebruikte taal niet 
machtig was.

Zijn in het kader van het aanbieden en opvragen van via internet beschikbare 
content omstandigheden denkbaar waarin het niet (tijdig) vernemen van een 
verklaring niet voor rekening van de afnemer-geadresseerde komt?93 Mijns 
inziens is een uitzondering mogelijk indien aan twee voorwaarden is voldaan. 
Ten eerste moet de boodschap zijn overgebracht op zodanige wijze dat de ge-
adresseerde er niet of later kennis van nam. Ten tweede moet die omstandigheid 
verband houden met het gebruik van een bepaald instrument door de geadres-
seerde (bijvoorbeeld een zoekbot), terwijl de aanbieder ervan op de hoogte was 
dat de geadresseerde een dergelijk instrument gebruikte. Zo’n uitzondering is 
denkbaar wanneer de afnemer bijvoorbeeld aan de aanbieder kenbaar heeft 
gemaakt dat hij een zoekbot gebruikte, of de aanbieder anderszins wist of rede-
lijkerwijs kon weten dat de afnemer de boodschap alleen tijdig zou ontvangen 
wanneer deze op een voor zoekbots geschikte wijze gecommuniceerd zou 
worden.94 Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer de aanbieder een 
verklaring doet die uitsluitend ziet op het gebruik van zoekbots van zoeksys-
temen. Nu steeds meer zoekbots worden gebruikt, zullen aanbieders er soms 
rekening mee moet houden dat door een bepaalde wijze van communiceren de 
andere partij niet bereikt wordt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW. 

2.3.2.3 Geavanceerde zoeksystemen en toerekening (rechts)handelingen 
Een tweede geval waarin de algemeen geldende regels iets anders worden toe-
gepast met inachtneming van de specifieke context, betreft de toerekening van 
rechtshandelingen. De contentaanbieder verricht niet alle voor het toesturen 
van content relevante feitelijke handelingen zelf, maar gebruikt daarvoor een 

93. Deze vraag doet zich bijvoorbeeld voor indien die aanbieder ervan op de hoogte is dat content 
met zoekbots wordt opgevraagd en hij desondanks een verklaring met betrekking tot verrich-
tingen van zoekbots doet op een wijze waarvan hij kan weten dat de afnemer die de zoekbot 
gebruikt, niet (tijdig) kennis kan nemen van die verklaring.

94. Vergelijk het door Snijders 2001a voorgestelde redelijkheidscorrectief.
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computersysteem.95 Dat ‘contentmanagementsysteem’ pleegt allerlei verrichtin-
gen. Voorbeelden zijn het toesturen van content naar aanleiding van verzoeken 
daartoe van de afnemer, het verwerken van bestellingen en het sturen van beves-
tigingen van de ontvangst van een order bij een webwinkel. Nadat de aanbieder 
content beschikbaar heeft gemaakt, vindt het feitelijke afhandelen van verzoe-
ken tot toezending van die content plaats zonder verdere menselijke inmenging: 
er zit niet een persoon aan de andere kant van de lijn die besluit of de opge-
vraagde content ook daadwerkelijk mag worden toegestuurd.96 Het aanbieden 
van content via internet vindt dus (bijna) altijd volledig automatisch plaats. Het 
contentmanagementsysteem fungeert als instrument van de aanbieder van de 
content. Dat de aanbieder van content niet persoonlijk betrokken is bij elke actie 
van het systeem, is naar mijn mening niet bezwaarlijk. De verrichtingen van het 
contentmanagementsysteem worden met toepassing van de wilsvertrouwens-
leer toegerekend aan de aanbieder als gebruiker van dat systeem.97 
Voulon noemt deze benadering de ‘instrumentbenadering’.98 De voorzienin-
genrechter overwoog in de elders in dit hoofdstuk besproken zaak Stichting 
Postwanorder/OTTO met toepassing van de wilsvertrouwensleer dat de gemid-
deld geïnformeerde consument99 van lcd-tv’s uit geautomatiseerd verzonden 
ontvangstbevestigingen nog niet mag afleiden dat de aanbieder van die tv’s 
daadwerkelijk een overeenkomst wil aangaan. De verrichtingen van het door de 
aanbieder in deze zaak gebruikte instrument (het contentmanagementsysteem) 
mochten dus wel worden toegerekend aan de aanbieder als gebruiker, maar 
daarmee is nog niet gezegd dat de consument op basis van die verrichtingen 
erop mag vertrouwen dat de aanbieder de overeenkomst wil aangaan.100 

Het aanbieden van content is zo bezien goed vergelijkbaar met een parkeerme-
ter of een koffieautomaat.101 De verrichtingen van computersystemen worden 
weliswaar toegerekend aan de gebruiker, maar die toerekening kan in zekere zin 
worden gecorrigeerd als de andere partij er in gegeven omstandigheden toch 
niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat een partij de betreffende uiting 
ook wilde.102

Aan deze ontwikkelingen zijn we inmiddels wel gewend. In toenemende mate 
vinden nu echter ook aan afnemerzijde verrichtingen geautomatiseerd en zon-

95. Meestal: een zogenoemd ‘contentmanagementsysteem’ (CMS). Zie nader hoofdstuk 2, par. 3.4. 
96. Hoofdstuk 2, par. 6.2.
97. Vergelijk Voulon 2010, p. 199-227. 
98. Voulon 2010, p. 36: ‘De instrumentbenadering houdt in dat het geautomatiseerd systeem als 

een instrument van een natuurlijk persoon wordt gezien. Er wordt gekeken naar de feitelijke 
handelingen en intenties die de natuurlijk persoon heeft gehad, en aan de hand daarvan wordt 
contractuele gebondenheid toegerekend.’

99. Dit begrip is afkomstig uit HvJ EG 16 juli 1998, nr. C-210/96 (Gut Springenheide) en wordt algemeen 
in het consumentenrecht gebruikt. Zie meer recent de noot van Vranken onder HR 30 mei 2008, 
NJ 2010, 622: ‘Niet verlangd mag worden dat hij over specialistische of bijzondere kennis en er-
varing beschikt, tenzij hij vanuit die deskundigheid benaderd wordt.’ 

100. Rb. Breda (vzr.) 31 januari 2007, LJN AZ7368, NJF 2007/135 (Stg. Postwanorder/OTTO) en Hof  
’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO). Zie par. 3.3.2.

101. Ik wees in dit verband hierboven al op Moringiello 2003, p. 392. 
102. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanor-

der/OTTO), die uitgebreid wordt besproken in par. 3.3.2. Zie overigens Blei Weissmann (Verbintenis-
senrecht), art. 6:217 BW, aant. 186: door het plaatsen van automaten wordt een aanbod gedaan.
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der directe menselijke controle plaats. Het opvragen van webdocumenten (en 
in theorie ook de bestelling van producten in een webwinkel) kan bijvoorbeeld 
uitgevoerd worden door een zoeksysteem in plaats van de eindgebruiker.103 Een 
geautomatiseerd systeem dat content opvraagt en verwerkt fungeert als instru-
ment van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. Ook de verrichtingen van 
het zoeksysteem worden in de regel met toepassing van de wilsvertrouwensleer 
aan de gebruiker van het geautomatiseerd systeem toegerekend.104 Wanneer 
de aanbieder er in gegeven omstandigheden rekening mee moet houden dat 
content ook met zoeksystemen wordt opgevraagd, mag hij wellicht niet altijd 
ervan uitgaan dat de met behulp van het zoeksysteem als instrument afgelegde 
verklaringen ook de wil van de afnemer uitdrukken. Die omstandigheid krijgt 
mogelijk meer gewicht wanneer in de toekomst op grotere schaal meer auto-
nome systemen worden ingezet.105 

Moderne zoeksystemen assisteren op steeds meer onderdelen van het zoek-
proces hun gebruiker.106 Gedurende het proces van het zoeken naar informatie 
kunnen rechtshandelingen en andere juridisch relevante handelingen worden 
verricht. Verschillende auteurs pleiten er – mede daarom – voor om geautoma-
tiseerde systemen die in staat zijn zonder directe feitelijke controle van hun 
gebruiker allerlei complexe handelingen te verrichten als ‘actor’ aan te mer-
ken. Deze ‘actorbenadering’ houdt in dat het geautomatiseerd systeem wordt 
beschouwd als een zelfstandig individu en deelnemer aan het maatschappelijk 
verkeer.107 Sommige auteurs gaan ervan uit dat de kwalificatie als ‘actor’ ook 
juridische consequenties heeft, bijvoorbeeld rechtssubjectiviteit.108 Voulon wijst 
terecht de actorbenadering af.109 Een kwalificatie als ‘actor’ impliceert immers 
niet per se een juridische kwalificatie, bijvoorbeeld rechtssubject of gevolmach-
tigde.110 Daarvoor is meer nodig, aldus Voulon: 

‘Om tot contractuele gebondenheid te komen, 1) dient het geautomati-
seerd systeem dan ook wellicht als rechtssubject gezien te worden, 2) 
dient het wellicht een eigen wil te hebben, 3) dient het wellicht hande-
lingsbekwaam te zijn en 4) dient het wellicht aansprakelijk gesteld te 
kunnen worden, afhankelijk van de precieze wijze waarop toerekening 
plaatsvindt.’111 

Naar mening van Voulon raakt in een actorbenadering voorts de precieze wer-
king van een systeem en de invloed die de gebruiker op het systeem uitoefent, 

103. Ik onderscheid zoals opgemerkt twee soorten afnemers: eindgebruikers (personen die handelin-
gen plegen) en zoeksystemen (die verrichtingen plegen), zie nader hoofdstuk 2, par. 2.2.2.

104. Meer uitgebreid over toerekening en geautomatiseerde systemen: Voulon 2010, p. 29-26. 
105. Een voorbeeld zijn intelligent software agents. Zie bijvoorbeeld Bain & Subirana 2005 en Lodder 

& Voulon 2002.
106. Zie hoofdstuk 2, par. 2.3.2.
107. Voulon 2010, p. 30. Zie bijvoorbeeld Allen & Widdison 1996, p. 27 en Weitzenboeck 2001, p. 6. 

Zie over het onderscheid tussen actor en instrument tevens Bain & Subirana 2005 en I.S. Kerr 
2001.

108. Voulon 2010, p. 30 met verwijzing naar Lerouge 1999.
109. Voulon 2010, p. 31.
110. Voulon 2010, p. 35.
111. Voulon 2010, p. 36.
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vertroebeld. Dat komt omdat in een actorbenadering (te) gemakkelijk mense-
lijke eigenschappen aan het geautomatiseerd systeem worden toegedicht.112 
Aldus kan onduidelijkheid rijzen over de werking en het handelen van een 
geautomatiseerd systeem. Dit bezwaar komt mij als juist voor. Daarnaast zie ik 
nog een aantal andere bezwaren. Dat een actorbenadering niet automatisch de 
toekenning van rechtssubjectiviteit meebrengt, laat onverlet dat een actorbena-
dering in juridische context alleen maar zinvol is indien aan geautomatiseerde 
systemen vervolgens ook rechtssubjectiviteit zou worden toegekend. Een 
actorbenadering wordt immers vooral als oplossing gezien voor één bepaald 
probleem dat de instrumentbenadering met zich brengt, namelijk de verant-
woordelijkheid van de gebruiker voor verrichtingen van het systeem waarvan 
de gebruiker van het systeem niet op de hoogte was en die de gebruiker ook niet 
wenste. Om dat probleem op te lossen, zou rechtssubjectiviteit moeten worden 
toegekend aan geautomatiseerde systemen. Een toekenning van rechtssubjec-
tiviteit aan geautomatiseerde systemen past echter in het geheel niet in het 
systeem van het Burgerlijk Wetboek. Dat gaat immers uit van rechtssubjecten 
die verwachtingen hebben, wel of niet te goeder trouw kunnen handelen, kun-
nen dwalen, aansprakelijk gehouden worden, enzovoort. Bij rechtspersonen 
wordt voor die verwachtingen ‘gekeken’ naar natuurlijke personen die de betref-
fende rechtspersonen vertegenwoordigen, zoals bestuurders. Het voornaamste 
argument voor het toekennen van rechtssubjectiviteit aan geautomatiseerde 
systemen is echter dat de natuurlijke personen die gebruik maken van het 
geautomatiseerd systeem nu juist geen verantwoording willen nemen voor de 
verrichtingen van dat systeem. Alle andere competenties die nodig zijn om als 
rechtssubject in het maatschappelijk verkeer te functioneren, ontbreken. Aan 
het toekennen van rechtssubjectiviteit aan geautomatiseerde systemen kleven 
nog meer nadelen, zoals het gebrek aan verhaal dat een geautomatiseerd sys-
teem kan bieden bij aansprakelijkheid.113 Een actorbenadering doet daarom 
geen recht aan de maatschappelijke en juridische realiteit. Bovendien biedt een 
dergelijke benadering niet zulke voordelen dat een keuze voor deze benadering 
gerechtvaardigd is.114 

2.3.3 Specifieke regels totstandkoming langs elektronische weg

2.3.3.1 Inleiding en opbouw paragraaf
Gelden voor de totstandkoming van overeenkomsten langs elektronische weg 
nog specifieke regels? Naast de algemene regels voor totstandkoming van over-

112. Men spreekt dus over de verrichtingen van het systeem als ware het wensen en handelingen van 
mensen. Voulon 2010, p. 32 geeft het voorbeeld van de werking van een thermostaat. Daarvan 
kan men bijvoorbeeld zeggen ‘Het is nu 14 graden in huis. De verwarming slaat aan, want de 
thermostaat wil dat het 20 graden is en hij weet dat 14 graden te koud is.’

113. Vergelijk Lerouge 1999, p. 406-407. Zie voorts Bain & Subirana 2005, p. 68-70 en 74-88. Men kan 
dit probleem weliswaar ondervangen door verhaalbaarheid op de persoon die het programma 
gebruikt. Dat kan echter tot grote financiële risico’s leiden voor de gebruikers van dat pro-
gramma. Zeker wanneer die gebruikers consumenten zijn, zullen ze zich echter niet altijd be-
wust zijn van die risico’s. Dat leidt dus tot weer nieuwe problemen, zodat de vraag rijst wat dan 
nog het voordeel is voor afnemers om zo’n programma te gebruiken. 

114. In dezelfde zin Voulon 2010, p. 36.
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eenkomsten gelden sinds de implementatie van de E-commercerichtlijn115 
enkele specifieke regels voor overeenkomsten langs elektronische weg. In de 
richtlijn zijn informatieplichten en andere vereisten opgenomen voor dienstver-
leners van de informatiemaatschappij. 
Ik bespreek in deze paragraaf achtereenvolgens kort enige kerndefinities uit 
de E-commercerichtlijn en de implementatie daarvan in het BW. Daarna ga ik 
uitgebreider in op artikel 6:227b en 6:227c BW. In deze artikelen zijn precontrac-
tuele informatieplichten en voorschriften over de bevestiging van de ontvangst 
van langs elektronische weg gedane verklaringen opgenomen. Mijns inziens zijn 
artikel 6:227b en 6:227c BW niet altijd van toepassing op overeenkomsten met 
betrekking tot via internet aangeboden content. Ik werk deze stelling uit aan het 
eind van deze paragraaf.

2.3.3.2 ‘Dienst’ en ‘dienstverlener’ van de informatiemaatschappij
De E-commercerichtlijn is met de Aanpassingswet richtlijn Elektronische Han-
del in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd.116 De primaire doelstelling 
van de E-commercerichtlijn is het creëren van meer rechtszekerheid en het 
verbeteren van het vertrouwen van consumenten in elektronische handel door 
het creëren van waarborgen.117 In de richtlijn zijn informatieplichten en andere 
vereisten opgenomen voor dienstverleners van de informatiemaatschappij. De 
verplichtingen in het kader van de totstandkoming van overeenkomsten zijn 
in artikel 6:227a tot en met c BW geïmplementeerd.118 Artikel 3:15d BW bevat 
daarnaast informatieplichten die gelden voor alle diensten van de informatie-
maatschappij. 

Zowel in het DCFR119 als in de nieuwe Richtlijn Consumentenbescherming,120 die 
allebei jaren na de E-commercerichtlijn zijn vastgesteld, zijn geen nieuwe infor-
matieplichten toegevoegd. De toepassing van de regels voor op afstand gesloten 
overeenkomsten is wel uitgebreid tot alle soorten consumentencontracten in de 
zin van het DCFR, dus niet alleen de op afstand gesloten contracten. Dat heeft 
merkwaardige constructies tot gevolg: onder artikel 10 lid 1 E-commercericht-
lijn moet bijvoorbeeld bepaalde informatie worden verleend voorafgaand aan 
het plaatsen van de order, maar onder het DCFR zou dat voor consumentencon-
tracten pas hoeven voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.121 

115. Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt (‘richtlijn inzake elektronische handel’), hierna te 
noemen: E-commercerichtlijn. Over de totstandkoming van de richtlijn voor zover van belang 
voor het onderwerp van deze studie, zie uitgebreid Sander 2001 en Van Esch 2001. 

116. Wet van 13 mei 2004 (Stb. 2004, 210), in werking getreden op 30 juni 2004. 
117. Overweging 7 E-commercerichtlijn: doelstelling is rechtszekerheid en vertrouwen voor consu-

ment bij elektronische handel. Zie ook: Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 2, sub 2, al. 1: 
meer vrijheid voor en vertrouwen in elektronische handel staan centraal.

118. De overeenkomsten waarvoor een schriftelijkheidsvereiste geldt, vallen buiten het onderwerp 
van dit onderzoek. Art. 6:227a BW laat ik dan ook buiten beschouwing.

119. http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.
120. Richtlijn Consumentenrechten 2011/83/EU, die eind 2013 geïmplementeerd moet zijn in natio-

nale regelgeving. Inmiddels is daartoe een wetsvoorstel ingediend: Kamerstukken II 2012/13,  
33 520, nr. 2. 

121. Riefa en Hörnle 2009, p. 116. 
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De uit de E-commercerichtlijn afkomstige regels gelden slechts voor zover het 
‘diensten van de informatiemaatschappij’ betreft. In Overweging 17 van de E-
commercerichtlijn is de definitie van ‘diensten van de informatiemaatschappij’ 
opgenomen: 

‘(…) Onder die definitie vallen alle diensten die normaal, tegen vergoe-
ding, op afstand, via elektronische apparatuur voor de verwerking (met 
inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens, op indivi-
dueel verzoek van een afnemer van diensten verricht worden. Diensten 
zoals bedoeld in de indicatieve lijst in bijlage V van Richtlijn 98/34/EG die 
geen verwerking en opslag van gegevens behelzen, vallen niet onder deze 
definitie.’122

De definitie van diensten van de informatiemaatschappij is overgenomen in  
artikel 3:15d lid 3 BW:

‘elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op 
afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt 
verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig 
zijn.’123 

Wat is nu de reikwijdte van het begrip ‘dienst van de informatiemaatschappij’? 
De toelichting in Overweging 18 E-commercerichtlijn geeft een indruk. Overwe-
ging 18 luidt (voor zover van belang):

‘(18) Diensten van de informatiemaatschappij bestrijken een grote ver-
scheidenheid aan economische activiteiten die on line plaatsvinden; die 
activiteiten kunnen in het bijzonder in de on-lineverkoop van goederen 
bestaan. Activiteiten zoals de levering van goederen als zodanig of de 
verstrekking van off-linediensten vallen niet onder de richtlijn. Diensten 
van de informatiemaatschappij blijven niet beperkt tot diensten waar-
voor on line contracten gesloten worden, maar ook, voorzover zij een 
economische activiteit vormen, betrekking hebben op diensten waarvoor 
de afnemers niet betalen, zoals diensten die bestaan in het aanbieden van 
on-line-informatie of commerciële communicatie, of diensten die instru-
menten verschaffen voor het opzoeken en ophalen van en het toegang 
krijgen tot gegevens. Onder diensten van de informatiemaatschappij 
worden ook verstaan diensten voor het doorgeven van informatie via een 
communicatienetwerk, voor het verschaffen van toegang tot een commu-
nicatienetwerk of het toegankelijk maken van informatie die verstrekt is 
door een afnemer van een dienst. Televisieomroepactiviteiten in de zin 
van Richtlijn 89/552/EEG en radio-omroepactiviteiten zijn geen diensten 

122. Deze definitie is afkomstig uit art. 1 punt 2 van Richtlijn 98/34/E(E)G betreffende een informatie-
procedure op het gebied van normen en technische voorschriften, zoals gewijzigd door Richtlijn 
98/48/EEG.

123. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 12: Deze definitie sluit nauw aan bij de definitie in artikel 
1 lid 2 van de gewijzigde notificatierichtlijn 98/34/EEG, waarnaar artikel 2 onder a E-commerce-
richtlijn verwijst.



hoofdstuk 6250

2.3 regels voor totstandkoming overeenkomsten langs elektronische weg

van de informatiemaatschappij omdat zij niet op individueel verzoek ver-
richt worden. (…).’124

De bovenstaande opsomming duidt erop, dat het begrip ‘dienst van de informa-
tiemaatschappij’ heel ruim moet worden uitgelegd. Onder het begrip ‘dienst’ 
vallen blijkens die toelichting alle diensten die normaal tegen vergoeding, op 
afstand, via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van 
digitale compressie) en de opslag van gegevens, op individueel verzoek van een 
afnemer van de dienst worden verricht.125 Voor deze studie is relevant dat het 
begrip zich ook uitstrekt tot het gratis verstrekken van informatie. Uit de frase 
‘zoals diensten die bestaan in het aanbieden van online-informatie of commerci-
ele communicatie, of diensten die instrumenten verschaffen voor het opzoeken 
en ophalen van en het toegang krijgen tot gegevens’ maak ik op, dat mede be-
oogd werd het aanbieden van zoekmachines onder de definitie te brengen. 

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de Aanpassingswet richtlijn 
inzake elektronische handel blijft dicht bij de tekst van Overweging 18 Richtlijn 
en gaat dus uit van een ruime reikwijdte van het begrip ‘dienst van de informa-
tiemaatschappij’. 

‘Beslissend voor de vraag of er sprake is van online diensten in de zin van 
de richtlijn is niet of er een vergoeding plaatsvindt, maar de vraag of er 
sprake is van een economische activiteit.’126 

Online activiteiten van persoonlijke aard worden dus uitgesloten van het bereik 
van wet en richtlijn. Ervan uitgaande dat de uitleg in de memorie van toelich-
ting van het begrip ‘diensten van de informatiemaatschappij’ overeenstemt met 
de strekking van de richtlijn, zullen aanbieders van content meestal onder het 
begrip ‘verlener van een dienst van de informatiemaatschappij’ in de zin van 
artikel 3:15d lid 3 BW vallen. Ze moeten in dat geval voldoen aan de algemene 
informatieplichten van artikel 3:15d BW. 
De in de E-commercerichtlijn gehanteerde ruime uitleg van het begrip ‘afnemer’ 
van een dienst van de informatiemaatschappij, die geldt voor alle soorten ge-
bruik van diensten van de informatiemaatschappij, komt overeen met de door 
mij gebezigde term ‘afnemer van content’.127

124. Overweging 18 E-commercerichtlijn.
125. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 12: ‘Onder dienst van de informatiemaatschappij vallen 

ook activiteiten waarvoor de afnemer niet betaalt, zoals het gratis aanbieden van on-line infor-
matie of het beschikbaar maken van zoekfaciliteiten op het internet vallen onder het bereik van 
de richtlijn indien het gaat om activiteiten waarvoor doorgaans wordt betaald of die anderszins 
een zekere waarde in het economisch verkeer vertegenwoordigen.’ Zie ook p. 40. Vergelijk Van 
Esch 2002, p. 431. 

126. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 12.
127. Overweging 20 E-commercerichtlijn: ‘De definitie van “afnemer van de dienst” geldt voor alle 

soorten gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, zowel door personen die op open 
netwerken zoals internet informatie aanbieden, als door personen die voor particuliere of be-
roepsdoeleinden informatie zoeken op internet.’
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2.3.3.3 Artikel 6:227b BW
In artikel 6:227b BW zijn de precontractuele informatieplichten uit artikel 10 
E-commercerichtlijn geïmplementeerd.128 De ratio van de informatieplichten 
van artikel 6:227b lid 1 BW is het bevorderen van transparantie met het oog op 
het voorkomen van totstandkoming van ongewilde overeenkomsten of over-
eenkomsten met onbedoelde inhoud. De afnemer moet mede op basis van die 
informatie een reële mogelijkheid hebben gehad om van de overeenkomst af te 
zien, dan wel te voorkomen dat hij daaraan ongewild gebonden raakt.129 Voordat 
een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, dient de verlener 
van een dienst van de informatiemaatschappij daartoe zijn wederpartij op ‘dui-
delijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze’ te informeren over een aantal 
zaken.130 Ook hier betreft het open normen, zodat niet kristalhelder is wat pre-
cies bedoeld wordt. In de memorie van antwoord is opgemerkt:

‘Waar het dus om gaat is dat de dienstverlener de afnemer in staat stelt 
kennis te nemen van bedoelde informatie, die van belang is voor de be-
slissing van de afnemer tot het al of niet aangaan van de overeenkomst. 
Indien dit kan geschieden met behulp van een hyperlink bestaat daarte-
gen geen bezwaar, waarbij mede van belang is dat de richtlijn deze wijze 
van informatieverstrekking niet verbiedt.’131

Artikel 6:227b BW kent in dit kader twee typen informatieplichten. In lid 1 onder 
a, c en d zijn de zogenoemde essentiële informatieplichten opgenomen. Onder 
a schrijft in dit kader voor dat de dienstverlener informatie dient te verstrekken 
over de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. Het gaat daarbij om het 
weergeven van de technische ‘stappen’ die moeten worden doorlopen voordat 
een overeenkomst tot stand komt. Onder c behelst de wijze waarop de wederpar-
tij van niet door hem gewilde handelingen op de hoogte kan geraken en hoe hij 
die kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt. Onder d betreft de 
taal van de overeenkomst. Het niet naleven van de informatieplichten van onder 
a, c en d maakt tot stand gekomen overeenkomsten vernietigbaar (art. 6:227b lid 
4 BW). Het niet naleven van de niet-essentiële informatieplichten in onder b en e 
maakt ontbinding mogelijk. Onder b verplicht de dienstverlener de afnemer te 
informeren omtrent het eventueel bewaren en de toegankelijkheid van een over-
eenkomst132 en onder e verplicht de aanbieder mededelingen te doen omtrent 
gedragscodes.133 

128. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 57-59.
129. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 10.
130. Art. 6:227b lid 1 BW. 
131. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 11 en Blei Weissmann (Verbintenissenrecht) bij art. 6:227b, 

aant. 16, 24 en 34 voor literatuurverwijzingen.
132. Uit de Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, en de tekst van de richtlijn volgt, dat het gaat om het 

identificeren en corrigeren van bij de invoer van gegevens gemaakte fouten.
133. Een overeenkomst is vernietigbaar wanneer niet aan de informatieverplichtingen van art. 

6:227b lid 1 a, c of d BW en art. 6:227c lid 1 BW is voldaan. Een ontbindingsrecht bestaat daar-
naast als niet voldaan is aan de vereisten van art. 6:227b lid 1 onder b of aan art. 6:227c lid 2 
BW. De mogelijkheid van vernietigbaarheid onder de in art. 6:227b lid 4 en art. 6:227c lid 5 BW 
genoemde omstandigheden, laat de mogelijkheid dat dergelijke overeenkomsten om andere 
redenen niet tot stand komen, onverlet (zie ook de verhouding tot art. 6:217 BW, Kamerstukken 
I 2003/04, 28 197, nr. C). De ratio van art. 6:227b lid 4 BW is dat deze verplichtingen doorgaans 
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2.3.3.4 Artikel 6:227c BW
Artikel 6:227c BW is een implementatie van artikel 11 E-commercerichtlijn. Het 
artikel beoogt te voorkomen dat een afnemer ongewild aan een overeenkomst 
gebonden raakt of gebonden raakt aan een overeenkomst met onbedoelde in-
houd. Artikel 6:227c BW beoogt net als artikel 6:227b BW de consument meer 
duidelijkheid te verschaffen teneinde diens vertrouwen in elektronisch zaken-
doen te vergroten.134 In de memorie van toelichting wordt daarbij gewezen op 
de aard van de overeenkomst en de omstandigheid dat langs elektronische weg 
gemakkelijk onbedoelde bedieningshandelingen kunnen plaatsvinden, die 
bovendien onopgemerkt blijven.135 Artikel 6:227c lid 1 BW verplicht de dienst-
verlener van de informatiemaatschappij daarom passende, doeltreffende en 
toegankelijke maatregelen ter beschikking te stellen, waarmee de wederpartij 
voorafgaand aan de aanvaarding van de overeenkomst op de hoogte kan geraken 
van door hem niet gewilde handelingen en waarmee de afnemer die hande-
lingen kan herstellen. Het moet dus gaan om door de afnemer reeds verrichte, 
maar niet gewilde handelingen. De memorie van toelichting geeft als voorbeeld 
een typefout of een ongewilde muisklik. 
De dienstverlener dient de website zo in te richten dat een wederpartij eventueel 
onbedoelde handelingen kan opmerken voordat een overeenkomst tussen partijen 
tot stand komt. Een verklaring van de wederpartij die mag worden opgevat als de 
aanvaarding van een aanbod of een aanbod na een uitnodiging tot in onderhande-
ling treden moet in dit verband tijdig door de dienstverlener worden bevestigd 
(art. 6:227c lid 2 BW). In een elektronische omgeving moet bij ‘tijdige bevestiging’ 
gedacht worden aan een zeer korte tijdsspanne. Het niet tijdig bevestigen geldt als 
verwerping van het aanbod. Het vereiste van bevestiging geldt ook voor de aanvaar-
ding van de overeenkomst. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer 
de overeenkomst ontbinden. Het doel van artikel 6:227c lid 2 BW is dat voor partijen 
duidelijk moet zijn dat een verklaring de wederpartij heeft bereikt.136 Wanneer de 
aanbieder niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan, wordt de overeenkomst 
vermoed tot stand gekomen te zijn onder invloed van het informatiegebrek en is de 
overeenkomst vernietigbaar of heeft de afnemer het recht deze te ontbinden.

Voor een goed begrip van artikel 6:227c BW en ook van artikel 6:227b BW is 
van belang dat uit de tekst van de E-commercerichtlijn niet duidelijk wordt hoe 
nu precies aan de informatieplichten uit de E-commercerichtlijn moet worden 
voldaan.137 De richtlijn geeft vooral open normen. De wetgever heeft de betref-

 essentieel zijn voor de wils- of oordeelsvorming van de wederpartij.
134. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 57-59.
135. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 57-59.
136. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 58. 
137. De verplichtingen zijn bijvoorbeeld niet voor alle soorten communicatie langs elektronische 

weg werkbaar. (Kamerstukken II 2002/03, 28 197, nr. 5, p. 6 noemt sms en wap als voorbeeld). De 
volgende problemen werden geïdentificeerd:
– Art. 6:227b lid 1 BW bezigt het woord ‘verstrekken’. Mag daaruit worden afgeleid dat anders dan 

ter vervulling van art. 3:15d BW niet kan worden volstaan met een hyperlink naar de pagina 
waarop de betreffende gegevens zijn opgenomen? (Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. B, p. 5).

– Bij de behandeling van het wetsvoorstel werd niet uitgesloten dat aan de vereisten van art. 
6:227b lid 2 BW kan worden voldaan door terbeschikkingstelling van deze voorwaarden via 
een hyperlink (Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 11). Hoe moet lid 1 worden toegepast 
als de communicatie op de website moet worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot het 
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fende normen ‘as is’ in de wettekst overgenomen om te voorkomen dat de uitleg 
van richtlijn en wettekst uiteen zou lopen en om de uitleg van de bepalingen zo 
techniekonafhankelijk mogelijk te houden. In de memorie van toelichting is dat 
als volgt toegelicht: 

‘Informatie moet bijvoorbeeld “gemakkelijk” toegankelijk en “duidelijk 
en ondubbelzinnig” herkenbaar zijn of worden aangeduid. (…) Voorts 
zouden de onderhavige bepalingen daardoor, vooral bij het hanteren van 
een enigermate technologisch bepaalde nadere invulling, in verband met 
het voortschrijden van de techniek al snel verouderd raken.’138 

Zie ook: 

‘Het wetsvoorstel laat de ondernemer een ruime marge, aangezien het 
open normen hanteert. Informatie moet bijvoorbeeld “gemakkelijk” toe-
gankelijk en “duidelijk en ondubbelzinnig” herkenbaar zijn of worden 
aangeduid. Het is aannemelijk dat ondernemers in het algemeen zullen 
kiezen voor de minst kostbare aanpassingsvariant.’139

Een uitzondering op het overnemen van de open normen van de richtlijn in het 
BW is dat het begrip ‘plaatsen van de order’ uit artikel 11 E-commercerichtlijn 
niet is overgenomen in het Nederlandse rechtsstelsel. Wat precies onder ‘order’ 
moet worden verstaan, is niet geheel duidelijk en wordt in de richtlijn niet ge-
definieerd.140 Ook het BW kent de term ‘order’ niet.141 Volgens de memorie van 
antwoord wijzen tekst en strekking van de bepalingen in de richtlijn erop, dat 
(mede) gedacht is aan wilsuitingen waardoor – in het systeem van de richtlijn 
– door de enkele bevestiging daarvan door de aanbieder een overeenkomst tot 
stand kan komen.142 Artikel 10 en 11 E-commercerichtlijn vereisen dat (onder 
meer) bepaalde informatie, die voor een juiste wilsvorming van de afnemer en 
ter voorkoming van ongewild contracteren door deze van belang is, wordt ver-
strekt voordat de order wordt geplaatst. Het begrip ‘plaatsing van de order’ heeft 
dus een andere betekenis dan ‘aanvaarding’.143 
De wetgever nam tot uitgangspunt dat de informatie genoemd in artikel 6:227c 
lid 1 BW moet worden verstrekt vóór het moment waarop de afnemer zijnerzijds 
alle handelingen heeft verricht die voor het tot stand komen van een overeen-

doen van en aanbod? (Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. B, p. 5).
– Bij communicatie per sms kunnen voorwaarden niet worden opgeslagen door de afnemer. 

Volstaat een hyperlink in dat geval? (Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. B, p. 5).
– Art. 6:227b lid 2 BW schrijft voor dat de ‘voorwaarden’ (niet zijnde algemene voorwaarden) 

waaronder de overeenkomst wordt gesloten, ter beschikking moeten worden gesteld, op 
zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen ter verdere kennisname. (Voor algemene 
voorwaarden geldt het regime van afdeling 6.5.3).

138. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 21.
139. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 32.
140. Een uitleg van dit begrip is overgelaten aan het Hof van Justitie. Tot nu toe is er nog geen vraag 

hierover aan het Hof van Justitie voorgelegd. 
141. Opname van de term in het BW zou aldus tot verwarring kunnen leiden.
142. Zie onder meer Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 10 e.v.
143. Grosheide 2001, p. 941 meent dat een redelijke uitleg van het begrip ‘order’ is dat een afnemer 

van een dienst een bestelling plaatst. 
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komst nodig zijn.144 In afwijking van artikel 3:37 lid 3 BW heeft een verklaring in 
de zin van artikel 6:227c BW de afnemer bereikt op het moment dat deze voor de 
afnemer ‘toegankelijk’ is. Blijkens de memorie van antwoord geldt dat niet voor 
andere elektronische berichten.145

Artikel 11 E-commercerichtlijn treedt bewust niet in de vraag wanneer een over-
eenkomst tot stand komt.146 Ook op andere plaatsen in de E-commercerichtlijn 
treft men geen regels aan over het moment van totstandkoming van overeen-
komsten die langs elektronische weg worden gesloten.147 Artikel 6:227b en c BW 
stellen dan ook geen vereisten aan de totstandkoming van een overeenkomst 
langs elektronische weg. Wel blijkt uit de tekst van artikel 6:227b en c BW dat de 
vereiste informatie of bevestiging de afnemer geacht wordt te hebben bereikt in 
de zin van artikel 3:37 lid 3 BW zodra zij toegankelijk is voor de afnemer.148

2.3.3.5 Toepasselijkheid artikel 6:227b en c BW nader bezien
Zien artikel 6:227b en c BW eigenlijk wel op alle langs elektronische weg tot 
stand te komen overeenkomsten waarbij een dienst van de informatiemaat-
schappij wordt verleend? Voor dit onderzoek is met name van belang of artikel 
6:227b en c BW ook toegepast moeten worden op alle overeenkomsten waarbij 
een recht wordt verleend tot gebruik van de website zelf (de infrastructuur), of 
waarin anderszins wordt overeengekomen welke handelingen met betrekking 
tot de content mogen worden verricht. Dit lijkt op het eerste gezicht een opmer-
kelijke vraag. De tekst van de bepalingen 6:227b en c BW en hun plaats in de wet 
(afdeling 2 is getiteld ‘het tot stand komen van overeenkomsten’) wijzen immers 
op toepasselijkheid op alle overeenkomsten met betrekking tot diensten van de 
informatiemaatschappij.149 Ook in de literatuur wordt – voor zover mij bekend 

144. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 11. 
145. Zie voor de verhouding tussen art. 6:227c en 3:37 lid 3 BW: Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, 

p. 16-17: ‘Artikel 11 lid 1 van de richtlijn bepaalt echter dat de order en het ontvangstbewijs wor-
den geacht te zijn ontvangen, wanneer deze “toegankelijk” zijn voor de partijen tot wie zij zijn 
gericht. Het criterium van artikel 37 lid 3, het “hebben bereikt”, leek in verband met deze an-
dersluidende bewoordingen niet voldoende ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de richt-
lijn. Vandaar dat artikel 227c lid 3, in afwijking van het algemene criterium van artikel 3:37 lid 
3, het criterium “toegankelijkheid” hanteert. Aangezien de eis van de richtlijn alleen betrekking 
heeft op de verklaringen als bedoeld in artikel 227c lid 2 en de ontvangstbevestiging, en voor het 
overige vooralsnog geen wezenlijke problemen worden verwacht met het krachtens artikel 3:37 
lid 3 in het algemeen geldende criterium, is artikel 227c lid 3 niet van overeenkomstige toepas-
sing verklaard op elektronische berichten zoals de vernietigingsverklaring van artikel 227b lid 4, 
de ontbindingsverklaring van artikel 227c lid 5 BW en de elektronische ontbindingsverklaring 
van artikel 267 lid 1.’ Blei Weissmann merkt in Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 
BW, aant. 26.2 terecht op dat art. 6:227c BW geen ontbindingsverklaring kent, zodat bedoeld 
moet zijn de vernietigingsverklaring van art. 6:227c lid 5 BW of de ontbindingsverklaring van 
art. 6:227b lid 5 BW.

146. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 58.
147. Het oorspronkelijke voorstel voor art. 11 E-commercerichtlijn vereiste dat de ontvanger de 

ontvangst van de aanvaardingsbevestiging opnieuw bevestigt (drie-klik en zelfs een vier-klik-
vereiste, zie Sander 2001), maar in de definitieve richtlijn is dit vereiste geschrapt.

148. De verhouding tussen het vereiste van toegankelijk maken in art. 6:227b lid 2 en art. 6:227c lid 
1 en 3 en art. 3:37 lid 3 BW is niet geheel duidelijk. Mijns inziens moet het in art. 6:227b en c 
BW opgenomen vereiste dat een bevestiging toegankelijk moet zijn voor de afnemer worden 
beschouwd als een verbijzondering van art. 6:227c BW. 

149. Zie voorts Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 15: ‘Die website zal veelal zo zijn ingericht dat 
de aanbiedingen daarop ook daadwerkelijk een “aanbod” in juridische zijn (lees: zin; bew.) zijn, 
dat door een afnemer kan worden aanvaard. Ook echter wanneer de website zo is ingericht dat 
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– aan deze ruime toepassing niet getwijfeld.150 Toch meen ik dat er aanleiding is 
deze vraag te stellen. Mijns inziens brengt een redelijke uitleg van artikel 6:227b 
en c BW namelijk mee dat hun toepassingsbereik zich niet kan uitstrekken tot 
alle overeenkomsten met betrekking tot het opvragen en gebruik van open con-
tent. Daarvoor heb ik de volgende drie redenen. 

Ten eerste zou toepassing van artikel 6:227b en c BW op alle overeenkomsten 
met betrekking tot het gebruik van open content strijdig zijn met de doelstel-
lingen van de bepalingen zoals die volgen uit de E-commercerichtlijn. Uit zowel 
de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn als de wetsgeschiedenis volgt 
immers dat de informatieplichten van artikel 6:227b en c BW er specifiek op 
gericht zijn om te voorkomen dat de afnemer als gevolg van niet-gewilde handelingen 
van de afnemer ongewild gebonden raakt aan een overeenkomst of gebonden 
raakt aan een overeenkomst met ongewilde inhoud. Deze informatieplichten 
beogen te voorkomen dat de wederpartij onbewust of onbedoeld een over-
eenkomst sluit, of dat hij meent een overeenkomst te hebben gesloten terwijl 
daarvoor nog meer handelingen zijn vereist. Tevens beogen zij het sluiten van 
een overeenkomst met een geheel andere inhoud dan bedoeld door het maken 
van een enkele bedieningsfout (bijvoorbeeld een onbedoelde ‘klik’ of een type-
fout) te voorkomen.151 Bij de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand 
komt met betrekking tot het gebruik van open content, is per ongeluk klikken 
of een typefout maken echter niet aan de orde. Het gaat er in deze gevallen 
juist om, dat de afnemer bewust verder gaat met het opvragen van content. Het 
is onzeker of met de (implementatie van de) richtlijn beoogd is te voorzien in 
gevallen waarin de afnemer mogelijk ongewild gebonden raakt door een andere 
oorzaak dan niet-gewilde handelingen van de afnemer. Een voorbeeld zijn geval-
len waarin de aanbieder een overeenkomst met de afnemer wil aangaan, terwijl 
de wil van de afnemer in het geheel niet op het aangaan van een dergelijke over-
eenkomst was gericht.152 

Die gedachte wordt versterkt doordat er ten tweede bij de totstandkoming van 
artikel 6:227b en c BW en de overeenkomstige bepalingen uit de richtlijn ken-
nelijk vooral is gedacht aan overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van 
goederen en diensten via websites (bijvoorbeeld webwinkels). Hoewel het begrip 
‘dienst van de informatiemaatschappij’ ook overeenkomsten om niet omvat,153 
vind ik in de tekst en de totstandkomingsgeschiedenis van richtlijn en wet in 

geen sprake is van een aanbod in juridische zin, geldt de bepaling.’
150. Zie bijvoorbeeld Van Esch 2002, p. 431: ‘De bepalingen zijn in beginsel van toepassing op alle 

vormen van het elektronisch sluiten van een overeenkomst.’ Van Esch wijst er elders echter wel 
op, dat de wetgever bij de formulering van art. 6:227c lid 1 BW kennelijk geen rekening heeft 
gehouden met de mogelijkheid dat de verklaring van de dienstverlener van de informatiemaat-
schappij kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod: zie Van Esch 
2002, p. 434, Van Esch 2004, p. 115 en Van Esch 2007, p. 15. Zie voor kritiek op dit standpunt Blei 
Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:227c BW, aant. 24. 

151. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 5. Vergelijk p. 57: ‘Onbedoelde bedieningshandelingen 
kunnen daarbij gemakkelijk plaatsvinden of onopgemerkt blijven.’ En: Kamerstukken I 2003/04, 
28 197, nr. B, p. 6: ‘Blijkens de MvT ziet de herstelmogelijkheid (van art. 6:227c lid 1, MLB) niet 
alleen op invoerfouten doch ook op ongewilde bedieningshandelingen.’

152. In hoofdstuk 8 kom ik hierop uitgebreid terug, met name vanaf par. 5.
153. Par. 2.2.3.2.



hoofdstuk 6256

2.3 regels voor totstandkoming overeenkomsten langs elektronische weg

het geheel geen aanwijzingen dat bij overeenkomsten waarop artikel 6:227b en 
c BW betrekking hebben, gedacht is aan andere typen overeenkomsten dan voor 
de levering van goederen of diensten om baat en dan vooral met betrekking tot 
de aankoop van goederen in webwinkels. Het opleggen van aanvullende infor-
matieplichten rond de totstandkoming van overeenkomsten langs elektronische 
weg is gebeurd tegen de achtergrond van de doelstelling het consumentenver-
trouwen bij elektronische handel te verbeteren om het elektronisch zakendoen 
te bevorderen.154 Artikel 6:227b en 6:227c BW zijn daarbij in het bijzonder ge-
richt op overeenkomsten die tot stand komen via een website.155 Uit de memorie 
van toelichting leid ik af, dat men daarbij uitsluitend dacht aan overeenkomsten 
die tot stand komen via een ‘proces van klikken’, dus click-wrap-overeenkom-
sten.156 De toelichting op het wetsvoorstel spreekt bijvoorbeeld van ‘bestellen’, 
en ‘bestelprocedure’.157 Dat wijst vooral in de richting van de aankoop van 
goederen of diensten. Daar is de achtergrond het versterken van het consumen-
tenvertrouwen. Andere overeenkomsten, bijvoorbeeld overeenkomsten met 
betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, zijn weliswaar niet uitgesloten 
van het bereik van de richtlijn,158 maar er is geen enkele overweging gewijd aan 
overeenkomsten betreffende het verstrekken van content of informatie om niet, 
of tegen een zeer geringe prestatie van de ontvangende partij.159 In de tijd dat 
de richtlijn werd ontworpen, waren online winkelen en contracteren via e-mail 
nog vrij nieuw. Voor zover er langs elektronische weg al overeenkomsten werden 
aangegaan, gebeurde dat voornamelijk in het kader van een webwinkel of via 
e-mail. Het op grote schaal aangaan van andere soorten overeenkomsten, zoals 
afspraken over verrichtingen van zoeksystemen, was nog helemaal niet aan de 
orde. Het is in dat licht niet verwonderlijk dat er niet gedacht is aan andere typen 
overeenkomsten waarvoor deze regels wellicht minder passend zouden kunnen 
zijn. Het ligt dan ook veel meer voor de hand dat artikel 6:227b en c BW van toe-
passing zijn op alle toentertijd denkbare overeenkomsten waarbij een dienst van 
de informatiemaatschappij wordt verleend.

154. Overweging 7 E-commercerichtlijn. Zie over de doelstelling van de richtlijn uitgebreid Gijrath & 
Kolthek 2002, p. 352-353, in het kort Van Esch 2004, p. 114.

155. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht) bij art. 6:227b BW: aant. 6 en 82. Zie Kamerstukken II 2001/02, 
28 197, nr. 3, p. 12, 57 enzovoort. Wel uitgezonderd zijn overeenkomsten die uitsluitend door 
middel van de uitwisseling van individuele communicatie zoals e-mail tot stand komen en over-
eenkomsten waarbij geen dienst van de informatiemaatschappij wordt geleverd (art. 6:227b lid 
1 en 6:227c lid 1 BW). Uitgezonderd van het begrip ‘dienst’ in de zin van de richtlijn zijn voorts 
diensten die niet ‘op afstand’ kunnen worden geleverd of uit de aard der zaak niet worden gele-
verd. Daarbij kan worden gedacht aan (eenmalige) overeenkomsten die tussen particulieren tot 
stand komen, bijvoorbeeld het aanbieden door consumenten van goederen op Marktplaats.nl. 
Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 12, die voorts verwijst naar bijlage V van Richtlijn 
98/34/EG. 

156. Zie de voorbeelden uit de totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn bij Sander 2001. Verge-
lijk ook totstandkoming UNCITRAL model law on E-commerce. 

157. Zie voor de Nederlandse implementatie bijvoorbeeld Van Esch 2004 (‘bestelprocedure’) en in de 
wetsgeschiedenis bijvoorbeeld Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. B, p. 6, waar gesproken wordt 
van ‘bestellen’ en ‘het per ongeluk klikken op een bestelbutton’.

158. Overweging 50 E-commercerichtlijn noemt slechts dat het gelijktijdig in werking treden van de 
Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG, uitgebreid besproken in hoofdstuk 3) van belang is 
voor de realisatie van een ‘duidelijk regelgevend kader’ met betrekking tot de aansprakelijkheid 
van tussenpersonen zoals internet serviceproviders voor auteursrechtinbreuk. 

159. Dit gebeurt enkel in het kader van bespreking van de algemene informatieplichten van art. 
3:15d BW.
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De derde aanwijzing voor mijn standpunt dat de informatieplichten van artikel 
6:227b en c BW niet voor alle vormen van overeenkomsten gelden, vind ik in 
artikel 9 lid 1 E-commercerichtlijn. Dit artikel verplicht de lidstaten ervoor te 
zorgen dat hun rechtsstelsel het sluiten van contracten langs elektronische weg 
mogelijk maakt, waarbij met name de algemene regels met betrekking tot de 
totstandkoming van overeenkomsten geen belemmering mogen vormen voor 
contracteren langs elektronische weg.160 Te ruime toepassing van de informatie-
plichten bij overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van open content 
staat contracteren langs elektronische weg echter juist in de weg. Op grond van 
artikel 6:227c lid 3 BW zou de aanbieder ook een stilzwijgende aanvaarding 
immers moeten bevestigen. Het is de vraag of een dergelijke bevestiging rede-
lijkerwijs mogelijk is zonder over adresgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres) 
van de afnemer te beschikken.161 Zodra het voldoen aan een dergelijk vereiste 
niet bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstelling van de richtlijn, lijkt 
mij de toepasselijkheid van deze bepaling strijdig met het vereiste van artikel 9 
lid 1 E-commercerichtlijn, alsmede met de doelstelling van de richtlijn. Het moe-
ten voldoen aan informatieplichten kan hier namelijk de mogelijkheden voor 
totstandkoming van overeenkomsten langs elektronische weg juist inperken, 
terwijl aanvaarding van het aanbod tot het aangaan van een dergelijke overeen-
komst mijns inziens geen consequenties heeft die van dien aard zijn dat het 
voldoen aan informatieplichten de beslissingsmogelijkheden van de afnemer 
beïnvloedt. Ik zal dit verduidelijken met een voorbeeld. Via de website www.
detelefoongids.nl wordt een dienst aangeboden, die bestaat uit het aanbieden 
van een gratis telefoongids waarin men telefoonnummers kan opzoeken. Stel nu 
dat een dergelijke dienst aan consumenten wordt aangeboden onder bepaalde 
voorwaarden. De aanbieder plaatst op de website een mededeling dat voor het 
gebruik van de dienst voorwaarden gelden die elders op de website getoond 
worden, en dat afnemers door gebruik te maken van de dienst instemmen met 
die voorwaarden. Mag in deze situatie ook van aanbieders worden geëist dat ze 
aan de eisen van artikel 6:227b en c BW voldoen?162 Het vereiste van bevestiging 
van de aanvaarding brengt praktische problemen mee: de aanbieder dient im-
mers de afnemer om extra gegevens zoals een e-mailadres te vragen, opdat hij de 
afnemer een bevestiging van de aanvaarding kan toesturen. Het opzoeken van 
een telefoonnummer in de online-telefoongids zou voor een consument dan veel 
meer rompslomp geven. Ik zie wel dat het consumentenvertrouwen in het elek-
tronisch zakendoen ook in het geding kan raken wanneer afnemers zonder dat 
in de gaten te hebben gebonden raken aan gebruiksvoorwaarden waarbij hun 
verregaande verplichtingen worden opgelegd. Het is echter de vraag in hoeverre 
daarvan sprake is in de context van het gratis aanbieden van een online telefoon-
gids. Het is maar zeer de vraag of eventuele gebondenheid, voor zover daarvan 
al sprake is, zodanig vergaande gevolgen voor afnemers heeft dat daardoor het 
consumentenvertrouwen in het elektronisch zakendoen in de knel raakt. Uit dit 

160. Art. 9 lid 1 E-commercerichtlijn. Zie hierover ook Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 24.
161. Strikt genomen hoeft de bevestiging enkel toegankelijk te zijn gemaakt en opgeslagen kunnen 

worden. Om aan te tonen dat de afnemer toegang heeft kunnen krijgen tot die bevestiging, heeft 
de aanbieder echter aanvullende gegevens over de afnemer nodig.

162. In hoofdstuk 8 ga ik in op de vraag of op deze wijze een rechtens bindende overeenkomst tot 
stand kan komen. 



hoofdstuk 6258

2.3 regels voor totstandkoming overeenkomsten langs elektronische weg

voorbeeld blijkt bovendien dat vasthouden aan het voldoen aan informatieplich-
ten in deze context juist niet bevorderlijk is voor elektronisch contracteren.

Bij de voorbeelden uit de totstandkomingsgeschiedenis van wet en richtlijn is 
kortom geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat ook overeenkom-
sten kunnen worden aangegaan die in de beginfase van de interactie tussen 
partijen tot stand komen en vooral zien op het gebruik van de content als infra-
structuur.163 Wet en richtlijn leggen vooral de nadruk op overeenkomsten met 
betrekking tot goederen en diensten die via internet worden aangeboden. Pas 
wanneer het proces zodanig gevorderd is dat partijen onderhandelen over de 
totstandkoming van een overeenkomst tot levering van goederen of diensten 
om baat, komen de precontractuele informatieverplichtingen van artikel 6:227b 
en c BW mijns inziens in het spel.164 Een overeenkomst met betrekking tot het 
gebruik van content (voor zover die al tot stand komt) is meestal in een eerder 
stadium aan de orde. Indien wel rekening was gehouden met de mogelijkheid 
van overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de content zelf, had het 
maken van een uitzondering voor bepaalde categorieën overeenkomsten meer 
voor de hand gelegen. 

Wat zijn de gevolgen van bovenstaande uitleg van wet en richtlijn? Mijns inziens 
zijn de bepalingen van de E-commercerichtlijn zoals geïmplementeerd in artikel 
6:227b en c BW op een klein aantal gevallen niet van toepassing. Voor zover de 
overeenkomst enkel betrekking heeft op met de content toegestane verrich-
tingen, en van de afnemer geen financiële tegenprestatie wordt gevraagd, zou 
voldoen aan de informatieplichten van artikel 6:227b en c BW naar mijn mening 
niet nodig en zelfs onwenselijk zijn.165 In dat geval gelden slechts de algemene 
vereisten voor totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot de han-
delingen die met open content mogen worden verricht. 

Als artikel 6:227b en c BW toch ruimer moeten worden uitgelegd dan ik hier-
boven heb betoogd, heeft dat tot gevolg dat het verbinden van voorwaarden aan 
het gebruik van open content ernstig wordt gehinderd. Aanbieders van content 
zullen dan namelijk al in zo’n vroeg stadium van de interactie tussen partijen 
aan de vereisten van artikel 6:227b en c BW moeten voldoen, dat stilzwijgende 
aanvaarding van een aanbod met betrekking tot voorwaarden voor gebruik van 
de content waarschijnlijk geheel onmogelijk wordt. Als aan artikel 6:227b en c 
BW moet worden voldaan, zouden aanbieders ook de aanvaarding van (licentie)
overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van open content moeten beves-
tigen. Stilzwijgende aanvaarding van het aanbod tot het aangaan van dergelijke 
overeenkomsten is nu heel gebruikelijk, maar het is ondoenlijk voor een aanbie-

163. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 57-58 en Kamerstukken I 2003/04, 28 197, 
nr. C, p. 11-17.

164. Denkbaar is dat twee verschillende overeenkomsten tot stand komen, namelijk met betrekking 
tot het gebruik van de content als een soort voorovereenkomst en een overeenkomst met betrek-
king tot de aanschaf van goederen of diensten. In dat geval zouden de vereisten van art. 6:227b 
en c BW naar mijn mening niet moeten gelden voor de eerste overeenkomst.

165. Richtlijn Consumentenrechten 2011/83/EU heeft evenals haar voorganger Richtlijn 97/7/EG 
(over op afstand gesloten overeenkomsten) betrekking op het verkopen van producten of dien-
sten en heel nadrukkelijk niet op de toegang tot open content. 
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der om de ontvangst van een stilzwijgende aanvaarding te bevestigen. Artikel 
6:227b en c BW laten zich weliswaar niet uit over de vraag of een overeenkomst 
tot stand komt, maar het niet toegankelijk maken van een bevestiging van ont-
vangst van een verklaring inhoudende een (uitnodiging tot het doen van een) 
aanbod of aanvaarding wordt wel gesanctioneerd: de afnemer heeft het recht de 
overeenkomst te vernietigen of te ontbinden.166

Een aanbieder zou in dat geval nog aan de informatieverplichtingen van artikel 
6:227b BW kunnen voldoen door informatie omtrent onder meer de wijze van 
totstandkoming van de overeenkomst vooraf kenbaar te maken in de gebruiks-
voorwaarden van de website zelf. Het bevestigingsvereiste van artikel 6:227c lid 1 
BW maakt de huidige praktijk waarin een aanbod tot het aangaan van een licen-
tieovereenkomst stilzwijgend moet worden aanvaard, echter in feite onmogelijk. 
De aanbieder moet op grond van artikel 6:227c lid 1 BW immers handelingen 
die een aanvaarding of een aanbod na een uitnodiging tot in onderhandeling 
treden inhouden, bevestigen. 

De omstandigheid dat aan het bevestigingsvereiste kan worden voldaan door 
de bevestiging toegankelijk te maken (zie art. 6:227c lid 3 BW), biedt aanbieders 
weinig soelaas. Met een beroep op Overweging 34 van de richtlijn kan nog wel 
worden betoogd dat een ontvangstbevestiging ook kan blijken uit de levering 
van het product, maar in het geval van open content is dat niet realiseerbaar. 
Daar is een expliciet akkoord van de afnemer immers niet vereist. Het toesturen 
van opgevraagde content gebeurt bij open content ongeacht de vraag of de af-
nemer zich akkoord heeft verklaard. Zonder expliciete bevestiging wordt voor 
partijen nog niet duidelijk of de aanbieder meent een verklaring van de afnemer 
inhoudende de aanvaarding van een aanbod te hebben ontvangen. 

De meeste overeenkomsten die langs elektronische weg gesloten worden, gaan 
over de aanschaf van goederen of diensten. Dat gaat verder dan enkel afspraken 
over verrichtingen in verband met het kennisnemen van aangeboden open 
content. In dat geval is duidelijk dat voldaan dient te worden aan de informa-
tieverplichtingen van artikel 6:227b en c BW. Over de precieze reikwijdte van 
de richtlijnbepalingen waarvan artikel 6:227b en c BW de implementatie zijn, 
zal het Hof van Justitie uitsluitsel moeten geven. Ik acht daarbij goed denkbaar 
dat niet alle overeenkomsten langs elektronische weg waarbij een dienst van 
de informatiemaatschappij wordt verleend, onder het bereik van artikel 6:227b 
en c BW vallen. Bij overeenkomsten waarvan het beschikbaar maken van open 
content zonder financiële tegenprestatie de essentie is van de te verlenen dienst, 
is het voldoen aan informatieplichten mijns inziens niet noodzakelijk. Het is 
daarom wenselijk dat de genoemde onduidelijkheid bij de herziening van de E-
commercerichtlijn wordt weggenomen.

166. Par. 2.2.3.3 en 2.2.3.4.
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3. Normatieve beoordeling verwachtingen bij totstandkoming in 
elektronische context

3.1 Inleiding

Bij de vraag of in een concreet geval een overeenkomst tot stand is gekomen, 
moet worden bezien welke verklaringen partijen hebben afgelegd en wat de be-
tekenis van die verklaringen in de gegeven omstandigheden is. De betekenis van 
de door partijen over en weer afgelegde verklaringen moet telkens door uitleg 
worden vastgesteld.167 Al in de uitspraak van de Hoge Raad inzake Bunde/Erckens 
is hiervoor een maatstaf gegeven. De Hoge Raad overwoog:

‘dat immers, indien partijen die een overeenkomst wensen te sluiten, 
daarin een voor misverstand vatbare uitdrukking bezigen, die zij elk in 
verschillende zin hebben opgevat, het antwoord op de vraag of al of niet 
een overeenkomst tot stand is gekomen, in beginsel afhangt van wat 
beide partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen 
en gedragingen, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven om-
standigheden redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid.’168 

Deze maatstaf is blijkens latere jurisprudentie niet alleen in geval van een mis-
verstand toepasbaar, maar geldt in het algemeen bij de beantwoording van de 
vraag of een overeenkomst tot stand komt en wat daarvan de inhoud is.169 In ge-
vallen waarin aan de hand van artikel 3:35 BW moet worden beoordeeld of een 
overeenkomst tot stand is gekomen, gaat de uitleg van de inhoud van hetgeen 
is overeengekomen op in het oordeel of een overeenkomst tot stand gekomen 
is.170

De genoemde maatstaf helpt om bijvoorbeeld vast te stellen welke omstandig-
heden van het geval een rol spelen, wat ‘redelijkerwijs’ in een gegeven situatie 
betekent, wat in een concreet geval als ‘verklaring’ geldt en welke betekenis 
een partij in de gegeven omstandigheid aan een verklaring mocht toekennen. 

167. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 370.
168. HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 (Bunde/Erckens). Later herhaald voor de uitleg van een over-

eenkomst in HR 13 maart 1981 (Haviltex). Zie in dit verband eerder al HR 11 maart 1977, NJ 1977, 
521 (Kribbebijter), onder 2: ‘dat het antwoord op de vraag of iemand jegens een ander bij het slui-
ten van een overeenkomst in eigen naam – dat wil zeggen als wederpartij van die ander – is op-
getreden, afhangt van hetgeen hij en die ander daaromtrent jegens elkaar hebben verklaard en 
over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden; (…).’ 
Meer recent bijvoorbeeld: HR 21 december 2001, NJ 2002,60 (Beers/Van Daalen), HR 26 oktober 
2001, NJ 2002, 93, m.nt. Kleijn (L/M), HR 5 april 2002, NJ 2003, 124, m.nt. Heerma van Voss (ABN 
AMRO Bank/Mahli), HR 11 april 2008, NJ 2008, 519, m.nt. Mok (Smals c.s./Provincie Gelderland), HR 26 
juni 2009, 796, JOR 2009/246, m.nt. Dammingh (Wiggers/Makelaardij Sneek BV) en HR 16 september 
2011, LJN BQ2213, NJ 2011, 572. 

169. Smits 2002, p. 76. HR 21 december 2001, NJ 2002, 60 (Van Beers/Van Daalen) en HR 13 maart 1981, 
NJ 1981, 635 (Haviltex). Wat partijen over en weer hebben verklaard in een gegeven situatie is niet 
exact dezelfde maatstaf als die voor het antwoord op de vraag of een partij er gerechtvaardigd op 
mocht vertrouwen dat door de andere partij afgelegde verklaringen een bepaalde strekking had-
den (art. 3:35 BW). Maatgevend voor de gerechtvaardigdheid van vertrouwen is het criterium van 
art. 3:35 BW. 

170. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 364. 
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Uit de literatuur en jurisprudentie kunnen algemene gezichtspunten worden 
gedestilleerd voor de toepassing van de genoemde maatstaf op concrete omstan-
digheden. In Bunde/Erckens noemt de Hoge Raad daartoe al vier omstandigheden 
die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de verhouding tussen de 
begrippen ‘omstandigheden’ en ‘gezichtspunten’.171 Het Haviltex-arrest leert dat 
deze gezichtspunten niet limitatief zijn.172 De omstandigheden van het geval zijn 
steeds bepalend. Daarbij zijn alle omstandigheden relevant. Bij die beoordeling 
kunnen dus tal van omstandigheden een rol spelen.173 Er is voorts geen rangorde 
tussen de gezichtspunten.174 

Voor deze studie is van belang te achterhalen welke omstandigheden een rol 
kunnen spelen bij de totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot 
open content. In deze paragraaf beantwoord ik daarom de vraag: 

Welke gezichtspunten spelen zoal een rol bij de toepassing van de maat-
staf ter beantwoording van de vraag of een overeenkomst tot stand komt 
bij het aanbieden en opvragen van open content via internet? 

Ter beantwoording van deze vraag bespreek ik eerst een aantal gezichtspunten 
die regelmatig terugkomen in de jurisprudentie over de totstandkoming van 
overeenkomsten (par. 3.2). Daarna ga ik na welke van de gevonden gezichtspun-
ten zich goed lenen voor toepassing in de context van dit onderzoek (par. 3.3). 

3.2 Inventarisatie gezichtspunten bij totstandkoming overeenkomsten

Ik bespreek nu een aantal in literatuur en rechtspraak veel voorkomende ge-
zichtspunten aan de hand waarvan normatief wordt beoordeeld wat partijen 
over en weer van elkaar mogen verwachten. Ik noem de gezichtspunten eerst 
en licht ze vervolgens toe. Deze opsomming is uiteraard niet-limitatief: in een 
concrete situatie moeten immers alle omstandigheden van het geval in de beoor-
deling worden meegenomen.175

1. De aard van de transactie of rechtshandeling.176 
2. De omstandigheden waaronder de transactie plaatsvindt.

171. HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 (Bunde/Erckens). Zie noot Scholten, pt. 5. De punten waren: 
of de betekenis die de ene partij ergens aan geeft, meer voor de hand lag dan die van de andere 
partij; bij vaststelling van de technische betekenis: mocht de partij die van die betekenis uitging, 
verwachten dat de andere partij die betekenis kende; of de andere partij deskundige bijstand had 
en de wederpartij mocht verwachten dat die deskundige de betekenis kende en de partij erover 
voorlichtte; of een van de betekenissen zou leiden tot een resultaat dat minder goed te rijmen 
zou zijn met wat partijen met de overeenkomst beoogden. 

172. HR 13 maart 1981 (Haviltex).
173. HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261, m.nt. Scholten (Saladin/HBU).
174. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 44: ‘de beginselen staat naast elkaar.’ 
175. Naast de hier genoemde opsomming zou men dus nog het gezichtspunt ‘overige omstandighe-

den van het geval’ kunnen introduceren. Dat is echter zo ruim dat ik het niet zinvol vind om dat 
te doen; ik volsta met de opmerking dat alle omstandigheden van het geval relevant kunnen 
zijn. 

176. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), 32, 39 en 134. Zie Smits 2003, p. 66. Zie voorts Parl. 
Gesch. Boek 3, p. 167 e.v., m.n. p. 177.
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3. De mogelijkheid van onderzoek naar de wil van degene om wiens verklaring 
het gaat.177

4. Met de overeenkomst verbonden voor- en nadelen voor partijen.178 
5. De economische waarde van de prestatie.
6. Houding of gedragingen van een van partijen, waaronder begrepen toedoen 

van een of beide partijen.179 
7. De hoedanigheid van partijen, waaronder begrepen de deskundigheid van 

partijen.180 
8. De bedoeling van partijen, in relatie tot gewenstheid van gebondenheid van-

uit maatschappelijk oogpunt. 
9. De voor de andere partij kenbare belangen van de wederpartij.181 
10. Gebruik of gewoonte. 

Bij de kwalificatie van een bepaalde gedraging of handeling is allereerst de aard 
van de transactie van belang. Zo is de afspraak dat zoonlief met de auto van 
vader op vakantie mag als hij op z’n achttiende jaar nog niet rookt, van andere 
aard dan een overeenkomst waarbij een werknemer de beschikking krijgt over 
een ‘auto van de zaak’. In dat kader speelt ook de maatschappelijke wenselijk-
heid van juridisering van afspraken een rol.182 

Bij de omstandigheden waaronder een transactie plaatsvindt, gaat het bijvoor-
beeld om de plaats van de handeling. Valk geeft als voorbeeld dat men er aan de 
borreltafel eerder rekening mee moet houden dat een verklaring niet serieus 
bedoeld is.183 Andere omstandigheden waaraan men zou kunnen denken, zijn 
bijvoorbeeld de inhoud van een verklaring, de wijze waarop partijen verder aan 
hun contractuele relatie vorm hebben gegeven, en de aanleiding voor het doen 
van de mededeling.184

177. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134. 
178. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134 en 135. 
179. Valk 2010, nr. 40, p. 40-41 met aldaar genoemde verwijzingen. Smits 2002. HR 12 januari 2001, 

NJ 2001, 157, HR 27 februari 2004, NJ 2004, 571 (Meplax/De Rooy-Keim). Asser/Hartkamp &  
Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134 noemt enkel de bijzondere deskundigheid van partijen. 

180. Smits 2002. HR 12 januari 2001, NJ 2001, 157, HR 27 februari 2004, NJ 2004, 571 (Meplax/ 
De Rooy-Keim). 

181. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 40. 
182. Zie Smits 2003, p. 37: Het wordt bijvoorbeeld niet als maatschappelijk wenselijk beschouwd 

om niet op geld waardeerbare beloften, belangeloze dienstverlening en afspraken in de fami-
liesfeer als verbintenis te kwalificeren. Zie ook Nieuwenhuis 2001. Nieuwenhuis wijst erop dat 
gelijkwaardige partijen die aan hun verhouding het vrijwillige karakter willen ontnemen, dat 
niet anders kunnen doen dan door het aangaan van een overeenkomst, zodat contractualisering 
zijns inziens onvermijdelijk is. Dat neemt niet weg dat er ook volgens Nieuwenhuis afspraken 
zijn op gebieden waar partijen vrij horen te blijven. Nieuwenhuis illustreert maatschappelijke 
onwenselijkheid van totstandkoming op een aantal gebieden met aansprekende voorbeelden, 
zoals de afspraak een voordracht te houden over Pacta sunt servanda of de afspraak een neef te 
verhuizen. Hij merkt op dat de juridisering van afspraken over belangeloze dienstverlening, in 
de familiesfeer of bijvoorbeeld de afspraak om van kerkgenootschap te wisselen, juist contra-
productief werkt. Mijns inziens moet per geval worden bezien of het wenselijk is dat afspraken 
tussen partijen een juridisch in plaats van louter sociaal en vrijblijvend karakter dragen. In het 
laatste geval kan schending van een afspraak gesanctioneerd worden als dat een onrechtmatige 
daad oplevert. 

183. Valk 2010, nr. 41, p. 41. 
184. Vgl. HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders). De Hoge Raad overwoog ten aanzien van 
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Of een onderzoeksplicht bestaat en hoever zij reikt, is afhankelijk van de om-
standigheden van het geval.185 In geval van een rechtshandeling om niet kan 
op de wederpartij eerder een onderzoeksplicht rusten.186 Onderzoek naar de 
wil van degene om wiens verklaring het gaat, is niet altijd mogelijk. Iemand die 
goede reden tot twijfel had, kan desondanks worden aangemerkt als de betref-
fende persoon de werkelijke situatie kende.187 

De voor- en nadelen die voor partijen uit de rechtshandeling voortvloeien, 
wegen mee bij de vraag of en in hoeverre de redelijkheid en billijkheid de 
vertrouwende partij belet zich op de tot stand gekomen rechtshandeling te be-
roepen.188 De omstandigheid dat het om een rechtshandeling om niet gaat, kan 
bijvoorbeeld een nuancerende rol spelen bij de beoordeling of het vertrouwen in 
de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is of niet.189 Bij een overeenkomst 
onder bezwarende titel wordt vertrouwen eerder beschermd. Dan heeft de ver-
trouwende partij namelijk ook zelf een tegenprestatie toegezegd, dus zich een 
‘offer getroost’.190 

Bij rechtshandelingen om niet kunnen redelijkheid en billijkheid eerder een 
beroep op artikel 3:35 BW in de weg staan, met name als de wederpartij bij 
niet-totstandkoming van de rechtshandeling geen relevant nadeel zou onder-
vinden.191 Omstandigheden die aan een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen 
in de weg staan, moeten overigens door de partij die de niet met haar wil over-
eenstemmende verklaring deed, worden gesteld en zo nodig bewezen.192 De 
beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid mag ook weer niet te 
gemakkelijk worden aangenomen, omdat het de bedoeling van de wetgever 
was dat het stelsel van artikel 3:35 BW en artikel 3:11 BW meer zekerheid geeft 
dan onder het oude BW gold. Als de handeling voor degene die zich op het op-
gewekte vertrouwen beroept, voordeliger is en voor de verklarende (kenbaar) 
nadeliger, mag men minder snel ervan uitgaan dat het opgewerkte vertrouwen 
gerechtvaardigd is.193 Het aanbieden van goederen of diensten zonder dat daar 
een financiële vergoeding tegenover staat, wordt in de literatuur gewoonlijk 

het gerechtvaardigd vertrouwen dat het enkele ontbreken van een reactie van de wederpartij 
op de mededeling onvoldoende grond om aan te nemen dat de overeenkomst tussen partijen is 
gewijzigd in overeenstemming met de inhoud van de mededeling. Blei Weissmann (Verbintenis-
senrecht), art. 6:217 BW, aant. 313 met daar genoemde verwijzingen.

185. Valk 2010, nr. 40-41, p. 41-42. Parl. Gesch. Boek 3, p. 104 e.v.
186. Bijv. Rb. Utrecht 31 oktober 2010, LJN BY1677.
187. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134. Deze factor werd bijvoorbeeld zwaarwegend 

geacht in Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO). 
Zie nader par. 3.3.2.

188. Het vereiste van nadeel kan ook buiten het ontslagrecht een rol spelen: Asser/Hartkamp  
& Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 138, met literatuurverwijzingen. 

189. MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 177. 
190. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 136. 
191. HR 12 september 1986, NJ 1987, 267 (Westhoff/Spronsen) en HR 15 november 2002, NJ 2003, 60.
192. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 137.
193. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 137 met verwijzing naar Parl. Gesch. Boek 3, p. 167 e.v. 

en 176 e.v. en Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1130 e.v.: zelfs als de andere partij gerechtvaardigd mocht 
vertrouwen op de totstandkoming van een rechtshandeling, kan de beperkende werking van de 
redelijkheid en billijkheid totstandkoming van die rechtshandeling in de weg staan.



hoofdstuk 6264

3.2 inventarisatie gezichtspunten bij totstandkoming overeenkomsten

minder snel als aanbod gekwalificeerd.194 Te lijden nadeel speelt echter geen 
zelfstandige rol bij de beoordeling of het vertrouwen in een concreet geval 
gerechtvaardigd was:195 het is slechts een van de factoren die bij het oordeel wor-
den meegewogen. In samenhang met nadeel kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan de aan- of afwezigheid van een onderzoeksplicht aan de zijde van de andere 
partij, de onderlinge verhouding tussen partijen en de reeds genoemde omstan-
digheid dat de ander geen tegenprestatie levert. 

Een volgend gezichtspunt is de economische waarde van de prestatie, in het 
bijzonder wat de waarde van die prestatie is voor de ontvanger.196 De waarde 
van de prestatie houdt mijns inziens verband met de belangen van partijen. Aan 
het vertrouwen van degene die content opvraagt teneinde de content commer-
cieel te exploiteren, mogen hogere eisen worden gesteld dan aan wie content 
opvraagt om louter te consumeren. Dit kan in onderling verband worden be-
schouwd met de waarde van een prestatie: die is anders voor een consument dan 
voor een commerciële afnemer.

De houding van een partij is bijvoorbeeld in het spel wanneer een misverstand 
is gerezen doordat een verklaring niet duidelijk genoeg was of door de ander 
verkeerd is opgevat.197 Toedoen van een partij is eveneens van invloed op wat 
men van de ander mag verwachten.198 Onder ‘toedoen’ is ook begrepen een 
niet-doen.199 Wie nalaat een mededeling te doen die de situatie had kunnen ver-
helderen, kan de verwachtingen van de ander immers beïnvloeden. 
Bij de hoedanigheid van partijen gaat het bijvoorbeeld om het onderscheid 
tussen natuurlijke en rechtspersonen, consumenten en verkopers, of leken 
en deskundigen.200 Of een partij deskundige bijstand heeft ingeroepen, kan 
meespelen bij de beoordeling of vertrouwen gerechtvaardigd was.201 Ook de 
 onderlinge verhouding tussen partijen kan in dit verband een rol spelen.202  

194. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 134 e.v. Meer in het algemeen zal minder gemakke-
lijk worden aangenomen dat een partij een overeenkomst wil aangaan die zijn aanspraken doet 
verminderen, en is meer aannemelijk dat hij instemt met een aanbod dat hem direct of indirect 
inkomsten oplevert.

195. Onder het oude recht was zulks nog wel het geval: Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 
135. Zie tevens Tjittes 1992 en Van Dunné 1997.

196. Smits 2003, p. 33. Zie hierover Van Dunné 1997, p. 11 e.v.
197. HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 (Bunde/Erckens). Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 

(6-III*), nr. 149: Een overeenkomst komt tot stand als ‘het misverstand te wijten was aan de partij 
die zich op onduidelijke of dubbelzinnige wijze heeft geuit of door onkunde, onoplettendheid of 
nalatigheid aan een bepaalde verklaring een onjuiste betekenis heeft gehecht.’

198. Valk 2010, nr. 40, p. 40-41 met daar genoemde verwijzingen. 
199. HR 12 januari 2001, NJ 2001, 157, HR 27 februari 2004, NJ 2004, 571 (Meplax/De Rooy-Keim).
200. Vergelijk (zij het andere context) Hijma 2010, nr. 16, p. 18. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010  

(6-III*), nr. 134 noemt enkel de bijzondere deskundigheid van partijen. 
201. Bij de bijzondere (on)deskundigheid van partijen kan men ook denken aan de vaardigheden die 

men van een partij mag verwachten. Zie Valk 2010, nr. 40-41, p. 47-48. Zie voor de deskundigheid 
van partijen ook Parl. Gesch. Boek 6, p. 167 e.v. en p. 175.

202. De hoedanigheid van partijen wordt ook genoemd in Tjittes 1994, HR 17 december 1976,  
NJ 1977, 241, m.nt. Scholten (Bunde/Erckens). Dat de hoedanigheid van partijen, alsmede de 
rechtskennis van partijen in dit kader van belang kan zijn, vloeit voort uit de redelijkheid en bil-
lijkheid, aldus Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 364, met verwijzing naar Parl. Gesch. 
Boek 6, p. 74 en 266.
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Wanneer de andere partij niet over bepaalde deskundigheid beschikt, kan op 
hem een onderzoeksplicht rusten.203 

Bij de bedoeling van partijen wordt volgens mij meestal gedoeld op de gemeen-
schappelijke bedoeling van partijen, voor zover deze achterhaald kan worden.204 
Voor de vaststelling of de bedoeling van partijen gericht is op het aangaan van 
een overeenkomst, komt daarbij gewicht toe aan de vraag of het uit maatschap-
pelijk oogpunt gewenst is om aan bepaalde afspraken contractuele kracht te 
verlenen.205 

Het gezichtspunt van de voor de andere partij kenbare belangen van de weder-
partij was als norm voor de gedragingen van partijen in de precontractuele fase 
opgenomen in het ontwerp voor het nieuw BW,206 maar het betreffende artikel is 
uiteindelijk niet ingevoerd. Wel geldt de ongeschreven norm dat partijen over en 
weer verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te 
laten bepalen.207 

Als over een bepaald punt niets is afgesproken, is bepalend wat soortgelijke par-
tijen in soortgelijke situaties zouden hebben gewild. Dat kan worden vastgesteld 
door te onderzoeken wat de in die branche geldende gebruiken en gewoonten 
zijn. Daartoe zou men gebruikelijke overeenkomsten kunnen bestuderen om 
te achterhalen wat in gelijksoortige omstandigheden wordt afgesproken. Als 
een bepaalde wijze van communiceren of van het kenbaar maken van een 
mededeling op een zeker moment vaker voorkomt, kan ook hetgeen partijen 
redelijkerwijs mogen verwachten, veranderen.208

203. De werkgever die een werknemer die het Nederlands niet goed beheerst een verklaring laat 
ondertekenen, moet bijvoorbeeld onderzoeken of die werknemer de strekking van de verklaring 
begrijpt. Bij dit soort gevallen speelt wederom mee in hoeverre een partij moest begrijpen dat  
de andere partij nadeel lijdt door het verrichten van de (rechts)handeling: bijvoorbeeld HR  
14 januari 1983, NJ 1983, 475, m.nt. Stein (Hajziani/Van Woerden) en HR 28 september 1984, NJ 
1985, 246 (Ben Dadi).

204. Vergelijk bijvoorbeeld HR 26 september 2003, NJ 2004, 460 (Politie Gelderland-Zuid/Hovax): ‘Het 
antwoord op de vraag of ten aanzien van een overeenkomst, bij de totstandkoming waarvan 
een aantal onderling samenhangende verbintenissen moet worden geregeld, overeenstemming 
omtrent een of meer onderdelen een overeenkomst doet ontstaan zolang omtrent andere on-
derdelen nog geen overeenstemming bestaat, is afhankelijk van de bedoeling van partijen zoals deze op 
grond van de betekenis van hetgeen wel en niet geregeld is, van het al dan niet bestaan van het voornemen tot 
verder onderhandelen en van de verdere omstandigheden van het geval moet worden aangenomen.’ Ook dit 
gezichtspunt vloeit overigens voort uit de redelijkheid en billijkheid.

205. Nieuwenhuis 2001 na vergelijking met Engels recht: de bedoeling van partijen is weliswaar uit-
gangspunt, maar andere overwegingen kunnen ook een rol spelen. Zie ook Smits 2002 en Tjittes 
2009, p. 1. 

206. In art. 6.5.2.8a. 
207. HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 (Baris/Riezenkamp). Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 

6:217-227 BW, aant. 40. 
208. Voor de vraag wanneer in het algemeen van gewoonte of gebruik kan worden gesproken: Asser/

Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 382 e.v. Zie voor een voorbeeld Hof ’s-Gravenhage 7 okto-
ber 2008, S&S 2010, 42.
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3.3.1 Bijzondere aard van afspraken over open content 

Eerder209 wees ik al op een aantal specifieke kenmerken van afspraken over via 
internet beschikbare open content. Deze afspraken hebben betrekking op het 
via internet beschikbaar stellen van informatie aan afnemers, zonder dat daar 
een financiële tegenprestatie tegenover staat. Het aanbieden en opvragen van 
open content vindt typisch plaats op het grensvlak tussen verbintenissen en 
afspraken in de sociale sfeer. De context waarin partijen met elkaar communi-
ceren, is die van een open website waar vrijblijvend informatie of reclame wordt 
aangeboden.210 De aard van de transactie kan meebrengen dat een partij niet 
altijd rechtsgevolg zal beogen met het aanbieden van content. Ook als de aanbie-
der met een uiting wel rechtsgevolg beoogt, is juist in deze setting denkbaar dat 
een argeloze afnemer die ‘gewoon een website bekijkt’ dat helemaal niet in de 
gaten heeft en ook niet hoeft te hebben. Wie vooral bezig is met het vergaren van 
informatie, zal zich niet zo snel bewust (hoeven te) zijn van de bedoeling van de 
aanbieder om met hem over die informatie te contracteren, en niet actief zoeken 
naar de aanwezigheid van (gebruiks)voorwaarden. Wanneer internet daarbij 
wordt ervaren als het lezen van een aanplakbiljet of een gratis krantje, ligt actief 
zoeken naar voorwaarden nog minder voor de hand.211 Een te snelle juridisering 
van de verhouding vind ik in een dergelijke context onnodig en maatschappelijk 
onwenselijk.212 Afnemers moet tijd worden gegund de aangeboden ‘waar’ te be-
kijken en te bepalen of die hun zodanig bevalt dat ze daarover afspraken willen 
maken.213

De afspraken tussen partijen zijn gewoonlijk door de aanbieder opgesteld 
en vastgelegd in een standaardcontract. Het gaat voorts om massacontracten 
waarbij partijen geen persoonlijk contact met elkaar hebben in de totstand-
komingsfase. In dit soort situaties wordt tussen partijen niet (inhoudelijk) 
onderhandeld tijdens het proces van totstandkoming van een eventuele overeen-
komst: de afnemer kan slechts ‘ja’ of ‘nee’ zeggen.

209. Hoofdstuk 5, par. 4.4.
210. Vergelijk HR 10 april 1981, NJ 1981, 532, m.nt. Brunner (Hofland/Hennis): annotator Brunner 

stelde mijns inziens terecht dat de vraag of zo’n advertentie met huis te koop en prijs erbij een 
aanbod, vrijblijvend aanbod of uitnodiging oplevert, door uitleg van de mededeling in de adver-
tentie moet worden vastgesteld. De feitenrechter doet dat door naar de tekst van de advertentie 
te kijken en de verkeersopvatting. 

211. Zie ook hoofdstuk 8, par. 2.3.3 over de discussie over de aard van internet. 
212. Vergelijk Nieuwenhuis 2001 die voor belangeloze dienstverlening en familieverhoudingen het-

zelfde betoogt. Uit de E-commercerichtlijn en de implementatie volgt eveneens de gedachte van 
bescherming van afnemers (in het bijzonder consumenten) tegen te gemakkelijke gebondenheid 
aan overeenkomsten. In Par. 2.2.3.3 heb ik betoogd dat de bepalingen van de E-commercericht-
lijn mijns inziens voornamelijk van toepassing zijn op overeenkomsten om baat. De wetgever 
ging er kennelijk niet van uit dat in de beginfase al een aanbod werd gedaan, zie ook par. 2.2.3.5. 
Bovendien zien die regels mijns inziens louter op gevallen waarin het per ongeluk gebonden ra-
ken aan overeenkomsten financieel gezien nadelig kan uitpakken voor afnemers. Daarvan lijkt 
in deze gevallen geen sprake.

213. Niettemin kunnen er al afspraken gelden ten aanzien van de wijze waarop afnemers die waar 
bekijken en wat ze vervolgens mogen doen met de verworven informatie. 
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Guibault waarschuwt voor de gevaren aan het gebruik van standaardcontracten, 
omdat daardoor het traditioneel bestaande evenwicht binnen het auteursrecht 
tussen de belangen van rechthebbenden en afnemers van content wordt be-
dreigd.214 Ze meent bijvoorbeeld dat gebruikers gemakkelijker gebonden worden 
door klikken op OK-buttons dan het geval is bij schriftelijke contracten. Ook 
worden wettelijke beperkingen op het auteursrecht, zoals bepalingen met be-
trekking tot de privékopie, citaatrecht, commentaar en kritieken of recensies, 
nog al eens weggecontracteerd. Tegelijkertijd ziet Guibault belangrijke voorde-
len van standaardcontracten, zoals lagere transactiekosten voor aanbieders.
Dit laat onverlet dat ook bij de totstandkoming van massacontracten precon-
tractuele normen een rol spelen. Duidelijkheid over de juridische kwalificatie 
van de feitelijke gedragingen van partijen over en weer is wenselijk. Omdat het 
gaat om massacontracten, moeten die normen bij toepassing worden geobjecti-
veerd.215

De aanbieder verbindt zich bij dit soort overeenkomsten niet tot levering van de 
content, maar als hij content op verzoek van de afnemer terugstuurt, verbindt 
hij zich dat te doen onder bepaalde voorwaarden. De afnemer neemt op grond 
van de overeenkomst veelal een geringe tegenprestatie op zich, zoals het doen 
van afstand van het recht om de aanbieder aansprakelijk te stellen, of het verle-
nen van toestemming tot gebruik van (persoons)gegevens.216

3.3.2 Omstandigheden waaronder de transactie wordt verricht

Dat de communicatie tussen partijen via internet plaatsvindt, is mijns inziens 
een bepalende omstandigheid voor de kwalificatie van de handelingen en ver-
richtingen in de interactie tussen partijen. De infrastructuur van internet en 
de daarvoor gebruikte technologie bepalen voor een belangrijk deel de wijze 
waarop partijen met elkaar kunnen communiceren. De inrichting en werkwijze 
van internet is een puur feitelijke omstandigheid, maar heeft mogelijk wel 
juridische gevolgen.217 Het gebruik van internet biedt enerzijds meer mogelijk-
heden, zoals een snellere communicatie met weinig territoriale beperkingen. 
Anderzijds brengt de gebruikte techniek praktische restricties in de communica-
tie mee. In hoofdstuk 2 kwam bijvoorbeeld naar voren dat bij het opvragen van 
webpagina’s een groot deel van de verrichtingen vooraf reeds door de techniek 
gedefinieerd is.218 

214. Guibault 2002, p. 303.
215. Art. 3:11 BW.
216. Het verlenen van toestemming tot gebruik van persoonsgegevens kan onder omstandigheden 

overigens verder strekkende gevolgen hebben dan de andere hier genoemde verplichtingen. 
217. Bij de kwalificatie van verrichtingen en handelingen van partijen die via internet plaatsvinden 

moet mijns inziens dan ook in acht genomen worden hoe internet in de huidige vorm werkt, 
met bijbehorende technische beperkingen zoals bandbreedte en computercapaciteit. Hetzelfde 
geldt voor een snelweg: auto’s kunnen zich bijvoorbeeld niet zijwaarts bewegen, maar alleen 
voor- of achteruit en het regelsysteem is daarop aangepast. Waar het bij auto’s op een snelweg 
gemakkelijk is onderscheid te maken tussen niet rechtens relevante handelingen en rechtens 
relevante handelingen evenals sociale afspraken en rechtshandelingen, is dat in de context 
van internet mijns inziens moeilijker. Er een grijs gebied waarin niet duidelijk is hoe eventuele 
afspraken gekwalificeerd moeten worden. Wanneer gaat het om zuiver technologische (en der-
halve feitelijke) afspraken en wanneer is sprake van rechtshandelingen? 

218. Hoofdstuk 2, par. 3. 



hoofdstuk 6268

3.3 concretisering gezichtspunten voor dit onderzoek

Het www wordt door veel mensen ervaren als een open ruimte. Een webpagina 
met open content zou in die zienswijze kunnen worden vergeleken met bijvoor-
beeld een aanplakbiljet in een openbare ruimte.219 Dat kan eveneens meespelen 
bij de verwachtingen van partijen. Voor de verrichtingen ten behoeve van het 
bekijken van informatie op een website is het aangaan van een licentieover-
eenkomst in dat licht veel minder noodzakelijk en vanzelfsprekend dan bij 
bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermde software. Niet alle websites hanteren 
voorts voorwaarden en voorwaarden kunnen op verschillende wijzen worden 
getoond. De wijze van aanbieden en de inrichting van een open content website 
maken het minder vanzelfsprekend om op onderzoek te gaan naar de aanwezig-
heid van voorwaarden dan bij gesloten content.

In ieder geval de aanbieder maakt bij de transactie gebruik van een geauto-
matiseerd systeem. Daardoor hebben aanbieder en afnemer gedurende het 
interactieproces geen direct persoonlijk contact.220 Dat alles maakt het bepalen 
van hetgeen men van de ander mag verwachten in een concreet geval erg inge-
wikkeld. Voorts kan onduidelijkheid ontstaan over het moment dat verklaringen 
door de andere partij worden ontvangen en het moment waarop sprake is van 
totstandkoming van een overeenkomst. Ook het herstel van eventuele fouten en 
het oplossen van problemen in de communicatie wordt daardoor bemoeilijkt.221 
De aanbieder van open content kan bij de communicatie voorts moeilijk onder-
scheiden tussen soorten afnemers. Dat wordt nog lastiger indien ook de afnemer 
gebruikmaakt van een geautomatiseerd systeem, bijvoorbeeld wanneer hij een 
zoeksysteem gebruikt voor het geautomatiseerd opvragen van content. 

Een ander uitvloeisel van de werking van internet is dat een afnemer wel con-
tent moet opvragen om te weten waar die content zich bevindt. Om die reden 
mag een aanbieder er mijns inziens niet van uitgaan dat een afnemer altijd een 
overeenkomst wenst aan te gaan als hij content opvraagt. Afnemers zijn vaak im-
mers ‘gewoon aan het zoeken’, ook als ze niet voor het eerst een webdocument 
uit een bepaald domein opvragen en bekijken.222

Dat ten minste één partij bij de transactie gebruikmaakt van een geauto-
matiseerd systeem, bijvoorbeeld een contentmanagementsysteem of een 
zoeksysteem, kan de verwachtingen van die partij en de andere partij – indien 
die daarvan op de hoogte is – beïnvloeden. Deze omstandigheid speelde een be-
langrijke rol in een geschil tussen postorderbedrijf OTTO en een aantal klanten 
die verenigd waren in de Stichting Postwanorder. 

219. Hugenholtz 1998 vergelijkt browsen bijvoorbeeld met bladeren in een boek in een boekwinkel. 
Zie voor de ruimtemetafoor voorts Frischmann 2003, alsmede hoofdstuk 8, par. 2.2.3.

220. Nu de aanbieder ervoor kiest om de communicatie op deze wijze te laten verlopen en voorwaar-
den aan het gebruik te verbinden, is er wat voor te zeggen dat deze omstandigheid mijns inziens 
overwegend voor rekening van de aanbieder dient te komen. De aanbieder heeft immers dit 
medium, en deze wijze van beschikbaar stellen (open content) gekozen. Hij had ook duidelijker 
voorwaarden kenbaar kunnen maken. 

221. Zie onder andere Moringello 2003 en Radin 2004. Vandaar de voorzieningen in art. 6:227b BW.
222. Dat geldt niet alleen voor menselijke gebruikers, maar ook wanneer zoekbots content opvragen: 

het verzamelen van content dient vaak om de gebruiker van die content zich een beeld te laten 
vormen van de beschikbare informatie op een bepaalde locatie. 
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De casus was als volgt: Postorderbedrijf OTTO had in oktober 2006 gedurende 
enkele dagen op haar website een lcd-televisie per abuis aangeboden voor een 
veel te lage prijs (€ 99,90 waar het zevenvoudige gebruikelijk is). Een aantal men-
sen heeft die tv online besteld voor dit bedrag. Het contentmanagementsysteem 
van OTTO voorzag in een automatische bevestiging van de ontvangst van hun 
aanvaarding.223 In twee instanties is vervolgens geprocedeerd over de vraag of 
een geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen. De vraag die centraal stond 
was of de consumenten, verenigd in Stichting Postwanorder, er ondanks het 
ontbreken van de wil van OTTO om gebonden te worden, gerechtvaardigd op 
mochten vertrouwen dat een overeenkomst tot stand was gekomen. Zowel de 
voorzieningenrechter te Breda als het Hof ’s-Hertogenbosch oordeelde dat zulks 
niet het geval was.224

Zowel de voorzieningenrechter als het hof overwoog dat een beroep op artikel 
3:35 BW hier faalde, omdat de gemiddelde, geïnformeerde koper225 de door het 
computersysteem van OTTO verzonden bevestigingen niet redelijkerwijs kon 
hebben opgevat als weergave van een ook werkelijk door OTTO gewilde prijs. 
Voor de beoordeling van het gerechtvaardigd vertrouwen is noch dat OTTO de lcd-
televisie dagenlang verkeerd geprijsd hield, noch dat OTTO tot tweemaal toe 
een bevestiging heeft verstuurd, relevant, aldus het hof. Het vertrouwen van de 
consument moet immers zijn gebaseerd op omstandigheden aanwezig ten tijde 
van de aanvaarding, en de automatisch verzonden bevestiging is eerst daarna 
ontvangen.226

Weliswaar overweegt het hof dat de verklaringen van het computersysteem aan 
OTTO moeten worden toegerekend op grond van artikel 3:37 lid 4 BW,227 maar 
het verschil in prijs is zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel 
over de juistheid hiervan (en in geval van twijfel dient de consument nader 
onderzoek te verrichten).228 Uit deze uitspraak volgt dat de omstandigheid dat 
een verrichting van het systeem aan de aanbieder kan worden toegerekend, nog 

223. Het verzenden van een dergelijke bevestiging is nodig ingevolge art. 6:227c BW, zie nader par. 
2.2.2.4.

224. Rb. Breda (vzr.) 31 januari 2007, LJN AZ7368, NJF 2007/135 (Stg. Postwanorder/OTTO) en Hof  
’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO).

225. Par. 2.2.2.3. 
226. Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO), r.o. 4.16-

4.17: De vraag is dan ook of de consumenten op het moment dat zij het aanbod van OTTO heb-
ben aanvaard – dus op het moment dat zij via internet de bestelling deden – onder de gegeven 
omstandigheden er redelijkerwijze van uit mochten gaan dat dit aanbod juist was. Bij de beant-
woording van de vraag moet uitgegaan worden van een gemiddelde consument, dat wil zeggen 
een gemiddeld geïnformeerde consument. Van een consument die van plan is een lcd-televisie 
te kopen, mag namelijk verwacht worden dat deze zich tevoren globaal heeft georiënteerd op 
de prijzen van lcd-televisies, zodat hem meteen duidelijk behoort te zijn dat hier een vergissing 
in het spel is, of hij moet begrijpen dat er ten minste reden is voor twijfel. In geval van twijfel 
omtrent de juistheid van de prijs dient de consument dienaangaande nader onderzoek te ver-
richten (art. 3:11 BW). Kortom: ook bij twijfel hadden de consumenten kunnen én moeten weten 
dat de door OTTO vermelde prijs een vergissing was.

227. Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO), r.o. 4.15. 
Voor zover mij bekend is dit de eerste keer dat in een uitspraak dit artikellid wordt toegepast in 
een geschil over elektronische communicatie.

228. Rb. Breda (vzr.) 31 januari 2007, LJN AZ7368, NJF 2007/135 (Stg. Postwanorder/OTTO), r.o. 4.14. Hof 
’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO), r.o. 4.17.
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niet betekent dat er dus vertrouwen aan de zijde van de consument mag zijn dat 
de verklaring daadwerkelijk is gewild. Zo’n gemiddeld geïnformeerde poten-
tiële internetkoper van een lcd-televisietoestel bij een postorderonderneming 
als OTTO weet dat bevestigingen meteen na de ontvangst van een bestelling 
automatisch worden verzonden zonder dat sprake kan zijn van een hernieuwd 
bepaalde wil, aldus het hof. Een dergelijke bevestiging is enkel een ontvangstbe-
vestiging in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW en geen ‘opdrachtbevestiging’.229 Een 
ontvangstbevestiging geeft derhalve geen uitsluitsel over de vraag of al dan niet 
een overeenkomst tot stand is gekomen.230 De voorzieningenrechter overwoog in 
dit verband nog dat het stelstel van regels dat door de Wet Elektronische Handel 
geïmplementeerd is, weliswaar vooral ‘beoogt de consument in te scherpen zich 
ervan te vergewissen dat zijn elektronische bericht in overeenstemming is met 
zijn werkelijke wil,’ maar dat van dat systeem toch ook een zekere reflexwerking 
uitgaat naar OTTO als verkoper.231 Het gebruik van een geautomatiseerd compu-
tersysteem als instrument kan kortom van invloed zijn op de verwachtingen die 
beide partijen redelijkerwijs hebben.

De wijze waarop content beschikbaar wordt gemaakt, kan naar mijn mening 
ook relevant zijn voor de verwachtingen van partijen over en weer. Gaat het 
bijvoorbeeld om een webwinkel, of een verzameling losse bestanden? Heeft 
de aanbieder een aparte interface gemaakt voor bepaalde groepen gebruikers, 
of krijgen alle afnemers hetzelfde te zien? De inrichting van de website geeft 
gewoonlijk een indruk van de bedoelingen van de aanbieder. Daarbij kan men 
bijvoorbeeld denken aan de vraag of de aanbieder een commercieel oogmerk 
heeft of niet, op welk publiek de website gericht is, en of de aanbieder beoogt 
producten te verkopen of slechts informatie wil verschaffen. Bij een website 
die duidelijk ingericht is als webwinkel, moeten afnemers mogelijk eerder ver-
wachten dat ze in het voorstadium verkeren van het sluiten van een (andere) 
overeenkomst.232 
Bij de beoordeling van een opgevraagd webdocument op uiterlijke kenmerken 
is echter voorzichtigheid geboden. Hoe een bepaald webdocument door de 
afnemer wordt gepercipieerd, kan immers sterk verschillen al naar gelang het 
instrument dat door de afnemer wordt gebruikt om de content te bekijken. Dat 

229. Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO), r.o. 4.11. 
Het verzenden van een dergelijke bevestiging is gegrond in het ontbreken van direct menselijk 
contact bij een bestelling langs elektronische weg.

230. Ter adstructie verwees het hof naar de MvT van het wetsvoorstel tot implementatie van de 
richtlijn: Kamerstukken I 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 57 e.v.: ‘De leden 2 en 3 van het onderhavige 
artikel [art. 6:227c BW, MLB] geven uitvoering aan het in art. 11 lid 1 van de richtlijn bepaalde. 
(…) Aangezien art. 11 van de richtlijn bewust niet treedt in de vraag wanneer een overeenkomst 
langs elektronische weg tot stand komt, dient dit te worden bepaald aan de hand van de alge-
mene regels inzake totstandkoming van overeenkomsten zoals die in het toepasselijke recht 
gelden. Voor de onderhavige bepaling is bij deze benadering aangesloten. Naar Nederlands recht 
zijn ook in het elektronisch rechtsverkeer op de totstandkoming van overeenkomsten in het 
bijzonder de bepalingen van afdeling 6.5.2 en titel 3.2 BW, die door hun hoge abstractieniveau 
technologie-neutraal zijn geformuleerd, van toepassing. Ook langs elektronische weg komt een 
overeenkomst derhalve tot stand indien in juridische zin sprake is geweest van een aanbod dat is 
aanvaard door de wederpartij (art. 6:217 lid 1 BW).’

231. Rb. Breda (vzr.) 31 januari 2007, LJN AZ7368, NJF 2007/135 (Stg. Postwanorder/OTTO), r.o. 4.11.
232. Van aanbieders wordt in een dergelijke setting ook al actie verwacht: art. 3:15d en e BW verplich-

ten aanbieders duidelijk kenbaar te maken dat een uiting commercieel van aard is.
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geldt niet alleen voor content opgevraagd met geautomatiseerde (zoek)systemen, 
maar bijvoorbeeld ook voor het soort browser dat wordt gebruikt: bij content 
opgevraagd met een webbrowser voor blinden of slechtzienden, browser van een 
mobiele telefoon of een ‘text only’ browser wordt de content vaak niet (precies) 
hetzelfde gepresenteerd.233 Voor een aanbieder is moeilijk te voorspellen hoe de 
aangeboden content voor afnemers precies waarneembaar zal zijn. Hoe een web-
site er uitziet, is derhalve geen ‘statisch gegeven’.

Naast de inrichting van een webpagina kan ook de inhoud van de aangeboden 
informatie richtinggevend zijn voor de verwachtingen van afnemers. Er is bij-
voorbeeld verschil tussen een website die met een commercieel oogmerk wordt 
aangeboden, bijvoorbeeld de website van C&A, en niet-commerciële websites 
zoals de website van een postzegelverzamelaar die verslag doet van zijn hobby, of 
de website van een ideële organisatie. De postzegelverzamelaar die een website 
heeft over door hem verzamelde postzegels heeft waarschijnlijk een geheel an-
dere bedoeling met het beschikbaar maken van content (namelijk niet op enig 
rechtsgevolg gericht) dan de onderneming die informatie beschikbaar maakt 
teneinde direct of indirect economisch voordeel te behalen (in het geval van 
C&A door meer kleding te verkopen in een webwinkel of fysieke winkel).234 
Ook het feit dat de content meestal ‘gratis’235 beschikbaar wordt gemaakt, het 
publiek waarop een website gericht is (bijvoorbeeld consumenten of bedrijven) 
en de verdere inrichting van een website, waaruit bijvoorbeeld kan blijken met 
welke doelstellingen de aanbieder content aanbiedt, zijn naar mijn mening van 
invloed op de verwachtingen die afnemers hebben over de bedoelingen en wen-
sen van een aanbieder.

Of de aanbieder zijn content open of gesloten aanbiedt, kan de verwachtingen 
van zowel de afnemer als de aanbieder beïnvloeden. De verwachtingen van 
de aanbieder bij open content zijn anders dan bij gesloten content. Hij weet 
bijvoorbeeld dat de afnemer niet expliciet eventuele voorwaarden hoeft te aan-
vaarden. Dat maakt de kans dat de afnemer de voorwaarden niet ziet, groter dan 
bij gesloten content. De aanbieder moet er voorts rekening mee houden dat ook 

233. De wijze waarop content door afnemers wordt waargenomen is afhankelijk van het gebruikte 
programma. Er zijn naast Internet Explorer en Firefox talloze webbrowsers op de markt (zoals 
voor blinden, voor gebruikers van andere besturingssystemen of mobiele telefoons). Het is 
lastig om ‘normaal gebruik’ of ‘gebruikelijk in het verkeer’ te definiëren, vooral bij het gebruik 
van geautomatiseerde systemen (ondanks art. 3:37 lid 3 BW). In hoeverre moet de aanbieder 
er bij het uitbrengen van een verklaring rekening ermee houden dat content ook met andere 
programma’s wordt opgevraagd? Hoewel een website (met betrekking tot opmaak, lay-out enzo-
voort) duidelijk is gericht op menselijke bezoekers, is nodig dat zoeksystemen ook toegang tot de 
content hebben. Zonder die toegang is het immers niet mogelijk de webpagina te indexeren, en 
zonder indexering wordt de content niet gevonden door zoeksystemen. De aanbieder zal reke-
ning moeten houden met deze omstandigheid. 

234. Een ander voorbeeld van uitwisseling van content zonder dat door de ‘communicatoren’ rechts-
gevolg wordt beoogd of een commercieel belang wordt nagestreefd, zijn internetfora waar 
mensen vragen over uiteenlopende onderwerpen kunnen stellen, zoals de vele ‘Usenet-groepen’, 
fora over computerproblemen of gezondheid. Met de uitingen op zo’n forum wordt door de 
deelnemers over het algemeen bepaald geen rechtsgevolg beoogd (maar deze uitingen kunnen 
uiteraard wel rechtens relevant zijn). 

235. Dat wil zeggen: beschikbaarstelling vindt ‘niet tegen een financiële tegenprestatie’ plaats, zie 
nader hoofdstuk 5, par. 4.3.
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zoeksystemen open content kunnen opvragen. Bij open content heeft de aanbie-
der minder mogelijkheden om zijn bedoelingen kenbaar te maken dan wanneer 
hij content gesloten aanbiedt. Dat alles maakt dat de aanbieder minder mogelijk-
heden heeft om bijvoorbeeld voorwaarden onder de aandacht te brengen van de 
afnemer. Dit alles is mogelijk van invloed op de verwachtingen die hij redelijker-
wijs mag hebben.236

Het open aanbieden van content beïnvloedt mogelijk ook de verwachtingen 
van de afnemer. In combinatie met de inrichting van de website kan de afne-
mer de indruk krijgen dat hij meer met de content mag doen dan bij gesloten 
content.237 Dit alles heeft mogelijk een ander verwachtingspatroon omtrent de 
bedoelingen van de ander tot gevolg. Het geheel van technologische grenzen en 
mogelijkheden beïnvloedt aldus de verwachtingen die partijen redelijkerwijs 
mogen hebben omtrent elkaars gedragingen.

Het aantal keer dat content van een bepaald domein is opgevraagd, kan de 
verwachtingen van beide partijen beïnvloeden. De afnemer zal meer kennis 
omtrent de bedoelingen van de aanbieder en de aard van de website opdoen 
naarmate hij diens website vaker heeft bezocht. Bij regelmatig bezoek mag daar-
bij wat meer onderzoek van de afnemer worden verwacht naar de bedoeling van 
de aanbieder. Zo meen ik dat de afnemer die een website regelmatig bezoekt, op 
een zeker moment toch opmerkzaam moet zijn op minder duidelijk zichtbare 
mededelingen. Van afnemers die de website regelmatig bezoeken mag de aan-
bieder er op zijn beurt eerder van uitgaan dat ze kennis hebben genomen van 
eventuele voorwaarden voor het gebruik van content. 

Specifiek met betrekking tot zoeksystemen speelt mijns inziens de mate waarin 
de aanbieder van content maatregelen heeft genomen om de toegang voor zoek-
systemen te beperken of te faciliteren, een rol. Dat kan op allerlei manieren en 
zowel juridisch (het toevoegen van gebruiksvoorwaarden aan content) als niet 
juridisch (bijvoorbeeld door bepaalde termen aan de metatags van de webpagina 
toe te voegen). Het wel of niet treffen van maatregelen door de aanbieder kan 
worden gezien als een invulling van ‘toedoen’. 

3.3.3 Nadeel en geringe economische waarde van de prestatie

Als de aanbieder of afnemer stelt niet overeenkomstig zijn wil te hebben ver-
klaard, moet worden onderzocht of sprake is van nadeel. Indien dat het geval 
is, is er immers een bewijsvermoeden dat geen geldige rechtshandeling tot 
stand gekomen is. Is van relevant nadeel sprake wanneer een afnemer door 
aanvaarding van een aanbod beperkt wordt in zijn mogelijkheden om bepaalde 
handelingen met de content te verrichten die niet onder exclusieve rechten 
vallen en die hij dus had mogen verrichten wanneer hij geen overeenkomst 
was aangegaan, terwijl hij zonder overeenkomst dezelfde mogelijkheden had 

236. Soms willen aanbieders overigens juist dat content geautomatiseerd wordt opgevraagd: ze rich-
ten bijvoorbeeld hun website juist zo in dat deze toegankelijk is voor zoekbots, zodat zoeksyste-
men gemakkelijker naar hun content kunnen verwijzen.

237. Vergelijk voor Duits recht BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google). 
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kunnen krijgen? In een geschil tussen de website NU.nl en ANP oordeelde de 
voorzieningenrechter dat zulks niet het geval was.238

In de literatuur en jurisprudentie ligt bij een economische prestatie de nadruk 
gewoonlijk op de waarde van die prestatie voor de ontvanger.239 Omdat het 
aangaan van overeenkomsten om niet in het algemeen nadeliger is voor de 
aanbiedende partij, wordt van de wederpartij vaak verwacht dat hij zich ervan 
vergewist dat de aanbieder daadwerkelijk de bedoeling had om een overeen-
komst aan te gaan zonder dat daar een prestatie van financiële aard tegenover 
staat.240 Bij het aanbieden van open content aan afnemers ligt dat mijns inziens 
anders. Aanbieders maken die content niet zozeer gratis beschikbaar omdat de 
content van weinig waarde is, maar omdat ze door het gratis aanbieden van open 
content via internet immers wél indirect inkomsten kunnen genereren, bij-
voorbeeld middels advertenties. Daarom mag men er hier niet zonder meer van 
uitgaan dat het aangaan van een overeenkomsten zonder financiële tegenpres-
tatie ten nadele strekt van de mogelijkheden van de aanbieder om economisch 
voordeel te behalen met de aangeboden content. De aanbieder heeft dan ken-
nelijk voor dit businessmodel gekozen omdat hij niet verwacht dat afnemers 
van de dienst bereid zullen zijn tot het betalen van een financiële vergoeding. 
In uitzonderingen kan informatie weliswaar van grote waarde zijn, maar de 
waarde van een digitale telefoongids, reisinformatie of een artikel uit een 
elektronische encyclopedie zal niet gemakkelijk in geld uit te drukken zijn. De 
aanwezigheid van advertenties is niet per se een indicatie van de aanwezigheid 
van economische waarde: ook op louter informatieve websites van consumenten 
zijn tegenwoordig immers vaak advertenties te zien. Daarmee worden de kos-
ten van het beschikbaar maken van content gereduceerd. Dat de afnemer geen 
financiële tegenprestatie wordt gevraagd, draagt in deze context niet bij aan de 
perceptie van de afnemer dat wel of geen sprake is van een aanbod. Doorslagge-
vend is dan veeleer dat de aangeboden prestatie in een concreet geval verder gaat 
dan het louter aanbieden van informatie.241 

238. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 13 november 2002, LJN AF0433, KG 2002/307 (NU.nl/ANP). Doordat NU.nl 
een overeenkomst was aangegaan met ANP was NU.nl gebonden aan de uit die overeenkomst 
voortvloeiende voorwaarden, ook al zou NU.nl toegang kunnen krijgen tot dezelfde content zon-
der de overeenkomst met ANP. ANP leverde aan NU nieuwsberichten op basis van een overeen-
komst. ANP heeft de overeenkomst opgezegd op grond van toerekenbare tekortkoming aan de 
zijde van NU en de levering van berichten gestaakt. In de nieuwe overeenkomst stond namelijk 
een verbod de diensten van ANP te gebruiken voor e-mail- en mobiele toepassingen en/of content 
syndication. In de vorige overeenkomst was een dergelijk verbod niet opgenomen. NU.nl vordert 
ANP te gebieden de levering van nieuwsberichten onveranderd te continueren. Die vordering 
werd afgewezen. 

239. Smits 2003.
240. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht) bij art. 6:225 BW, aant. 15: Bij een voordelig aanbod tot het 

aangaan van een rechtshandeling om niet wordt aanvaarding gemakkelijk aangenomen. Een 
dergelijk aanbod geldt als aanvaard wanneer de geadresseerde het na ervan kennis te hebben 
genomen, niet onverwijld heeft afgewezen.

241. Het maakt mijns inziens verschil of het primaire doel van een website is gratis informatie te ver-
strekken over een bepaald onderwerp, het genereren van advertentie-inkomsten, of de uiteinde-
lijke verkoop van producten. Zodra uit de context bijvoorbeeld duidelijk wordt dat de aanbieder 
producten of diensten wil verkopen via de website, moet de afnemer er eerder op bedacht zijn 
dat de verhouding wel eens commercieel van aard kan zijn of worden.
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3.3.4 Hoedanigheid en deskundigheid van partijen 

Nu partijen gewoonlijk geen direct persoonlijk contact met elkaar hebben, 
kunnen ze maar beperkt kennis over elkaars hoedanigheid en deskundigheid 
opdoen. De afnemer kan wat aanwijzingen vinden over de hoedanigheid en 
bedoelingen van de aanbieder in de tekst en inrichting van de website. Van een 
overduidelijk particuliere aanbieder mag hij iets anders verwachten dan van een 
aanbieder die als professional optreedt. De verwachtingen van de aanbieder zul-
len niet snel worden beïnvloed door de hoedanigheid en deskundigheid van de 
afnemer. Op het moment dat de aanbieder de content beschikbaar maakt, weet 
hij echter niet welke afnemers content gaan opvragen en hoe. De aanbieder kan 
op het moment dat hij content beschikbaar maakt dus niet of nauwelijks ver-
wachtingen hebben over de concrete afnemer. Of een afnemer bedrijfsmatig of als 
consument content opvraagt, vind ik in dit kader dan ook niet van belang.242 
Bij het beoordelen van de gerechtvaardigde verwachtingen van de aanbieder is 
mijns inziens zowel het publiek waarop een website is gericht als de categorie af-
nemers (natuurlijke personen of zoeksystemen) waarop de aanbieder zijn pijlen 
richt, van meer gewicht dan de (voor de aanbieder meestal onbekende) hoeda-
nigheid van de individuele afnemer. Een website over Barbie of Sesamstraat is 
bijvoorbeeld gericht op kinderen. In zo’n geval kan de aanbieder in redelijkheid 
niet verwachten dat het door hem gewenste publiek naar de voorwaarden voor 
het gebruik van de website kijkt. Bij andere soorten websites, zoals online mu-
ziekstreamingdiensten, ligt het mogelijk meer voor de hand dat bezoekers actief 
op zoek gaan naar eventuele voorwaarden. Niet alle websites zijn echter duide-
lijk op een bepaald publiek gericht. Een website met spelletjes kan bijvoorbeeld 
publiek trekken van alle leeftijden.243 

Veel belangrijker dan de hoedanigheid van de ander is mijns inziens de mate 
waarin de eigen hoedanigheid en deskundigheid van partijen hun verwachtin-
gen kleurt. Wat deskundigheid betreft, mag van aanbieders in het algemeen 
worden verwacht dat ze enige kennis hebben over de werking en het belang van 
zoekmachines in het algemeen en over de vindbaarheid van websites. Van een 

242. Deze vraag kan echter wel relevant zijn bij de beoordeling of op de afnemer een onderzoeks-
plicht rust, zie hierna. 

243. Voor verschillende soorten mogelijke bezoekers geeft toepassing van dit gezichtspunt van ge-
richtheid echter problemen: Moet een aanbieder rekening houden met de omstandigheid dat  
(1) content die op consumenten was gericht, bedrijfsmatig wordt opgevraagd; (2) content die op 
bedrijven was gericht, door particulieren wordt opgevraagd; (3) content met een geautomati-
seerd systeem wordt opgevraagd? Op de vraag in punt 1 ben ik geneigd ontkennend te antwoor-
den. Het zich richten op een bepaalde doelgroep laat onverlet dat ook andere groepen van de 
content kunnen kennisnemen. Toch meen ik dat een aanbieder die zich duidelijk op één doel-
groep richt, niet op de hoogte hoeft te zijn van de specifieke kenmerken van andere doelgroepen 
dan waarop hij zich richt. Een afnemer die duidelijk niet tot de doelgroep behoort, dient er dus 
rekening mee te houden dat de aanbieder zijn handelen zal uitleggen op een wijze die overeen-
stemt met de uitingen van een lid van de doelgroep. Deze zienswijze gaat in hoge mate ook op 
voor punt 2, met dien verstande dat deze in de uitwerking wordt beperkt door dwingendrech-
telijke regels van consumentenbescherming. Anders is het voor punt 3. Een geautomatiseerd 
systeem kan namelijk door alle doelgroepen worden gebruikt. Voor zover een aanbieder geen 
maatregelen neemt om het gebruik van die systemen uit te sluiten, meen ik dat hij er rekening 
mee zal moeten houden dat afnemers in toenemende mate content via een geautomatiseerd 
systeem zullen opvragen.
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professionele aanbieder mag bovendien verwacht worden dat hij enigszins op de 
hoogte is van technische aspecten van het aanbieden van content via internet. 
Hij moet bijvoorbeeld weten dat het naar de huidige stand van de techniek bij 
het gebruik van het HTTP-protocol (dat bij websites wordt gebruikt) niet mogelijk 
is onderscheid te maken tussen verschillende typen van programma’s waarmee 
content wordt opgevraagd.244 Wie content open aanbiedt, moet er dus mee reke-
nen dat content gevonden kan worden met zoeksystemen. 

Aan de kennis en deskundigheid van aanbieders over de werking van internet 
mogen mijns inziens dus meer eisen worden gesteld dan aan die van afnemers. 
In de Duitse zaak Tutsche/Google was het gezichtspunt van de deskundigheid van 
de aanbieder relevant bij de beoordeling van het gerechtvaardigd vertrouwen 
van de aanbieder dat de andere partij haar aanbod voor toegang tot de content 
onder specifieke voorwaarden had aanvaard. De wetenschap van de aanbieder 
dat content gevonden kan worden met zoeksystemen werd in dit verband van be-
lang geacht. Ook overwoog het Duitse BGH dat men kennis mag veronderstellen 
van het feit dat het gebruik van zoekmachines in het algemeen bekend is bij het 
publiek. Ook mag ervan worden uitgegaan dat de aanbieder weet dat bepaalde 
teksten of woorden door een zoekmachine worden gevonden. Het doet volgens 
het BGH ter zake dat de aanbieder geen technische maatregelen neemt, maar 
de content open aanbiedt.245 Ook rekent het BGH af met een gebrek aan kennis 
aan aanbiederszijde: uit het volledig ontbreken van kennis of bewustzijn van de 
verrichtingen van zoeksystemen bij de aanbieder van de verrichtingen van zoek-
systemen mag geen toestemming worden geconstrueerd voor het verrichten van 
bepaalde handelingen met aangeboden content.246 

Ik meen dat ook afnemers onder bepaalde omstandigheden geacht kunnen wor-
den zich ervan bewust te zijn dat de aanbieder voorwaarden aan het gebruik van 
content wenst te verbinden. Aan de kennis van professionele afnemers mogen 
mijns inziens strengere eisen worden gesteld dan aan de kennis van particuliere 
eindgebruikers zoals consumenten.247 Ik meen dat die eisen vooral tot uiting 
komen in een verdergaande onderzoeksplicht. 

3.3.5 Bedoeling en onderzoeksplicht aan afnemerszijde

De hoedanigheid en deskundigheid van de afnemer spelen wel een rol bij de 
vraag of op de afnemer een onderzoeksplicht rust met betrekking tot de moge-

244. Daarbij is uiteraard ook relevant dat sommige van die programma’s indirect het kunnen be-
kijken van content faciliteren, zoals zoekbots waarmee zoekmachine-exploitanten content 
opvragen. Zo kunnen zoekmachines zoals Google afnemers verwijzen naar voor hen relevante 
informatie. Indirect maakt de door Google gemaakte verwijzing (in de vorm van bijvoorbeeld 
een link) het bekijken van een webpagina mogelijk. In een groot aantal gevallen wordt een web-
pagina pas door derden gevonden indien algemene zoekmachines naar die content verwijzen. 
Zie nader hoofdstuk 2.

245. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google). Zie ook hoofdstuk 5, par. 5.3.2.
246. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google).
247. In HR 2 februari 2001, NJ 2001, 200 (Petermann/Maas) speelde de hoedanigheid van de wederpartij 

mee bij de beoordeling of deze gebonden was aan de algemene voorwaarden. Voor een op het 
opvragen van content toegespitst geval, zie Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059,  
CR 2003-2, p. 149, m.nt. Lodder (Netwise/NTS). 
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lijke aanwezigheid van voorwaarden voor het gebruik van de content. Ook de 
bedoeling waarmee content wordt opgevraagd, doet hier mijns inziens ter zake. 
Iemand die alleen maar kennisneemt van beschikbare informatie, zal bijvoor-
beeld minder snel hoeven te verwachten dat die kennisname aan voorwaarden 
is gebonden. Wanneer het opvragen met een verdergaande doelstelling dan 
kennisnemen geschiedt, ligt het wellicht meer voor de hand om na te gaan of de 
aanbieder dat problematisch vindt. Zo is de bedoeling van de afnemer van in-
vloed op de mate waarin van de afnemer onderzoek naar de bedoelingen van de 
aanbieder mag worden verwacht. 
De onderzoeksplicht moet ‘redelijk’ zijn.248 Ze hangt samen met de mate van 
nadeel. Er is in de context van open content op internet overigens weinig moge-
lijkheid voor onderzoek naar de wil van degene om wiens verklaring het gaat.249 
Dat neemt niet weg dat die wil soms toch uit kleine aanwijzingen kan blijken. 
Specifiek met betrekking tot zoeksystemen kan de mate waarin de aanbieder 
maatregelen heeft genomen om toegang voor zoeksystemen te beperken of te fa-
ciliteren (bijvoorbeeld door het toevoegen van een robots.txt) een rol spelen. Uit 
het ontbreken van dergelijke maatregelen mag echter niet zonder meer worden 
geconcludeerd dat de aanbieder met ‘alles’ instemt.250

3.3.6 Voor de andere partij kenbare belangen

Zoals eerder opgemerkt, weten partijen bij het opvragen van open content wei-
nig van elkaar. Ze weten dus ook weinig van elkaars belangen. Er kan slechts in 
algemene termen iets over worden gezegd. Ook bij open content kunnen eco-
nomische belangen een rol spelen, zowel van de aanbieder als van de afnemer. 
Een mogelijk belang van de afnemer is het belang van toegang tot informatie. 
Zoeksystemen vervullen in het algemeen een belangrijke functie bij de toegang 
van het publiek tot informatie.251 Tot de belangen van de aanbieder van content 
horen niet enkel financiële belangen, maar bijvoorbeeld ook het beschermen 
van zijn content in het algemeen.252 

3.3.7 Gebruik of gewoonte

Tevens speelt bij de beoordeling van verwachtingen van partijen een rol of het 
gebruikelijk is dat voorwaarden aan het gebruik van open content worden ver-

248. Smits 1995, p. 66. Zie over gerechtvaardigd vertrouwen in het kader van de onderzoeksplicht 
van de fidens: Parl. Gesch. Boek 3, p. 104 e.v.

249. Rb. Breda (vzr.) 31 januari 2007, LJN AZ7368, NJF 2007/135 (Stg. Postwanorder/OTTO) en Hof ’s-Herto-
genbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO). 

250. Vergelijk Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN BO3982 (ACI/Thuiskopie). Het hof overwoog 
in r.o. 8.7 dat in de concrete omstandigheden van dat geschil gelet op art. 3:33 jo. 3:35 BW ‘in 
het niet toepassen van wel beschikbare technische voorzieningen geen impliciete toestemming 
[kan] worden gezien, ook niet wanneer, zoals ACI c.s. stellen, bewust van het toepassen van die 
voorzieningen zou zijn afgezien. Aan die keuze kunnen immers zoveel redenen ten grondslag 
hebben gelegen dat de gebruikers enkel op grond daarvan niet redelijkerwijs hebben kunnen 
menen dat de rechthebbenden de wil hadden om van hun reproductierecht afstand te doen.’

251. Vergelijk BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.4. Het ging hier om het ‘algemeen belang van de 
activiteiten van afbeeldingenzoekmachines’ bij het ‘plaatsen van die afbeeldingen op internet’ 
(eigen vertaling).

252. Zie bijvoorbeeld Rb. Alkmaar 8 april 2009, IEPT 20090408 (Zuka), r.o. 4.7.
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bonden. Als een bepaalde wijze van communiceren of van het kenbaar maken 
van een mededeling op een zeker moment vaker voorkomt, kan ook hetgeen 
partijen redelijkerwijs mogen verwachten, veranderen. Volgens Girot leiden 
gebruik en gewoonte in de context van IT-contracten ertoe dat afnemers in de 
toekomst redelijkerwijs andere verwachtingen zullen (mogen) hebben van soft-
ware, zodat daardoor minder bescherming nodig is.253 Het is echter lastig vast 
te stellen wanneer sprake is van gebruiken of gewoontes binnen een bepaalde 
kring en wat die inhouden. Met name bij nieuwe technologie zoals internet 
is vaak nog te weinig tijd verstreken om vast te stellen wat redelijk gebruik of 
normaal gebruik is. Bovendien kan bij zich snel ontwikkelende technologie 
het gebruik nog aan sterke veranderingen onderhevig zijn.254 Zo zijn de toepas-
singsmogelijkheden van internet enorm veranderd doordat tegenwoordig bijna 
iedereen een vorm van breedbandinternet heeft in plaats van de trage modem-
verbinding. Ook is de computersnelheid en -capaciteit in enkele jaren enorm 
toegenomen. Daarnaast is het gebruik van internet allang niet meer voorbehou-
den aan een kleine groep en is mobiel internet sterk in opkomst. Over de vraag 
of ‘industriestandaarden’ bij internet een geschikt aanknopingspunt zijn, is 
eveneens discussie. Standaarden bij internet zijn nu vooral technische standaar-
den.255 Voor het aannemen van gebruik of gewoonte moet daarentegen worden 
gekeken naar de branche waarin dit gebruik plaatsvindt. Dan zouden bijvoor-
beeld bepaalde gebruikersgroepen zoals (commerciële) aanbieders van content, 
of groepen van afnemers tot uitgangspunt moeten worden genomen. 

4. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik de regels voor de totstandkoming van overeenkomsten 
over via internet beschikbaar gemaakte open content uiteengezet. Dat heb ik 
gedaan door vereisten voor totstandkoming uit wet- en regelgeving te destil-
leren. Vervolgens heb ik gezichtspunten geïnventariseerd aan de hand waarvan 
normatief kan worden beoordeeld wat partijen over en weer van elkaar mogen 
verwachten in het proces van het aanbieden en opvragen van via internet be-
schikbare open content. 

253. Girot 2001, p. 305-306 concludeerde ten aanzien van de afdwingbaarheid van shrink-wrap licen-
ties het volgende: ‘Customs and practice cause the law to evolve, in the sense that they require 
an adaptation of the users’ reasonable expectations, and, as a consequence, of the correspon-
ding level of protection that the courts believe they need. As a matter of fact, better knowledge 
would imply less protection because the need for this protection would diminish accordingly.’ 
Girot verwachtte in 2001 al dat met name de betekenis van de traditionele concepten van aan-
vaarding en toestemming zou veranderen. Ze gaf daarvoor twee redenen: ten eerste was er geen 
goed alternatief voor shrink-wrap-licenties voorhanden. Hetzelfde geldt vooralsnog ook voor 
het plaatsen van gebruiksvoorwaarden bij open content. Ten tweede worden uitzonderingen 
volgens Girot meestal gemaakt omdat het bewustzijn van gebruikers is gegroeid en gebruikers 
hebben geleerd hun verwachtingen van een bepaald contract vorm te geven en aan te passen. Ze 
wijst daarbij op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Meer bewustzijn van het bestaan van 
shrink-wrap-licenties en de gevolgen ervan en het wijdverbreid zijn van het gebruik binnen de 
software-industrie hebben daar volgens Girot geleid tot veel meer discussie over de rechtsgeldig-
heid van shrink-wrap-overeenkomsten. 

254. Enkele jaren terug bestonden Facebook en Twitter bijvoorbeeld nog niet. 
255. Zie voor de internetstandaarden van de W3C http://www.w3.org/.
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Hoewel in elektronische context dezelfde regels gelden als voor de totstandko-
ming van andere overeenkomsten, worden enkele criteria in verband met de 
totstandkoming van overeenkomsten toch anders ingevuld. De genuanceerde 
ontvangsttheorie in elektronische context brengt mee dat het werkingsmoment 
van het beschikbaar stellen van content samenvalt met het moment dat de con-
tent binnenkomt op het computersysteem van de afnemer. Dit beginsel lijdt 
slechts zelden uitzondering.256 Daarvoor is bijvoorbeeld geen ruimte indien (een 
deel van) de verklaring in te kleine letters of onduidelijk op een webpagina is ge-
plaatst.257 In zo’n geval moet de verklaring worden geacht de afnemer te hebben 
bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW. Mogelijk is er wel ruimte voor een uit-
zondering, indien de aanbieder de boodschap op een wijze heeft overgebracht 
waarvan hij wist of moest weten dat de geadresseerde er niet tijdig kennis van 
kon nemen. Daarbij denk ik aan het geval dat de afnemer die een zoekbot ge-
bruikt, geen kennis heeft kunnen nemen van voorschriften omtrent het gebruik 
van zoekbots, omdat het betreffende voorschrift gepresenteerd is op een wijze 
die niet geschikt is om met zoekbots te worden verwerkt.258 
Het gebruik van meer geavanceerde zoeksystemen leidt binnen het huidige com-
plex van regels niet tot toerekening van (rechts)handelingen aan zoekbots, maar 
enkel aan hun gebruiker. In deze studie is dat meestal de exploitant van het zoek-
systeem. Ik vind deze benadering wenselijk, zelfs indien zoeksystemen feitelijk 
gezien geheel zelfstandig content opvragen.259 

Hierboven heb ik een uitleg van artikel 6:227b en c BW verdedigd die in de litera-
tuur niet heel gangbaar is. Naar mijn mening strekken deze bepalingen zich niet 
uit tot alle overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen. Een uit-
zondering lijkt mij passend voor overeenkomsten die enkel betrekking hebben 
op de handelingen en verrichtingen die met content mogen worden gepleegd, 
waarbij van de afnemer geen financiële tegenprestatie wordt gevraagd.260

 
Uit literatuur en jurisprudentie heb ik voorts relevante gezichtspunten geab-
straheerd voor de normatieve beoordeling van de verwachtingen van partijen 
over en weer in het kader van de vraag of rechtsgeldig een overeenkomst tot 
stand komt met betrekking tot open content. Dat de transactie via internet ver-
loopt en op open content betrekking heeft, is mijns inziens bepalend voor de 
beoordeling van de verwachtingen van partijen. Aan de hand van de volgende, 
niet-limitatieve opsomming van gezichtspunten261 heb ik getracht handvatten 
te bieden voor een normatieve beoordeling van de verwachtingen van partijen 
met betrekking tot het gebruik van open content via internet: 

256. Par. 2.2.2.1.
257. Par. 2.2.2.1.
258. Par. 2.2.2.2.
259. Par. 2.2.2.3.
260. Par. 2.2.3.5.
261. In een concrete situatie moeten immers alle omstandigheden van het geval in de beoordeling 

worden meegenomen.
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1. De aard van de transactie of rechtshandeling. In het bijzonder:
 − informatieverschaffing;
 − geen financiële tegenprestatie;
 − geen leveringsverplichting aanbieder;
 − vindt (afhankelijk van de bedoeling van partijen) plaats in het grensge-
bied tussen verbintenis en sociale afspraak.

2. De omstandigheden waaronder de transactie plaatsvindt. In het bijzon-
der: 

 − internet als de plaats van handeling, die vaak gepercipieerd wordt als 
ruimte/omgeving;

 − de wijze waarop content beschikbaar wordt gemaakt;
 − inhoud, onderwerp en uiterlijk (lay-out) van aangeboden informatie;
 − ten minste één partij bij de transactie maakt gebruik van een geauto-
matiseerd systeem;

 − de mate waarin het gebruikelijk is dat content beschikbaar gemaakt 
wordt onder voorwaarden;

 − de mate waarin de content open of gesloten wordt aangeboden; 
 − het publiek waarop de informatie of de website op is gericht;
 − de mate waarin de aanbieder maatregelen heeft genomen om toegang 
voor zoeksystemen te beperken of te faciliteren;

 − het aantal keren dat de content is opgevraagd;
 − de bedoeling van partijen met die rechtshandeling.

3. De aanwezigheid van een eventuele onderzoeksplicht en de mogelijkheid 
van onderzoek naar de wil van degene om wiens verklaring het gaat:

 − op professionele afnemers rust eerder een onderzoeksplicht;
 − de houding of gedraging (waaronder begrepen toedoen) van één partij 
of beide partijen.

 
4.  De met een overeenkomst verbonden voor- en nadelen voor partijen:

 − bij mogelijk nadeel bij de wederpartij rust er eerder een onderzoeks-
plicht op een partij; 

 − de beperkte mogelijkheid van onderzoek naar de wil van degene om 
wiens verklaring het gaat.

5. De economische waarde van de prestatie (in het bijzonder de waarde van 
die prestatie voor de ontvanger).

6. Gebruik of gewoonte. 

In dit onderzoek gaat het niet enkel om de verwachtingen van contentafnemers 
die zelf met behulp van een webbrowser websites bekijken op hun compu-
terscherm. Ook wordt gekeken naar de verwachtingen van afnemers die het 
opvragen van content overlaten aan zoekbots van een zoeksysteem. Zoekbots 
zijn een instrument van een (eind)gebruiker, zodat de verrichtingen van zoek-
bots worden toegerekend aan die gebruiker. Uiteindelijk gaat het bij de toetsing 
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van artikel 3:33 jo. 3:35 BW immers om de verwachtingen van een persoon, dus 
een menselijke gebruiker. Wat een zoekbot van de opgevraagde content ‘be-
grijpt’, of wat een eindgebruiker precies te zien krijgt als hij de door een zoekbot 
opgevraagde en verwerkte content te zien krijgt, is niet goed te voorspellen. Dat 
verschilt per programma en valt daarmee buiten hetgeen een gemiddelde af-
nemer redelijkerwijs mag verwachten. De meeste webpagina’s zijn in de eerste 
plaats ingericht om door menselijke gebruikers te worden bekeken. De aanbie-
der kan voor de wijze van presenteren van de content ook niet altijd rekening 
houden met het instrument waarmee de content wordt opgevraagd, omdat hij 
daarvan niet op de hoogte is. Tenzij de aanbieder een mededeling doet die spe-
cifiek is gericht op (het gebruik van) zoekbots, is het mijns inziens redelijk om 
voor de normatieve beoordeling van de verwachtingen van een afnemer een 
menselijke gebruiker tot uitgangspunt te nemen, zelfs als het gaat om wat de door 
afnemers gebruikte zoekbots met de content mogen doen. 

De beantwoording van de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand 
komt met betrekking tot het gebruik van open content, gebeurt globaal gezien 
overeenkomstig het volgende schema. De eerste vraag die steeds beantwoording 
behoeft, is: ‘Kwalificeert de gedraging van de aanbieder als een aanbod in de zin 
van artikel 6:217 BW?’ Daartoe moet eerst worden onderzocht of de betreffende 
gedraging een rechtshandeling is, dus een op rechtsgevolg gerichte verklaring 
die de andere partij heeft bereikt (art. 3:33 BW en art. 3:37 lid 1 BW). Bij de be-
antwoording van die vraag spelen de verwachtingen die partijen redelijkerwijs 
mogen hebben, een rol. Een aantal veel voorkomende gezichtspunten voor de 
invulling van die maatstaf heb ik in paragraaf 3 op een rij gezet. Indien sprake is 
van een rechtshandeling, moet worden bezien of ook sprake is van een aanbod 
in de zin van artikel 6:217 BW, en of dat aanbod vervolgens door de afnemer 
(stilzwijgend) is aanvaard. Indien de partij die heeft verklaard te aanvaarden zich 
erop beroept dat zijn verklaring niet overeenstemt met zijn wil, moet worden 
onderzocht of de aanbieder van content er gerechtvaardigd op mocht vertrou-
wen dat een dergelijke verklaring van de afnemer overeenstemde met diens wil 
(art. 3:35 BW). De beantwoording van deze vraag geschiedt mede aan de hand 
van de eerder genoemde gezichtspunten.
Indien de handeling van de aanbieder als aanbod kan worden beschouwd, rijst 
de vraag: ‘Kwalificeert de gedraging van de afnemer (het verder gaan met opvra-
gen van content) als aanvaarding van dat aanbod?’ Daartoe moeten de vragen 
worden beantwoord: ‘Is in het verder gaan met opvragen een rechtshandeling 
besloten (art. 3:33 BW en art. 3:37 lid 1 BW)?’, en zo ja, ‘Is voldaan aan de aanvul-
lende vereisten van aanvaarding?’ De beantwoording gebeurt mede aan de hand 
van de gevonden gezichtspunten. Als de verklaring van de afnemer niet over-
eenstemt met zijn wil, moet worden bezien of de afnemer hierdoor nadeel heeft 
geleden. In dat geval moet worden onderzocht of de aanbieder er gegeven de 
verklaring van afnemer gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de afnemer 
het aanbod van de aanbieder heeft aanvaard. 
Als aldus een overeenkomst tot stand is gekomen, rijst de vraag wat daarvan 
de inhoud is. Bij leemten in een overeenkomst voorziet artikel 6:248 lid 1 BW 
mogelijk in een oplossing, waarbij eerst naar wet en gewoonte moet worden 
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gekeken.262 Bij onduidelijkheid zal de overeenkomst moeten worden uitgelegd, 
waarbij opnieuw de geformuleerde gezichtspunten een rol spelen. 

Met dit overzicht van gezichtspunten in de hand wordt een normatieve beoor-
deling van de verwachtingen van partijen in de context van het aanbieden en 
opvragen van open content mogelijk. In de volgende twee hoofdstukken ga ik 
aan de hand van dit overzicht na of tussen partijen een overeenkomst tot stand 
kan komen met betrekking tot het gebruik van open content.

262. Redelijkheid en billijkheid komen hier alleen in het spel als wet en gewoonte geen oplossing 
bieden. 
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Hoofdstuk 7
De 0-situatie: totstandkoming stilzwijgende 
overeenkomst?

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw 

In dit hoofdstuk onderzoek ik of en hoe een overeenkomst tot stand kan komen 
in ‘situatie 0’.1 De aanbieder maakt in deze situatie niet expliciet kenbaar of aan 
het beschikbaar maken van content voorwaarden zijn verbonden. Hij maakt 
enkel open content beschikbaar en de afnemer vraagt die content op.2 De vraag 
die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is:

Komt in een elektronische omgeving een (stilzwijgende)3 over-
eenkomst tot stand tussen aanbieder en afnemer (eindgebruiker of 
exploitant van een zoeksysteem), met betrekking tot via internet aange-
boden open content in het algemeen en de verrichtingen ten aanzien van 
die content met zoeksystemen in het bijzonder, wanneer de aanbieder 
van content niets anders doet dan die content aanbieden?4 

Deze vraag ga ik beantwoorden door nogmaals te kijken naar het proces van 
interactie dat tussen partijen plaatsvindt bij het aanbieden en opvragen van via 
internet beschikbare content. Waar de schriftelijke vastlegging van afspraken 
ontbreekt, kan de totstandkoming van een overeenkomst mede worden afgeleid 
uit een tussen partijen op enig moment bestaande feitelijke situatie.5 Ik tracht 
daarom de verrichtingen van partijen in dit interactieproces juridisch te kwalifi-
ceren (par. 2) en bezie wat de gevolgen zijn van die kwalificatie (par. 3).

1. Hoofdstuk 5, par. 4.2. 
2. Omdat de aanbieder niet kenbaar maakt dat hij voorwaarden aan de content verbindt, maak ik 

bij de uitwerking van het interactiemodel in de 0-situatie geen onderscheid tussen verschillende 
typen afnemers. Dat onderscheid is immers vooral relevant om vast te stellen tot wie eventuele 
voorwaarden zijn gericht. 

3. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 166 menen dat de term ‘stilzwijgend’ verwarring 
wekt omdat een brief dan ook onder stilzwijgen zou vallen. Ze prefereren daarom de term ‘niet-
handelen’. Mijns inziens is de term ‘stilzwijgende overeenkomst’ echter passender en minder 
omslachtig dan ‘overeenkomst die tot stand komt door niet-handelen’. Daarom hanteer ik toch 
de term ‘stilzwijgend’. Waar in dit werk van ‘stilzwijgen’ wordt gesproken, leze men dat uitslui-
tend in de betekenis van ‘niet-handelen.’ 

4. Het gaat dus om een overeenkomst die ten minste toestemming voor het (gehele of gedeeltelijke) 
gebruik van een voor het publiek (vrij) toegankelijke website tot onderwerp heeft.

5. HR 2 september 2011, LJN BQ3876 (dierenartsenmaatschap), r.o. 3.6.3 en HR 5 april 2002,  
NJ 2003, 124 (ABN AMRO/Mahli): een overeenkomst kan mede worden afgeleid uit de feitelijke 
invulling die partijen aan een relatie geven. 
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nogmaals: het interactiemodel van hoofdstuk 2 2.1

2. Verbintenisrechtelijke kwalificatie verrichtingen interactiemodel 

2.1 Nogmaals: het interactiemodel van hoofdstuk 2 

Om de vraag naar de totstandkoming van een eventuele overeenkomst te 
kunnen beantwoorden, moeten de hiervoor in paragraaf 2 van hoofdstuk 6 
uiteengezette regels voor de totstandkoming van overeenkomsten toegepast 
worden op de verrichtingen van zoeksystemen zoals beschreven in het inter-
actiemodel van hoofdstuk 2.6 Dat model van de interactie tussen aanbieder, 
(exploitant van een) zoeksysteem en eindgebruiker bij het aanbieden en opvra-
gen van open content, laat zien wat de rol is van zoeksystemen bij het vinden 
van informatie door eindgebruikers.7 De nadruk in die beschrijving lag op de 
werking van een zoeksysteem. Ik vat hierna nog even de essentie van het in-
teractiemodel samen. Ditmaal besteed ik ook aandacht aan de positie van de 
afnemer-eindgebruiker. 

In het interactiemodel is de interactie tussen partijen verdeeld in fasen. Fase 0 is 
de uitgangspositie: de aanbieder maakt content beschikbaar. Op dat moment is 
er nog geen ‘publiek’ in het spel; content kan immers pas worden bekeken nadat 
deze beschikbaar is gemaakt (pas dan is de content immers ‘online’). Zodra de 
content beschikbaar is, kunnen afnemers de content opvragen. 
In fase 1 vindt de eigenlijke interactie plaats: De (oorspronkelijke) aanbieder van 
content biedt content aan en de afnemer vraagt die content op. Indien de afne-
mer een eindgebruiker is, vraagt hij content op om bijvoorbeeld een webpagina 
te bekijken. Als de afnemer een zoeksysteem is, vragen zoekbots content op om 
te verwerken in het zoeksysteem. 
In fase 2 wordt de opgevraagde content tijdelijk opgeslagen en intern verwerkt 
op het computersysteem van de afnemer. De afnemer-eindgebruiker kan ver-
volgens de webpagina op het scherm bekijken. Bij een zoeksysteem wordt de 
content intern verwerkt in de index van het zoeksysteem. Na afloop van fase 
2 heeft het zoeksysteem een database die kan worden aangeboden aan het pu-
bliek.
Voor het opvragen van content met zoeksystemen kent het model nog een fase 3 
en 4. Fase 3 behelst het beschikbaar stellen van het zoeksysteem aan het publiek. 
In die fase kan een eindgebruiker in het zoeksysteem naar webpagina’s met 
relevante informatie zoeken. In deze fase gebeurt tussen het zoeksysteem en de 
eindgebruiker technisch gezien hetzelfde als tussen de oorspronkelijke aanbie-
der en de afnemer in fase 1, met dien verstande dat het zoeksysteem nu fungeert 
als aanbieder (van een website met zoeksysteem). 
Na het klikken op een zoekresultaat in het zoeksysteem kan de eindgebruiker de 
gezochte webpagina op het scherm bekijken (fase 4). 
Schematisch ziet dat er als volgt uit:

6. Leidraad daarbij is wat partijen tot nu toe over en weer verklaard hebben en wat partijen in de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs uit elkaars verklaringen mochten afleiden.

7. Zie nader hoofdstuk 2, par. 5.3, waaruit blijkt dat dit model zowel geschikt is voor de technische 
als de maatschappelijke en juridische aspecten van het gebruik van zoeksystemen. 
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2.2verduidelijking interactiemodel 

FASE Wie doet wat

FASE 0: De aanbieder maakt content beschikbaar

FASE 1: Het zoeksysteem verzamelt content of de eindgebruiker bekijkt een 
webpagina:
Het zoeksysteem of de webbrowser van de eindgebruiker vraagt 
content op.
De aanbieder stuurt content terug (eerste mogelijkheid kenbaar 
maken voorwaarden, m.n. geschikt voor geautomatiseerde 
systemen).
Dit proces kan vele malen worden herhaald. 

FASE 2: Interne verwerking van content in het computersysteem van  
de afnemer: 

Afnemer is zoeksysteem: interne 
verwerking van content in 
zoeksysteem.

Afnemer is eindgebruiker: 
tijdelijke opslag van content op 
het computersysteem, waarna 
de afnemer de content op zijn 
beeldscherm kan bekijken. 
Eventueel kan de afnemer de 
content bewerken en daarna 
opnieuw beschikbaar maken aan 
andere afnemers.

FASE 3: Aanbieden van het zoeksysteem 
aan het publiek: 
Interactie tussen zoeksysteem en 
eindgebruiker. 

 − Het aanbieden van een zoek-
systeem. 

 − Interne verwerking van een 
zoekvraag van een eindgebrui-
ker in het zoeksysteem. 

 − Opvragen content in eigen da-
tabase.

 − Opvragen content uit bronnen 
van derden (query doorsturen).

 − Presentatie van de zoekresul-
taten.

FASE 4: Eindgebruiker bekijkt content op 
beeldscherm.

2.2 Verduidelijking interactiemodel 

In dit onderzoek draait het om de verhouding tussen de oorspronkelijke aanbie-
der en de afnemer. Voor de mogelijkheid tot het aangaan van overeenkomsten 
tussen contentaanbieders en (exploitanten van) zoeksystemen, zijn vooral fasen 
0 en 1 van belang. In deze fasen kan de aanbieder toestemming verlenen voor 
het gebruik van content en kunnen partijen afspraken maken over de toegestane 
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handelingen en verrichtingen met de content.8 Om duidelijker te kunnen aan-
wijzen op welk moment en hoe de aanbieder verrichtingen met content in door 
hem gewenste banen kan trachten te leiden, splits ik fase 1 nu op in subfasen:

FAse 1 Het zoeksysteem verzamelt content of de eindgebruiker 

bekijkt een webpagina

sUBFAsE 
1A: 

Eerste opvragen van content: 
 − Het zoeksysteem of de webbrowser van de eindgebruiker vraagt 
content op, bijvoorbeeld een webdocument. 

 − Het computersysteem van de aanbieder stuurt content terug. 

sUBFAsE 

1B:

Meestal wordt deze sequentie enkele of vele malen herhaald:
 − Het zoeksysteem of de webbrowser van de eindgebruiker vraagt 
opnieuw een webdocument op.

 − Het computersysteem van de aanbieder stuurt opnieuw een 
webdocument terug.

sUBFAsE 
1C: 
‘Dichte 
deur’:

Aanbieder verstrekt content alleen nadat afnemer zich op 
enig moment expliciet akkoord heeft verklaard met bepaalde 
‘voorwaarden’ (en/of credentials heeft ingevoerd). Daarna heeft  
de afnemer toegang tot het besloten deel van de website.

Met deze indeling kan worden vastgesteld waar in het proces technisch gezien 
het verlenen van toestemming voor bepaalde handelingen of verrichtingen 
aan de orde is. Fase 1 begint met het allereerste moment dat technisch gezien 
content wordt opgevraagd (subfase 1A). Naar aanleiding van het eerste opvragen 
door de computer van de afnemer stuurt de computer van de aanbieder de ge-
vraagde content toe. In beginsel wordt uiteindelijk een compleet webdocument 
door de aanbieder toegestuurd. Met de voltooiing van subfase 1A heeft tussen 
partijen dus één (functionele) communicatie over en weer plaatsgevonden. Vanaf 
dat moment kan de afnemer zich een beeld vormen van de informatie op de 
webpagina die hij heeft ontvangen van de aanbieder. Daarna kan hij besluiten 
meer pagina’s van dezelfde website op te vragen, of daarmee op te houden. Ik 
noem dit zo expliciet, omdat partijen pas vanaf dit moment kunnen gaan ‘on-
derhandelen’ over de totstandkoming van een overeenkomst. 
In subfase 1B is de content ook nog vrij toegankelijk voor afnemers. Partijen 
kunnen in deze fase onderhandelen over de totstandkoming van een overeen-
komst, zowel met betrekking tot het gebruik van content als over de aanschaf 
van goederen of diensten. 
Als de website gedeeltelijk gesloten content bevat, kan de afnemer bij het op-
vragen van webpagina’s stuiten op een toegangsbarrière. Hier begint subfase 
1C (dichte deur). Een deel van de website is dan afgeschermd met behulp van ef-
fectieve technische beschermingsmaatregelen. Om verder te kunnen gaan moet 
de afnemer credentials zoals een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.9 

8. Zie daarover hoofdstuk 2, par. 5.3.
9. Credentials zijn bijvoorbeeld een login en password. Hoofdstuk 2, par. 4.2. 
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2.2verduidelijking interactiemodel 

Subfase 1C vormt zo de grens tussen open en gesloten content. Na het invoeren 
van credentials heeft de afnemer toegang tot het afgeschermde gedeelte van een 
website. De aanbieder heeft de mogelijkheid de toegang geheel te controleren 
door enkel credentials te verstrekken aan diegenen die eventuele voorwaarden 
voor het gebruik van de content expliciet aanvaarden. In dit gedeelte van de 
website bevindt men zich normaliter bij het lezen van een digitale krant, het be-
kijken van het bedrijfsintranet of tijdens het betalen van artikelen uit het ‘online 
winkelmandje’. Omdat het gesloten content betreft, komt subfase 1C in deze 
studie verder slechts zijdelings aan bod. 

Voordat ik de regels van contractenrecht ga toepassen op dit fasenmodel, maak 
ik ter verduidelijking eerst nog een korte vergelijking met een situatie in de ‘fy-
sieke’ (‘offine’) wereld. Het interactieproces bij het bezoeken van een website is 
goed vergelijkbaar met het bezoeken van een kledingwinkel. De winkeleigenaar 
stelt zijn deuren open voor het publiek. Potentiële klanten kijken eerst rond 
alvorens wel of niet tot een aankoop over te gaan. De vergelijking gaat niet vol-
ledig op: een kledingwinkel heeft immers een fysieke locatie, terwijl er discussie 
is over de vraag of een website als ruimte kan worden aangemerkt.10 Een win-
kel kan gesloten of open zijn, maar een open content website is 24 uur per dag 
toegankelijk voor iedereen en heeft hooguit een gesloten deel. Met dit in het ach-
terhoofd kan de volgende vergelijking niettemin instructief zijn voor het begrip 
van de fasen in het interactiemodel.
Fase 0 uit het interactiemodel is te vergelijken met het openstellen van een 
winkel voor het winkelend publiek. Deze handeling kan verschillend worden 
gekwalificeerd. Aangenomen kan worden dat een winkelier met het openstel-
len van zijn winkel het intreden van een bepaalde toestand voor ogen heeft. Die 
toestand is juridisch van aard. Partijen hebben op dat moment weliswaar nog 
geen ‘verplichtingen’ jegens elkaar op zich genomen, maar een winkelier opent 
zijn winkeldeur wel in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf. Het is dus 
aannemelijk dat de verklaring die wordt afgelegd door het openstellen van een 
winkeldeur verder gaat dan een louter feitelijke handeling. Een aantal schrijvers, 
onder wie Nagelkerke en Houben,11 beschouwt het openstellen voor publiek van 
een winkel of horecagelegenheid als een volledig openbaar aanbod.12 De vraag 
is echter of een dergelijk aanbod voldoende bepaalbaar is.13 Polderman stelt ter 
zake van het uitoefenen van een winkelbedrijf echter, dat nooit sprake kan zijn 
van een volledig openbaar aanbod. Zijns inziens zou zulks alleen het geval kun-

10. Hoofdstuk 8, par. 2.3.4.
11. Zie ook bespreking van Rb. Dordrecht (pres.) 3 februari 1965, NJ 1966, 62 door Nagelkerke 1973, 

p. 138-139 (die gaat niet in op de kwalificatie van de situatie door de rechter als ‘aanbod’ maar hij 
uit wel kritiek op de gevolgtrekkingen van de rechter naar aanleiding van de kwalificatie ‘aan-
bod’).

12. Zie Nagelkerke 1973 en Houben 2005. Zie Blei Weissmann (Verbintenissenrecht) bij 6:217 BW, nr. 
216 (winkelbedrijf) en 147 e.v. (openbaar aanbod). 

13. Houben meent van wel, ze haalt ter ondersteuning Nagelkerke 1973 aan, maar deze laat zich 
over dit punt mijns inziens niet duidelijk uit. Zie Rb. Dordrecht (pres.) 3 februari 1965, NJ 1966, 
62. De president oordeelde dat het degene die zijn etablissement ter beschikking van derden 
stelt (ook voor doeleinden die geen volledig ‘openbaar’ karakter hebben) niet meer vrijstaat de 
toegang te weigeren aan een bezoeker die te goeder trouw de gelegenheid wil bezoeken: ‘Hierbij 
dient in acht genomen te worden dat gedaagde door het openhouden van genoemd bedrijf dage-
lijks een aanbod doet aan iedereen om daarvan gebruik te maken (…).’
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nen zijn voor geprijsde geëtaleerde waren.14 Ik deel op dit punt de zienswijze 
van Polderman. Het openstellen van een winkel duidt volgens mij niet zozeer 
op een volledig openbaar aanbod. Het impliceert veeleer een op rechtsgevolg 
gerichte wil in onderhandeling te treden met potentiële kopers teneinde tot het 
sluiten van een koopovereenkomst te komen. Die wil openbaart zich door een 
verklaring, zoals het openstellen van een winkel. 
In subfase 1A komt een klant de winkel binnen: Het duwen tegen de winkeldeur 
opdat die opengaat, kan men wellicht kwalificeren als feitelijke handeling. 
Anderzijds mag bij een persoon die een winkel binnengaat wel een zekere 
bedoeling in relatie tot de in de winkel aangeboden koopwaar worden veronder-
steld, die maakt dat het binnengaan van een winkel toch ook weer niet helemaal 
feitelijk is.15 Eenmaal in de winkel betreedt de klant een soort grijze zone: hij 
bekijkt de koopwaar, gaat eventueel een pashokje in om een kledingstuk te pas-
sen enzovoort. Partijen staan nu in een andere verhouding tot elkaar dan voor 
het openen van de deur en het binnentreden van de klant direct na openen 
van de deur het geval was. Hier is misschien wel sprake van (het begin van) een 
precontractuele fase. De vraag is nu wat de status is van mededelingen van de 
winkeleigenaar die niet zien op de verkoop of de aanwezige producten, maar op 
het gebruik van de winkel (de infrastructuur). Voorbeelden zijn bordjes met ‘niet 
eten in de winkel’, of ‘maximaal drie kledingstukken in het pashokje’. 
Als de klant een artikel wil kopen, eindigt subfase 1B. Voor de aankoop moet 
de klant aan bepaalde vereisten voldoen: hij moet bijvoorbeeld naar de kassa 
gaan en vervolgens betalen. Het is ook mogelijk dat de klant weggaat zonder 
iets te kopen. Dit voorbeeld leent zich vanaf dit moment iets moeilijker voor 
vergelijking met subfase 1C (de dichte deur) uit het interactiemodel dan de voor-
afgaande fasen. Wanneer de klant voldoet aan zijn verbintenis de koopprijs te 
betalen en de beschikkingsbevoegde verkoper het product levert, komt vervol-
gens een koopovereenkomst tot stand. De klant die een aankoop heeft gedaan, 
heeft wel een andere ‘status’ en andere rechten dan andere klanten. 

2.3 Fase 0: aanbieder maakt open content beschikbaar

Ik ga nu over tot het analyseren van de interactie tussen partijen bij het opvragen 
van open content via Internet. Hoe moet het enkele beschikbaar maken van open 
content worden gekwalificeerd? Ligt in het beschikbaar maken van open content 
een (openbaar) aanbod tot het aangaan van een overeenkomst met betrekking 
tot het gebruik van de content besloten? Zo ja, tot wie is dat aanbod gericht?
Voor een rechtsgeldig aanbod is in ieder geval vereist dat het op rechtsgevolg is 
gericht, bepaalbaar is en tot de beoogde contractspartij is gericht.16 Of de aanbie-
der een op rechtsgevolg gerichte verklaring doet, kan blijken uit het onderwerp 
en de inhoud van de aangeboden informatie. Een bedoeling kan ook blijken uit 
de context waarin de informatie wordt verschaft, zoals de tekst en lay-out van 

14. Polderman 1913, p. 30 en 124 e.v.
15. Zonderland 1976, p. 34 en 36-37, beschrijft het probleem dat zou ontstaan in een alles-of-niets 

situatie (in de hele periode tot het aangaan van de eigenlijke overeenkomst zouden er dan geen 
verplichtingen uit overeenkomst bestaan en vanaf het moment van sluiting ineens heel veel ver-
plichtingen).

16. Par. 2.1.2.2.
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de website, en uit het open aanbieden van de content.17 Als een webpagina er 
bijvoorbeeld uitziet als een webwinkel, ligt meer voor de hand dat de aanbieder 
uiteindelijk met afnemers overeenkomsten wil aangaan. Ook de gerichtheid op 
een bepaald publiek vormt een aanknopingspunt voor de bedoeling van de aan-
bieder. Een professioneel uitziende bedrijfswebsite zal voorts eerder duiden op 
een op commercieel gewin gerichte insteek dan een hobbywebsite van een par-
ticulier. De grens is echter niet altijd scherp te trekken. Ook een aanbieder die 
met een commercieel oogmerk content aanbiedt, kan immers met de website de 
bedoeling hebben afnemers te informeren zonder een overeenkomst te willen 
aangaan, en websites van particulieren hebben tegenwoordig ook advertenties 
om de website kostendekkend te maken.18 
Voor zover een website louter informatie verstrekt en niet duidelijke kenmerken 
draagt van een webwinkel, is twijfelachtig of daaruit kan blijken dat de wil van 
de aanbieder gericht is op het aangaan van een overeenkomst. De uiting van de 
aanbieder zal vaak (nog) niet voldoende bepaalbaar zijn.19 Het enkele beschik-
baar maken van content door een aanbieder kan daarom niet zonder meer als 
rechtshandeling gericht op het aangaan van een overeenkomst worden gekwa-
lificeerd. Daarvoor zijn mijns inziens aanvullende omstandigheden nodig, zoals 
een duidelijk zichtbare mededeling daarover van de aanbieder.20

Het bovenstaande kan aanleiding zijn om het zonder financiële tegenprestatie 
en vrij toegankelijk beschikbaar maken van informatie op een website al snel als 
feitelijke handeling aan te merken. Zonder aanvullende omstandigheden is een 
stilzwijgend aanbod tot het aangaan van een overeenkomst moeilijk te construe-
ren. Ik acht wel mogelijk dat – afhankelijk van de concrete omstandigheden – in 
het beschikbaar stellen van content een (andere) op rechtsgevolg gerichte ver-
klaring besloten ligt. Uit het enkele vrij beschikbaar maken van content volgt 
mijns inziens namelijk wel dat de wil van de aanbieder in ieder geval gericht 
is op het informeren van bezoekers van zijn website.21 De aanbieder maakt im-
mers alleen maar content beschikbaar via internet als hij ermee wil instemmen 
dat anderen van die content kunnen kennisnemen. Een aanbieder moet mijns 
inziens daarom wel ook verbintenisrechtelijk gezien toestemming verlenen 
voor het opvragen en verwerken van de content voor zover dit strekt tot het 
lezen, beluisteren of anderszins rechtstreeks kennisnemen van de content door 
eindgebruikers. Als het beschikbaar maken van content een zekere mate van toe-
stemming impliceert, gaat het aanbieden van content mogelijk toch verder dan 
feitelijk handelen. 

17. Hoofdstuk 6, par. 3.4.
18. Hoofdstuk 6, par. 3.3.
19. Vergelijk Polderman 1913, p. 30 en 124 over een ‘gewone’ winkel.
20. Of de aanbieder de intentie heeft tot het aangaan van een overeenkomst is veel duidelijker als de 

content gesloten wordt aangeboden. De afnemer stuit dan immers op een dichte deur en kan pas 
verder als hij over de vereiste toegangscodes beschikt. Meestal is aanvaarding van een aanbod 
nodig voordat deze codes worden verstrekt. 

21. Het gaat hier om toestemming voor zover toestemmingsverlening noodzakelijk is. Voor zover 
op de content intellectuele eigendomsrechten rusten, kan toestemming van de rechthebbende 
vereist zijn voor verrichtingen die noodzakelijk zijn voor het kennisnemen van de aangeboden 
content. Uit hoofdstuk 3, par. 5.3.2 volgt dat dergelijke toestemming waarschijnlijk niet nood-
zakelijk is voor het lezen van een webpagina door een menselijke gebruiker, maar wel voor het 
opvragen en verwerken van content met behulp van zoekbots. 
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2.4 verrichtingen van partijen in fase 1

Hoe moet een dergelijke toestemming dan juridisch worden gekwalificeerd? 
Toestemming is een eenzijdige rechtshandeling waarmee de (eventuele) on-
rechtmatigheid van een gedraging opgeheven wordt.22 Ze kan zowel expliciet 
als stilzwijgend worden verleend.23 Toestemming kan een zelfstandige rechts-
handeling zijn, inhoudende dat de aanbieder afstand doet van bepaalde rechten 
ten aanzien van die content. Toestemming in de betekenis van afstand kan in 
twee vormen. Ten eerste kan de aanbieder (een deel van) zijn exclusieve rechten 
prijsgeven jegens eenieder. De afstand is dan een eenzijdig ongerichte hande-
ling. Afstand in deze context verwijst naar expliciete of impliciete instemming 
met de gedragingen van onbepaalde anderen. De maker berust dan in een be-
paald gedrag dat op zich in strijd kan zijn met zijn exclusieve recht, waardoor 
na zekere tijd rechtsverwerking optreedt.24 In de tweede plaats kan het be-
schikbaar maken van open content worden gekwalificeerd als eenzijdige gerichte 
rechtshandeling. Deze krijgt pas werking wanneer ze de beoogd aanvaarder 
bereikt. Voor afstand is wel vereist dat bij de handelende kennis aanwezig is van 
het recht dat hij laat varen, anders kan aan een handeling niet de betekenis van 
een afstand van recht worden toegekend.25 
Toestemming kan ook in een aanbod verpakt worden. Het beschikbaar maken 
van content wordt dan als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst met 
betrekking tot de beschikbaar gestelde content gekwalificeerd. Hierboven is al 
geconcludeerd dat een stilzwijgend aanbod in de context van deze 0-situatie ech-
ter niet voor de hand ligt. 

2.4 Verrichtingen van partijen in fase 1

Ik kom nu toe aan fase 1. Wat is het rechtskarakter van het voor de eerste keer 
opvragen van open content uit een bepaald domein (subfase 1A)? De ‘verklaring’ 
van de afnemer is niet meer dan een verzoek om content toe te sturen. Zo maakt 
de afnemer kenbaar dat hij kennis wil nemen van de beschikbaar gemaakte 
informatie. Het voor de eerste keer opvragen van open content moet daarom 
worden opgevat als een feitelijke handeling.26 Dat is slechts anders wanneer het 

22. Bloembergen 1971, p. 11 e.v.
23. Bloembergen 1971, p. 12 verwijst onder meer naar HR 2 november 1956, NJ 1957, 124, Rb. 

Zwolle 28 september 1966, NJ 1967, 255 en HR 31 januari 1969, NJ 1969, 241. Hij achtte ook 
automatische toestemming mogelijk: ‘Denkbaar is ook een regeling omtrent een automatische 
toestemming: als degene die de toestemming moet geven zich niet binnen een bepaalde termijn 
verklaart, geldt de toestemming als gegeven.’ 

24. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 554. Op die mogelijkheid ga ik in deze studie niet in.
25. HR 7 april 1995, LJN ZC1697, NJ 1996, 499. Vergelijk HR 10 februari 1967, NJ 1967, 212 (De Zaan/

Intercoal): ‘Dat toch, wil aan een handeling de betekenis van het doen van afstand van een recht 
kunnen worden toegekend, daarvoor bij de handelende vereist is kennis van het recht hetwelk 
hij laat varen, dat is in het gegeven geval kennis bij de borg niet alleen van de feitelijke omstan-
digheden op grond waarvan hij zich op ontslag uit de borgtocht beroepen kan, doch mede ken-
nis hiervan dat hij dit op grond van die omstandigheden doen kan.’ Zie ook noot Snijders. Sinds 
HR 1 december 1938, NJ 1939, 459, m.nt. Meijers is de Hoge Raad op dit punt consistent: daar 
besliste de Hoge Raad dat voor afstand van een recht een dubbele eis bestaat: niet alleen is ken-
nis vereist van het bestaan van het recht dat men laat varen, maar ook kennis van de rechtsregel. 
Zie ook HR 19 december 1975, NJ 1978, 366. Zie tevens Tjittes 1992, p. 27-28.

26. Ook wanneer het beschikbaar maken als aanbod zou worden gekwalificeerd, kan het opvragen 
geen aanvaarding constitueren. De verklaring waarin dat aanbod zou moeten zijn vervat bereikt 
de afnemer immers pas na het opvragen. Bij gesloten content kan dat anders zijn, namelijk als 
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opvragen van content volgt op de eerdere uitwisseling van content tussen aan-
bieder en afnemer.27 Pas dan beschikt de afnemer immers over meer kennis over 
de aangeboden informatie en de intenties van de aanbieder. 

Naar aanleiding van het verzoek van de afnemer stuurt de computer van de 
aanbieder automatisch content toe. Dit is de content die in fase 0 al beschikbaar 
gemaakt is. Wanneer bereikt een dergelijke verklaring de afnemer? In hoofdstuk 
2 kwam aan de orde dat een webpagina pas zichtbaar is voor een afnemer nadat 
de volgende drie verrichtingen hebben plaatsgevonden: (1) de aanbieder heeft 
content beschikbaar gesteld aan het publiek, bijvoorbeeld door content te uploa-
den: de content staat dan ‘klaar’ om te worden opgevraagd; (2) de afnemer heeft 
content opgevraagd, bijvoorbeeld door een URL in te typen in een webbrowser; en 
(3) de aanbieder heeft vervolgens het opgevraagde webdocument naar de compu-
ter van de afnemer gezonden. Dit betekent dat afnemers zich in beginsel dus pas 
na het eerste opvragen een oordeel vormen over de aard van de aangeboden con-
tent. Een verklaring kan de afnemer dus niet eerder bereiken dan dat moment. 

Wat is het rechtskarakter van het op verzoek toesturen van open content? Op 
technisch niveau verklaart de aanbieder door de opgevraagde open content terug 
te sturen dat hij akkoord gaat met het verzoek van de afnemer tot toezending 
van content.28 Juridisch gezien is het toesturen van content niet meer dan de 
voltooiing van het proces dat in fase 0 in gang gezet is. Het toezenden van open 
content verloopt na het beschikbaar maken immers automatisch. Met toesturen 
van content kan afhankelijk van de concrete omstandigheden een rechtshande-
ling of een feitelijke handeling (bijvoorbeeld het informeren van de wereld over 
een postzegelverzameling) worden voltooid. Als in het beschikbaar maken een 
rechtshandeling besloten ligt, zal deze in het algemeen na het toesturen wer-
king krijgen. Pas na ontvangst van de content kan de afnemer zich een indruk 
vormen van de inhoud daarvan. Maar hoe moet de afnemer het toesturen van 
content aan hem duiden? Het beschikbaar maken en toesturen van content kan 
vergelijkbaar zijn met het uitstallen van waren op de markt of in een etalage. In 
dat geval is het beschikbaar maken of toesturen te kwalificeren als een (uitno-
diging tot het doen van een) aanbod of een uitnodiging om in onderhandeling 
te treden. Een andere mogelijkheid is dat de aanbieder met het toesturen van 
de content toestemming verleent voor bepaalde handelingen en verrichtingen 
met de content. Verschillende kwalificaties zijn dus denkbaar.29 Het enkele voor 
de eerste keer toesturen van content zal, ook als er een rechtshandeling in be-

de credentials tegelijkertijd worden meegestuurd: uit het meesturen van credentials kan de 
ander afleiden dat diens aanbod om onder bepaalde voorwaarden content ter beschikking te 
stellen, wordt aanvaard, en eventueel dat een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de 
overeenkomst.

27. Dit kan anders zijn als het eerste opvragen van content binnen een domein gebeurt door op een 
link te klikken van buiten die website. Dan speelt mijns inziens een rol in hoeverre de afnemer 
op basis van de link en de eventuele omschrijving van de content vooraf verwachtingen mocht 
hebben omtrent de inhoud van de content waarnaar de link verwijst. Als een afnemer op een 
link klikt naar een andere website, mag de aanbieder van die site er in de regel immers (nog) niet 
van uitgaan dat de bedoeling van de afnemer (reeds) verder gaat dan kennisnemen van de con-
tent.

28. Zie nader hoofdstuk 2, par. 2.2.2.
29. Par. 3. 
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verrichtingen van partijen in fase 12.4

sloten ligt, niet zonder meer als volledig (openbaar) aanbod te kwalificeren zijn. 
Hoe eerder in het proces van interactie tussen partijen de uiting wordt gedaan, 
hoe minder duidelijk de bedoeling van de aanbieder is. Aanbieders kunnen 
immers om allerlei verschillende redenen open content via internet beschik-
baar maken.30 Niet altijd is het behalen van economisch voordeel daarvan de 
achtergrond. Voordat een afnemer daarop bedacht moet zijn, zijn aanvullende 
omstandigheden nodig. Niettemin meen ik, dat de aanbieder door het beschik-
baar stellen van content in elk geval toestemming geeft tot kennisname daarvan. 

Na voltooiing van subfase 1A kan de afnemer de opgevraagde content bekijken 
en eventueel besluiten opnieuw content (webdocumenten) uit hetzelfde domein 
op te vragen, met het opvragen te stoppen en/of elders content op te vragen. Sub-
fase 1B van het interactiemodel vangt aan met het voor de tweede keer opvragen 
en toesturen van een webdocument. Het is mijns inziens van belang om een 
juridisch onderscheid te maken tussen het eerste opvragen en volgende keren op-
vragen. Waar afnemers bij het eerste opvragen nog geen idee hoeven te hebben 
van de aard van de aangeboden content, zal men bij regelmatig ‘bezoek’ van een 
afnemer namelijk een veel duidelijker verwachtingspatroon ten aanzien van de 
inhoud mogen veronderstellen.31

Het proces van aanbieden en opvragen van content in fase 1A herhaalt zich in 
subfase 1B vaak een aantal keren, bijvoorbeeld wanneer een afnemer meerdere 
webdocumenten van dezelfde website opvraagt om ze te kunnen bekijken. Er 
vindt in deze fase dus meer interactie plaats tussen partijen. Of het nu om een 
webwinkel of een informatieve website gaat, de afnemer zal enige tijd nodig heb-
ben om zich een indruk te vormen van de aard van de aangeboden informatie en 
de context waarin deze wordt aangeboden. Op basis daarvan kan hij zich vervol-
gens een beter beeld vormen van de bedoelingen van de aanbieder. 

Hoe moet de verhouding tussen partijen worden geduid wanneer de afnemer 
meermaals webdocumenten opvraagt en de aanbieder die content steeds 
toestuurt? Afhankelijk van de omstandigheden waaronder de content wordt 
aangeboden, kunnen de verrichtingen van partijen gaandeweg een minder fei-
telijk en meer juridisch karakter krijgen. De vraag naar totstandkoming van een 
eventuele overeenkomst gaat pas hier spelen. Partijen balanceren op de grens 
tussen een puur feitelijke verhouding en een relatie van (steeds) meer precon-
tractuele aard.32 Bij een website die louter informatie verschaft, ligt een feitelijke 
verhouding meer voor de hand dan bij een webwinkel. 

30. Zie hoofdstuk 2, par. 2.2.2. 
31. Technisch gezien is het niet van belang om te onderscheiden tussen het voor de eerste en het 

voor de tweede en volgende keren opvragen van content uit een bepaald domein. Het is meestal 
technisch zelfs heel eenvoudig om alle (open) content op een webserver of van een bepaalde direc-
tory ineens op te vragen, bijvoorbeeld met het programma W-GET.

32. De term ‘precontractueel’ ziet hier op de precontactuele fase in het algemeen. Indien partijen 
in een precontractuele verhouding tot elkaar komen te staan, kunnen daaruit verplichtingen 
voortvloeien. De – precontractuele – verplichting zich als goed bezoeker te gedragen geldt even-
zeer gedurende een bezoek aan de webwinkel van bijvoorbeeld bol.com als bij een bezoek aan 
een ‘fysieke’ boekwinkel. Het is mogelijk dat uit die precontractuele verhouding een contractu-
ele verhouding voortkomt. Uit een niet-precontractuele verhouding, bijvoorbeeld de afnemer 
die een ‘hobbywebsite’ over postzegels bekijkt, kan echter nooit een aanbod worden gedestil-
leerd.
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3.1inleiding

De grens tussen sociale afspraken en rechtens relevante verbintenissen hangt 
onder meer samen met de mate waarin het vanuit maatschappelijk perspectief 
wenselijk is dat een overeenkomst tot stand komt.33 Voorbeelden van relevante 
factoren bij de vraag of gebondenheid ook vanuit maatschappelijk oogpunt wen-
selijk is, zijn zoals opgemerkt de aard van de transactie, de economische waarde 
van de prestatie voor de ontvanger, de omstandigheden waaronder de transactie 
wordt verricht en de belangen van partijen.34 In dit kader weegt mijns inziens 
zwaar mee dat het vrij beschikbaar gestelde informatie betreft. Via het www 
beschikbare open content wordt door afnemers nogal eens ervaren als een 
soort openbare ruimte.35 Enerzijds ligt dan niet voor de hand dat in het enkele 
beschikbaar maken van informatie een aanbod besloten ligt. Anderzijds kan de 
aangeboden informatie wel van economische waarde voor de afnemer zijn. Vol-
gens vaste rechtspraak kan ook een advertentiekrantje een (uitnodiging tot het 
doen van een) aanbod bevatten.36 

De verhouding tussen partijen kan in de loop van subfase 1B (pre)contractueel 
van aard worden, mits er aanvullende omstandigheden zijn die erop duiden dat 
de aanbieder een aanbod wenst te doen.37 Of en hoe dat gebeurt, hangt af van 
de omstandigheden van het geval. Zonder aanvullende informatie van de zijde 
van de aanbieder is uit het enkele aanbieden van open content voor de afnemers 
moeilijk te raden dat de wil van de aanbieder gericht is op het aangaan van een 
overeenkomst. 

2.5 Tussenconclusie 

Het enkele beschikbaar stellen van content aan het publiek is geen aanbod in de 
zin van artikel 6:217 BW. Kwalificatie als feitelijke handeling of als toestemming 
is meer aannemelijk. Nadat meerdere keren op verzoek content is toegestuurd, 
kan in het toesturen van content na enige tijd wel een aanbod besloten liggen. 
De verhouding tussen partijen kan dan van precontractuele aard worden, maar 
over de omstandigheden waaronder dat gebeurt, is moeilijk in het algemeen iets 
te zeggen. 

3. Gevolgen kwalificatie: reikwijdte impliciete toestemming 

3.1 Inleiding

Het beschikbaar stellen en toesturen van open content kan verbintenisrechtelijk 
gezien mogelijk ook worden gekwalificeerd als toestemming voor bepaalde ver-
richtingen. Voor afnemers zal niet enkel van belang zijn of de aanbieder met het 
beschikbaar stellen van open content toestemming heeft verleend, maar vooral 

33. Nieuwenhuis 2001 tracht duidelijkheid te geven over de demarcatielijn tussen afspraken met en 
zonder contractuele status. Hij hanteert daarbij onder meer de maatschappelijke gewenstheid 
van een overeenkomst als criterium.

34. Hoofdstuk 6, par. 3.2 en 3.3. Zie bijv. Smits 2003, p. 37. 
35. Zie eerder, par. 3. Zie ook hoofdstuk 8, par. 2.3.3 over de discussie over de aard van internet.
36. Denk bijvoorbeeld aan HR 10 april 1981, NJ 1981, 532, m.nt. Brunner (Hofland/Hennis). 
37. Indien de verhouding tussen partijen precontractueel van aard wordt, kunnen bijvoorbeeld ge-

dragsregels gaan gelden.
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3.2 gezichtspunten reikwijdte toestemming

tot welke gedragingen dergelijke toestemming zich uitstrekt. Dat zal in de eerste 
plaats van de bedoelingen van de aanbieder afhangen. Wat mag een afnemer ten 
aanzien van de mate van toestemming verwachten wanneer de aanbieder daar-
over geen mededelingen doet?
Een aanbieder zal open content zoals opgemerkt in beginsel beschikbaar maken 
opdat afnemers van de content kunnen kennisnemen.38 Ik neem dan ook aan dat 
het beschikbaar maken als open content mag worden uitgelegd als impliciete 
toestemming tot het kennisnemen van de content. In de rechtspraak wordt 
vooralsnog het bekijken van content door een menselijke gebruiker met een 
webbrowser tot uitgangspunt genomen.39 Ik meen dat ook andere vormen van 
kennisnemen van de content onder dit begrip vallen. Wanneer een filmpje op 
Youtube.com geluid voortbrengt, is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat het 
ook de bedoeling van de aanbieder van dat filmpje is dat we het geluid kunnen 
percipiëren. Ook het kunnen luisteren naar de gesproken versie van een website 
ten behoeve van blinden of slechtzienden zal meestal probleemloos onder ‘ken-
nisnemen’ worden begrepen. ‘Kennisnemen’ ziet dus niet enkel op de content 
lezen of bekijken. 
In welke mate strekt toestemming om van content te kunnen kennisnemen zich 
ook uit tot verrichtingen van zoeksystemen en om welke verrichtingen gaat 
het dan? Eerst tracht ik daartoe enkele relevante gezichtspunten te formuleren 
(par. 3.2). Vervolgens besteed ik opnieuw aandacht aan de vraag naar de reik-
wijdte van impliciete toestemming (par. 3.3).40 

3.2 Gezichtspunten reikwijdte toestemming

Bij de beantwoording van de vraag wat een afnemer in een concreet geval uit ge-
dragingen van de aanbieder ten aanzien van (juridisch relevante) toestemming 
mag afleiden, acht ik ten minste de volgende gezichtspunten relevant. 
Om te beginnen heeft het aanbieden van content alleen maar zin als potentiële 
afnemers ook kennis van die content kunnen nemen. Wanneer dat niet zo zou 
zijn, zou ook de afnemer zijn doelstellingen niet bereiken. In dat licht heeft toe-
stemming mijns inziens weinig nadelige gevolgen voor de aanbieder.
In de tweede plaats is voor de mate van toestemming relevant of de betreffende 
handeling of verrichting gebruikelijk is. Hierboven kwam al naar voren dat 
een zekere toestemming tot kennisname kan worden geconstrueerd. Daarbij 
wordt voornamelijk gedacht aan het lezen van de aangeboden informatie door 
mensen die met een webbrowser content opvragen. De opmars van smart phones 
heeft ertoe geleid dat het inmiddels als ‘normaal’ wordt beschouwd om content 
met allerlei andere instrumenten en computerprogramma’s op te vragen. Deze 
ontwikkeling maakt dat de reikwijdte van toestemming die mag worden ver-
ondersteld, enigszins is uitgebreid. Tegenwoordig wordt content bijvoorbeeld 
ook opgevraagd met bijvoorbeeld een mobiele telefoon, iPad, een webbrowser 
voor blinden, of geautomatiseerde zoeksystemen. Daarmee is het standpunt dat 
stilzwijgende toestemming zich enkel uitstrekt tot het opvragen met de ‘gewone’ 

38. Hoofdstuk 3, par. 5 en hoofdstuk 4, par. 4.
39. Bijvoorbeeld Rb. Alkmaar (vzr.) 7 augustus 2007, LJN BB1207, NJ 2007, 458 (Jaap.nl), r.o. 4.11. 
40. Zie hoofdstuk 3, par. 5.3 en hoofdstuk 4, par. 4. 
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3.2gezichtspunten reikwijdte toestemming

webbrowser mijns inziens onhoudbaar geworden. Er is evenwel nog onduide-
lijkheid over de mate waarin ook het opvragen van content door zoeksystemen 
onder kennisnemen kan worden gebracht. Zoeksystemen vragen immers niet 
alleen content op, maar er vindt ook een zekere mate van gebruik van de opge-
vraagde content plaats. Een zoeksysteem vraagt immers content op om er in een 
later stadium op de een of andere manier naar te kunnen verwijzen. 
Een derde gezichtspunt is of de content open of gesloten wordt aangeboden. 
Zoals opgemerkt ben ik van mening dat het beschikbaar maken zonder effec-
tieve technische beschermingsmaatregelen een sterke aanwijzing vormt dat de 
aanbieder instemt met een groter scala aan handelingen of verrichtingen met 
betrekking tot die content dan wanneer wel effectieve technische beschermings-
maatregelen waren genomen.41 De vraag is hoe ver dergelijke instemming 
reikt. Duidelijk is dat die instemming niet onbeperkt is.
Ten vierde kan op de afnemer de plicht rusten tot onderzoek naar de bedoelin-
gen van de aanbieder, en of de afnemer de mogelijkheid had tot het verrichten 
van onderzoek naar de bedoelingen van de aanbieder. Voor de mate waarin die 
onderzoeksplicht in een concreet geval bestaat, spelen ook de hoedanigheid 
van de afnemer en het doel waarmee content wordt opgevraagd en het voor het 
opvragen gebruikte instrument mee.42 Een particulier die een website bekijkt 
om te weten wat voor weer het wordt, hoeft daarbij minder onderzoek te plegen 
dan een professioneel gebruiker die een deel van die website wil kopiëren. Op 
dezelfde manier meen ik dat een particulier die een zoeksysteem op zijn com-
puter heeft en dat gebruikt om content op te vragen, in het algemeen minder 
onderzoek naar de wil van de aanbieder hoeft te verrichten dan een professio-
neel gebruiker van zoeksystemen. Meestal is bij via internet beschikbare content 
geen uitgebreid onderzoek naar de bedoelingen van de aanbieder mogelijk.43 
Uit de tekst, context en lay-out van de website kan de afnemer zich echter wel 
een globaal beeld van de bedoelingen van de aanbieder vormen. Specifiek voor 
zoeksystemen kan een rol spelen of de aanbieder van open content maatregelen 
heeft genomen om de toegang voor zoeksystemen te beperken of te faciliteren 
(bijvoorbeeld door bepaalde termen aan de metatags toe te voegen), en zo nee, of 
het nemen van die maatregelen bezwaarlijk was.44 De vooronderstelling bij de 
archetypische 0-situatie in deze paragraaf is dat de aanbieder geen maatregelen 
heeft genomen. Voor de mate van onderzoek moet echter naar mijn mening niet 
te veel nadruk worden gelegd op de keuze voor het gebruik van een zoeksysteem 
als instrument in plaats van het direct bekijken van de opgevraagde content 
met een webbrowser. Het feit dat de afnemer een zoeksysteem gebruikt als in-
strument om content op te vragen, weegt al zwaar in de context van het risico 
voor het niet (tijdig) ontvangen van verklaringen in de zin van artikel 3:37 lid 3 
BW. Een keuze van de aanbieder voor open content vermindert mijns inziens de 
mate van onderzoek die van de afnemer verwacht mag worden. 

41. Hoofdstuk 6, par. 3.3.2. 
42. Hoofdstuk 6, par. 3.3.5.
43. De mogelijkheid om onmiddellijk persoonlijk contact op te nemen met de aanbieder ontbreekt 

immers. Art. 3:15d BW stelt overigens wel eisen aan websites van commerciële aanbieders, bij-
voorbeeld de verplichting contactgegevens op te nemen.

44. Hoofdstuk 6, par. 3.3.5.
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3.3 Reikwijdte van toestemming in de jurisprudentie

Voor zover mij bekend heeft de Nederlandse rechter zich tot nu nauwelijks uitge-
sproken over de reikwijdte van impliciete toestemming. Een uitzondering is een 
uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage in een geschil over de thuiskopie.45 In deze 
zaak was er tussen ACI en de Stichting Thuiskopie onder meer discussie over de 
vraag of het niet toepassen van wel beschikbare technische voorzieningen als 
impliciete toestemming voor het kopiëren van auteursrechtelijke werken moest 
worden aangemerkt. Het hof overweegt als volgt:

‘8.6 Van wat “impliciete” toestemming wordt genoemd, kan sprake zijn a) 
bij een gedraging van de auteursrechthebbende waarin zijn wil tot uiting 
komt om toestemming te verlenen (artikel 3:33 BW) en b) bij verklaringen 
of gedragingen van de auteursrechthebbende die door de gebruiker rede-
lijkerwijs mochten opgevat als uitingen van diens wil om toestemming 
te verlenen (artikel 3:35 BW). In de door het hof uit te spreken verklaring 
voor recht zal deze precisering worden neergelegd.

8.7 Naar de zojuist genoemde maatstaven kan overigens in het niet toe-
passen van wel beschikbare technische voorzieningen geen impliciete 
toestemming worden gezien, ook niet wanneer, zoals ACI c.s. stellen, be-
wust van het toepassen van die voorzieningen zou zijn afgezien. Aan die 
keuze kunnen immers zoveel redenen ten grondslag hebben gelegen dat 
de gebruikers enkel op grond daarvan niet redelijkerwijs hebben kunnen 
menen dat de rechthebbenden de wil hadden om van hun reproductie-
recht afstand te doen.’46

Het enkele feit dat een aanbieder geen effectieve technische voorzieningen heeft 
getroffen om zoekbots geheel of gedeeltelijk buiten de deur te houden, is op 
zichzelf dus onvoldoende om impliciete toestemming te mogen aannemen. Pas 
in geval van bijkomende omstandigheden ontstaat ruimte voor het aannemen 
van dergelijke toestemming. 

In een geschil over de website Jaap.nl overwoog de voorzieningenrechter even-
eens dat het enkele verschaffen van de gelegenheid tot het verrichten van 
bepaalde handelingen niet gelijkgesteld kan worden met toestemming voor het 
overnemen van content in het algemeen:

‘De voorzieningenrechter volgt Plazacasa niet in de stelling dat make-
laars die de objectgegevens van hun woningaanbod op internet plaatsen 
daarmee impliciet toestemming geven voor het overnemen van deze 
publicatie door anderen. Weliswaar veronderstelt de plaatsing op een 
website dat de beheerder daarvan ermee akkoord gaat dat zijn website 
ook bereikt kan worden via een website van een derde – het zogenaamde 
hyperlinken of deep linken –, maar daaruit vloeit niet voort dat deze be-

45. Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN BO3982, IER 2011, 27, m.nt. Koelman (ACI/Thuiskopie). 
46. Hof ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN BO3982 (ACI/Thuiskopie), r.o. 8.7.
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heerder er tevens in zou toestemmen dat de inhoud van zijn website op 
die van een derde wordt gekopieerd en verveelvoudigd.’47

Daarmee komt men niet veel verder. De reeds genoemde uitspraak van het 
Duitse BGH in Tutsche/Google is iets instructiever.48 Zoals opgemerkt, volgt uit 
die uitspraak dat stilzwijgende toestemming zich naar Duits recht vooralsnog 
niet uitstrekt tot het bewerken van afbeeldingen tot thumbnails en vervolgens 
tonen van die thumbnails in de resultatenlijst van een zoekmachine.49 Het en-
kele vrij beschikbaar maken van afbeeldingen via internet is volgens het BGH 
geen verklaring van toestemming tot gebruik van die content in de vorm van 
bewerkingen. De wil van de aanbieder zou enkel erop gericht zijn dat ‘die afbeel-
dingen kunnen worden bekeken door andere internetgebruikers’.50 De rechter 
neemt hier enkel een menselijke gebruiker, oftewel het opvragen van content 
met een webbrowser tot uitgangspunt. 
Het BGH overwoog voorts dat het beschikbaar maken van content in de weten-
schap dat content gevonden kan worden met zoeksystemen nog geen vergaande 
stilzwijgende toestemming betekent tot het tonen van content door derden, in 
casu tot het tonen van thumbnails.51 Een belangrijke reden daarvoor was dat 
er nog andere motieven kunnen zijn om afbeeldingen beschikbaar te maken 
via internet. Die motieven behelzen niet allemaal dat het vinden en bewerken 
van de content door zoekmachines en daarmee het vinden door mogelijk veel 
internetgebruikers gewenst is.52 Een aanbieder kan inderdaad allerlei redenen 
hebben om content als open content beschikbaar te maken. Hij kan bijvoor-
beeld op morele gronden bewust hebben gekozen voor het open aanbieden van 
content, zoals bij de websites van Wikipedia. Er zijn echter ook verschillende 
redenen van economische aard om content open aan te bieden, bijvoorbeeld 

47. Rb. Alkmaar (vzr.) 7 augustus 2007, LJN BB1207, NJ 2007, 458 (Jaap.nl), r.o. 4.11. 
48. Hoofdstuk 3, par. 5.3.2.
49. Berberich 2005, p. 147. In Duitse literatuur was tot dan toe verdedigd dat het beschikbaar maken 

zonder technische maatregelen te nemen stilzwijgende toestemming impliceert tot het bewer-
ken van afbeeldingen naar thumbnails en het tonen daarvan door een zoekmachine. Wie publieke 
en vrije toegang tot een werk op zijn site biedt, geeft impliciet toestemming voor reproducties 
die noodzakelijk zijn voor toegang tot het werk, was de gedachte.

50. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08, punt II.3c) cc). Vergelijk ook OLG Jena II, 3c), 2 (hh): Het beschikbaar 
maken als open content an sich kan volgens het Oberlandesgericht Jena niet zonder meer wor-
den uitgelegd als impliciete toestemming voor het gebruiken van afbeeldingen als thumbnails in 
zoekresultaten: (…) dat niet iedereen die een afbeelding beschikbaar maakt op internet op zoda-
nige wijze dat deze vrij bekeken kan worden en zonder de door eiser voorgestelde blokkerings-
maatregelen, daarmee impliciet toestemt in het gebruik van zijn werk door een zoekmachine in 
de zin van § 23, lid 1 UrhG. Voor een stilzwijgende toestemming van de eiseres zijn onvoldoende 
aanknopingspunten. 

51. OLG Jena 27.02.2008-Az: 2U 319/07 II, 3c), 2) (dd). Eigen vertaling: ‘Dat wordt niet iets anders 
omdat de auteur die afbeeldingen op het internet plaatst, weet dat die kunnen worden gevonden 
door zoekmachines. Hoewel men ervan mag uitgaan dat iedere internetgebruiker of ontwerper 
van websites weet dat er zoekmachines zijn, kan enkel daaruit geen wil worden afgeleid die 
erop gericht is dat zoekmachines afbeeldingen vinden van webpagina’s en die mogen weerge-
geven als thumbnails. Het is mogelijk dat dit in individuele gevallen denkbaar is, bijvoorbeeld 
als reclame-ondersteunde sites van dien aard zijn dat een wezenlijk belang bestaat om op deze 
pagina’s “traffic te genereren”. Een voor elke internetgebruiker geldige/van toepassing zijnde 
stilzwijgende toestemming is daaruit echter niet te herleiden. Dat geldt met name niet in het 
geval van eiseres, die onbetwist geen (rechtstreekse) inkomsten verkrijgt uit het aantal keer dat 
haar website door derden wordt gevonden.’ 

52. OLG Jena 27.02.2008-Az:2 U 319/07 II, 3c), 2)(dd).
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een gewenste toename aan bezoekersaantallen en advertentie-inkomsten, en de 
vindbaarheid van de website voor bezoekers. Dan ligt het verlenen van vergaande 
toestemming veel minder voor de hand. Voor de afnemer is zonder mededelin-
gen van aanbiederszijde niet altijd precies te bepalen wat de bedoeling van de 
aanbieder is. Zie bijvoorbeeld:

‘De wens om over eigen commerciële uitingen baas te blijven heeft meer 
dan een louter financiële strekking. De rechthebbende kan immers onge-
wenste verspreiding en daardoor verwatering van zijn recht voorkomen. 
Verder is er niet voor niets een systeem van licenties, waarbij de rechtheb-
bende veelal als uitbater van zijn recht optreedt.’53

Het tonen van thumbnails in het kader van tekst-gebaseerd zoeken is echter een 
gebruikelijke methode van afbeeldingenzoekmachines. Een rechthebbende 
die teksten of afbeeldingen vrij beschikbaar maakt via internet mag derhalve 
verwachten dat daarvan onder de gegeven omstandigheden op de gebruikelijke 
wijze gebruikgemaakt wordt. Uit het daarmee overeenstemmende gedrag van 
de aanbieder volgt de objectieve verklaring dat de aanbieder instemt met het 
gebruik van haar afbeeldingen door de afbeeldingenzoekmachine, aldus het 
BGH.54 Toestemming strekt zich naar het oordeel van het BGH kennelijk wel 
uit tot het verwijzen naar content door middel van hyperlinks. Dat is in over-
eenstemming met literatuur en andere jurisprudentie.55 In een aantal eerdere 
Duitse uitspraken was uit het vrij beschikbaar maken van content al toestem-
ming voor het plaatsen van ‘gewone’ links afgeleid.56 

Voor zover in de schaarse jurisprudentie impliciete toestemming is verleend, 
gebeurde dat voor verrichtingen met een bepaald doel, en niet zozeer voor 
verrichtingen met een bepaald instrument.57 Toch blijven nog veel vragen 
onbeantwoord. Hoe ver die toestemming reikt, is zonder verklaringen daarom-
trent van de aanbieder moeilijk te zeggen. Onduidelijk blijft ook in hoeverre 
toestemming de verrichtingen van zoeksystemen in het kader van ‘indirecte’ 
kennisname omvat. Waar het opvragen en bekijken van content door mensen 
met een webbrowser al snel onder (direct) kennisnemen valt, geldt dat niet voor 
de verrichtingen van zoekbots van zoeksystemen. Die vragen immers content op 
om deze te verwerken en (korte of langere tijd) later de content als zoekresultaat 
te presenteren, of ernaar te verwijzen in de zoekresultaten. Strekt impliciete toe-
stemming voor kennisname zich mede uit tot verrichtingen die niet rechtstreeks 
leiden tot het kennisnemen van de content door eindgebruikers? Is met andere 
woorden ook impliciete toestemming denkbaar voor verrichtingen die indirect 
een rol spelen bij het kunnen kennisnemen van de content door het publiek 
(zoals de verrichtingen van zoeksystemen)? 
Zonder richtingaanwijzers van de aanbieder blijft onduidelijk in hoeverre im-
pliciete toestemming zich uitstrekt tot interne verwerking en presentatie van 

53. Rb. Alkmaar 8 april 2009, IEPT 20090408 (Zuka).
54. BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google), punt II.
55. Zie nader hoofdstuk 3.
56. BGH 17 juli 2003, I ZR 259/00 (Paperboy).
57. Zie ook hoofdstuk 3, par. 5.3.2. 
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content door zoeksystemen. Impliciete toestemming is een eenzijdig, ongerichte 
rechtshandeling. De ongerichtheid brengt mee dat deze rechtshandeling niet 
herroepen kan worden. Reeds verleende impliciete toestemming tot kennis-
name van open content kan men ook niet intrekken. Men kan slechts de content 
offline halen en de opnieuw – eventueel onder voorwaarden – beschikbaar 
maken. Wel eindigt de toestemming nadat de aanbieder is opgehouden met het 
beschikbaar maken van de content. Verdedigbaar is, dat er nog wel een bepaalde 
tijd tussen het offline houden en het verwijzen ernaar zit.58 

4. Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht of tussen partijen een overeenkomst tot 
stand kan komen indien de aanbieder geen voorwaarden aan het gebruik van 
content verbindt. Daartoe heb ik getracht de verrichtingen van partijen tijdens 
het proces van het aanbieden en opvragen van content juridisch te kwalificeren 
in het geval de aanbieder niet expliciet voorwaarden verbindt aan het gebruik 
van zijn content. Elke verklaring moet daarbij worden geïnterpreteerd in de con-
text van de gehele uiting. Dit kan leiden tot de interpretatie dat de verklaring van 
een aanbieder als aanbod moet worden gezien. Als de interpretatie niet duidt op 
een aanbod, maar bijvoorbeeld op toestemming, komt men aan de vragen naar 
aanbod en totstandkoming echter niet toe.59 

In de interactie tussen partijen bij het aanbieden en opvragen van content kun-
nen verschillende fasen worden onderscheiden. De interactie tussen partijen 
vangt aan met het aanbieden van de content door de aanbieder (fase 0). De 
aanbieder treedt met het beschikbaar maken van content naar buiten en maakt 
informatie toegankelijk. Opvragen is een zuiver feitelijke handeling. Afhanke-
lijk van de concrete omstandigheden kan het toesturen worden gekwalificeerd 
als een feitelijke handeling of rechtshandeling. Uit het beschikbaar maken en 
toesturen van open content mag een afnemer in ieder geval afleiden dat de con-
tentaanbieder wenst dat anderen (vrij) kennis van die informatie nemen. In die 
zin moet het beschikbaar maken en toesturen van content daarom in beginsel 
worden gekwalificeerd als toestemming. Deze toestemming is een rechtshan-
deling en strekt zich ten minste uit tot alle verrichtingen die nodig zijn voor 
directe kennisname van de aangeboden content door de eindgebruiker. De 
rechtshandeling vindt plaats op het moment dat de content beschikbaar wordt 
gemaakt, maar krijgt (in geval van een gerichte rechtshandeling) haar werking 
op het moment dat de opgevraagde content wordt toegezonden nadat de andere 
partij deze content heeft opgevraagd. 
Uit de kwalificatie van de interactie tussen partijen volgt dat in de eerste ‘com-
municatiecyclus’, zoals door mij gedefinieerd als subfase 0 tot en met 1A, in 
ieder geval geen overeenkomst tussen partijen tot stand kan komen. Meestal 
heeft de afnemer pas na afloop van subfase 1A een indruk van de aard van de 
aangeboden informatie en de context waarin deze wordt aangeboden.60 

58. Vergelijk de time to live (TTL-)termijn bij het cachen van documenten. Zie Hugenholtz 2000b. 
59. Zie nader hoofdstuk 7, par. 2.5.
60. Een aan de afnemer gerichte verklaring bereikt hem immers niet eerder dan na ontvangst door 

de afnemer van de door de aanbieder toegestuurde content. 
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De belangrijkste vraag in subfase 1B is of partijen in een concreet geval verbin-
tenissen beogen aan te gaan, of dat eventuele afspraken zich louter afspelen in 
de sociale sfeer. Of verderop in het interactieproces in subfase 1B tussen partijen 
stilzwijgend een overeenkomst tot stand komt bij het opvragen van open con-
tent, is een kwestie van uitleg. Het aanbieden van informatie lijkt mij slechts een 
eerste stap op weg naar het bewerkstelligen van een overeenkomst.61 Wanneer 
geen der partijen aan de ander de wens tot het aangaan van een overeenkomst 
expliciteert, zal ook in subfase 1B in de regel geen overeenkomst met betrekking 
tot het gebruik van content geconstrueerd kunnen worden. Zonder aanwijzin-
gen van de aanbieder blijft immers onbekend of de aanbieder de content wel 
onder voorwaarden beschikbaar wenst te maken en of hij die voorwaarden in de 
vorm van een aanbod wil presenteren.

Het bovenstaande leidt tot de slotsom dat totstandkoming van een (stilzwij-
gende) overeenkomst met betrekking tot het gebruik van content in de gegeven 
omstandigheden bepaald niet waarschijnlijk is. Impliciete toestemming tot 
ten minste kennisname van de content ligt meer voor de hand. Bij particuliere 
aanbieders, of wanneer de content anderszins volstrekt zonder commercieel 
oogmerk wordt aangeboden, rijst zelfs de vraag of kwalificatie als rechtshan-
deling wel passend is. Aan de andere kant mag ook bij ‘niet-professionele’ 
aanbieders worden aangenomen dat ze toestemming verlenen aan het publiek 
tot het kennisnemen van de content. De toestemming zal – afhankelijk van de 
concrete omstandigheden – meestal als eenzijdige rechtshandeling moeten 
worden gekwalificeerd.62 De precieze duiding blijft echter moeilijk zonder aan-
vullende informatie van de aanbieder. 

Zonder nadere aanwijzingen van de aanbieder blijft moeilijk vast te stellen hoe 
ver impliciete toestemming bij het aanbieden van open content precies reikt. In 
het volgende hoofdstuk wordt bezien hoe de aanbieder wél duidelijkheid kan 
verschaffen door het kenbaar maken van voorwaarden voor het gebruik van 
open content.

61. in Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 15 (Aanpassingswet Elektronische Handel) wordt de 
mogelijkheid geopperd dat een website aan te merken kan zijn als uitnodiging tot het doen van 
een aanbod of een aanbod zelf. De E-commercerichtlijn spreekt in art. 11 van ‘plaatsen van de 
order’, maar het Nederlandse recht kent geen ‘order’. Aan de mogelijkheid van daaraan vooraf-
gaande fase(n) wordt in de richtlijn en wetsgeschiedenis volledig voorbijgegaan. 

62. Dit kan in de vorm van toestemming of in de vorm van afstand van recht worden gegoten. Vol-
gens mij overlappen beide begrippen elkaar. Zie Tjittes 1992 en Bloembergen 1971.
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Hoofdstuk 8
Voorwaarden aan gebruik van open content 

1. Inleiding, vraagstelling en opbouw

Wat mag de afnemer nu precies doen met de aangeboden content? Indien de 
aanbieder geen voorwaarden aan het gebruik verbindt, moet naar Nederlands 
recht worden teruggegrepen op de regels van auteurs- en databankenrecht. De 
toepassing van die regels heb ik in hoofdstuk 3 en 4 beschreven. Voor het gewone 
opvragen en bekijken van webpagina’s door menselijke gebruikers is inmiddels 
vrij duidelijk wat wel en niet door de beugel kan. Behoudens ernstige schen-
dingen van auteurs- en databankenrechten, gaat dat echter niet op voor het 
opvragen, verwerken en presenteren van content met (zoekbots van) zoeksys-
temen. Waar geen expliciete aanvaarding van de afnemer vereist wordt, is niet 
altijd duidelijk of de verklaring van de aanbieder wel een aanbod constitueert. 
En voor zover dat al zo zou zijn, rijst de vraag of de afnemer vervolgens daadwer-
kelijk een aanvaardingshandeling verricht door bijvoorbeeld het bekijken van 
een website. Duidelijkheid over wat afnemers nu met de aangeboden content 
mogen doen en onder welke voorwaarden, is echter zowel voor aanbieders als 
afnemers van content van belang. Dat geldt zowel voor eindgebruikers die met 
hun webbrowser webpagina’s opvragen en incidenteel content hergebruiken,1 
als voor afnemers die gebruikmaken van een zoeksysteem om content op te vra-
gen. Zonder instructies daaromtrent van de aanbieder is onduidelijk tot welke 
verrichtingen de stilzwijgende toestemming van een aanbieder zich precies uit-
strekt.2 Het is dan enkel mogelijk om de contouren van toestemming te schetsen. 
Dat noopt tot een onderzoek naar de mogelijkheden van het ‘wegcontracteren’ 
van onduidelijkheden over wat afnemers met content mogen doen. Dat onder-
zoek vormt de kern van dit hoofdstuk.

Welke verrichtingen ten aanzien van open content zijn toegestaan, is in deze be-
nadering afhankelijk van eventuele exclusieve rechten en de reikwijdte daarvan, 
en daarnaast van wat partijen zijn overeengekomen. Voor welke verrichtingen 
de aanbieder van open content toestemming verleent en onder welke ‘voor-
waarden’ dat gebeurt, vormt een essentieel onderdeel van dergelijke afspraken. 
Maatgevend daarbij is allereerst wat partijen expliciet hebben afgesproken en 
– bij gebreke daaraan of in geval van onduidelijkheid ten aanzien van het geëx-
pliciteerde – wat zij over en weer van elkaar in de concrete omstandigheden van 
het geval redelijkerwijs mogen verwachten.3 

1. De Aw is op dit punt overigens zeer duidelijk: voor zover dat hergebruik verdergaat dan een ci-
taat in de zin van art. 15a Aw, is toestemming van de rechthebbende vereist.

2. Hoofdstuk 7, par. 4.
3. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Voorts: HR 17 december 1976, NJ 1977, 241  

(Bunde/ Erckens).
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In de praktijk komt het veel voor dat voorwaarden aan open content worden ver-
bonden. De aanbieder van content kan door voorwaarden te verbinden aan het 
gebruik daarvan trachten de verrichtingen en handelingen van afnemers (zowel 
personen als zoeksystemen) met betrekking tot die content te beïnvloeden. Hij 
onderneemt dan actie om te bewerkstelligen dat de toestemming tot het gebruik 
van de content onder bepaalde voorwaarden wordt verleend, waarbij mogelijk 
een overeenkomst tot stand komt, en waarbij de aanbieder mogelijk zelfs be-
werkstelligt dat die overeenkomst een bepaalde inhoud heeft. Deze maatregelen 
noemde ik eerder al ‘1-situaties’.4 Nu geautomatiseerd opvragen noodzakelijk is 
voor het functioneren van zoeksystemen, en daarmee van internet, is duidelijk-
heid over de verrichtingen die de aanbieder toestaat voor het functioneren van 
zoekbots van belang. De vraag is echter of de wijze waarop dat op dit moment in 
de praktijk gebeurt, voldoende adequaat is om een rechtsgeldige overeenkomst 
tot stand te doen komen. Bij de uitleg van de door de afnemer afgelegde verkla-
ringen kan een rol spelen of de afnemer bij het opvragen van content gebruik 
maakt van zoekbots. Zoekbots zijn zoals gezegd instrument van personen, zodat 
de verrichtingen van zoekbots moeten worden toegerekend aan hun gebruikers. 
Toch wil ik onderzoeken of het voor de beantwoording van deze vraag verschil 
maakt of de afnemer zelfstandig content opvraagt, of daarbij gebruikmaakt van 
een zoekbot. 

Overeenkomsten die tot stand zouden komen doordat de afnemer stilzwijgend 
een aanbod van de aanbieder aanvaardt door simpelweg verder te gaan met het 
opvragen van content, worden in de literatuur ook wel ‘browse-wrap-overeen-
komsten’ genoemd. In Nederland voorzien steeds meer aanbieders hun content 
van een ‘browse-wrapconstructie’, bijvoorbeeld omdat een aanbieder enerzijds 
voorwaarden aan het gebruik van die content wil verbinden en anderzijds de site 
aantrekkelijk wil houden voor bezoekers.5 In de Nederlandse literatuur is echter 
nog relatief weinig aandacht besteed aan de vraag of browse-wrap-overeenkom-
sten rechtsgeldig tot stand kunnen komen.6 
In de mij bekende jurisprudentie hebben aanbieders van content enkele keren 
een beroep gedaan op het bestaan van een overeenkomst tussen partijen bij een 
open content website. Steeds had een afnemer de aangeboden open content ge-
bruikt op een wijze die niet strookte met de wensen van de aanbieder. In de zaak 
Netwise/NTS nam de Rotterdamse rechtbank aan dat tussen een aanbieder en een 
professionele afnemer inderdaad een overeenkomst tot stand gekomen was.7 
In een geschil tussen twee NVM-makelaars en de exploitant van de website Zoe-
kallehuizen.nl werd hetzelfde argument door de rechter van tafel geveegd.8 
Een belangrijke overweging in de laatste uitspraak was dat de makelaars zich 
niet eenzijdig een recht konden voorbehouden dat ze zonder de gestelde voor-
waarden niet hadden. 

4. Hoofdstuk 5, par. 2.
5. Voor een recente schatting, zie http://fleetproject.temp.brainlane.com/nl/home.
6. Zie wel Girot 2000, p. 310-312 en Berghuis 2005, p. 18 en p. 25 (over software): ‘De geldigheid van 

de zogenaamde browsewrap-licentie kan in Nederland dan ook niet zomaar worden aangeno-
men.’

7. Rb. Rotterdam 5 december 2002, LJN AF2059, CR 2003-2, p. 149, m.nt. Lodder (Netwise/NTS).
8. Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236 (NVM/ZAH), Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 

(NVM/ZAH). Hoofdstuk 3, par. 3.4.2.
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In een andere context dan elektronisch contracteren wordt in de jurisprudentie 
eveneens verschillend geoordeeld. In de arresten Leesportefeuille I en Free Record 
Shop van de Hoge Raad bleef het oordeel in stand dat de eigenaar van de leespor-
tefeuille en de aanbieder van cd’s zich niet achterop een leesmap of cd-hoesjes 
eenzijdig een recht konden voorbehouden dat men zonder de gestelde voorwaar-
den niet had.9 Anderzijds zijn er diverse uitspraken over gevallen met betrekking 
tot terreinrisico en ook over bordjes in hotels en theaters waar wél een overeen-
komst werd aangenomen.10 Verschillende oordelen dus. Dat vraagt om nader 
onderzoek naar de vraag of in de context van het aanbieden en opvragen van via 
internet beschikbare open content rechtsgeldig een overeenkomst tot stand komt. 
In dit hoofdstuk onderzoek ik daartoe voor een aantal in de praktijk gebruikte 
wijzen van het verbinden van voorwaarden aan het gebruik van open content of 
een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt met betrekking tot het gebruik 
van die content doordat een afnemer verder gaat met opvragen nadat de aan-
bieder kenbaar heeft gemaakt dat aan het gebruik daarvan voorwaarden zijn 
verbonden. Aan bod komen zowel voorwaarden gesteld in natuurlijke taal (de 
hierboven al even genoemde ‘browse-wrap-overeenkomsten’) als voorwaarden 
in machine interpretable-formaat. Dit tweede type voorwaarden is ontworpen voor 
het gebruik door zoekbots van zoeksystemen. 

De centrale vraag van dit hoofdstuk is dus: 

Bij welke wijzen van het verbinden van voorwaarden aan het aanbieden 
van open content via internet kan rechtsgeldig een overeenkomst met 
betrekking tot het gebruik van die content tot stand komen, en welke fac-
toren of omstandigheden zijn daarbij relevant? 

Ter beantwoording van deze vraag onderzoek ik voor een aantal archetypische 
situaties hoe de verrichtingen van partijen in de betreffende situatie (voor zover 
die anders zijn dan in de 0-situatie) verbintenisrechtelijk kunnen worden ge-
kwalificeerd.11 Dat doe ik aan de hand van het interactiemodel uit hoofdstuk 
2. Steeds beantwoord ik daarbij de volgende vragen: Hoe moet deze wijze van 
het verbinden van voorwaarden aan het beschikbaar maken van open content 
worden gekwalificeerd? En: Komt tussen partijen een overeenkomst tot stand 
met betrekking tot het gebruik van open content, en welke factoren of om-
standigheden zijn daarbij relevant? Deze vragen beantwoord ik eerst voor de 
situatie dat de afnemer-eindgebruiker content opvraagt en voorwaarden zijn 

9. Hoofdstuk 5, par. 3. Bij een licentieovereenkomst kan de vraag opkomen of de afnemer de con-
tent zonder de overeenkomst wel mag gebruiken. Tjong Tjin Tai maakt dezelfde vergelijking in 
zijn bijdrage ‘gebruiksrecht op programmatuur’. In het geval dat gebruik van content niet mo-
gelijk is zonder toestemming van de rechthebbende, zoals bij software vaak het geval is, zal het 
niet altijd mogelijk zijn om louter met een vermogensrechtelijke bril naar de zaak te kijken (vgl. 
Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003). Ik ben mij hiervan bewust, maar beperk mij in dit hoofdstuk 
grotendeels toch tot een vermogensrechtelijke benadering. Vgl. Struik, Hoorneman & Van  
Schelven 2010, die voor programmatuur ook een vermogensrechtelijke aanpak hebben gekozen. 

10. Zie nader par. 4.3 
11. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, m.n. aant. 155 (openbaar aanbod) en 310 (aan-

vaarding). Aanvaarding is vormvrij. Zie specifiek over aanvaarding bij elektronische communica-
tie: MvT Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel, Kamerstukken II 2001/02, 28 197, 
nr. 3, p. 52. 
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verbonden aan open content (par. 5). Vervolgens beantwoord ik deze vragen 
voor het geval een zoekbot content opvraagt en voorwaarden zijn verbonden 
aan open content (par. 6). Vooraf ga ik nog kort in op de mogelijkheid van ver-
gelijking met het Amerikaanse recht (par. 2). Ook besteed ik aandacht aan de in 
de literatuur gevoerde discussies over de totstandkoming van shrink-wrap en 
click-wrap-overeenkomsten, die ook van belang is voor de totstandkoming van 
browse-wrap-overeenkomsten (par. 3) en aan het interactiemodel uit hoofdstuk 2 
(par. 4). In paragraaf 6 breng ik de belangrijkste bevindingen bijeen.

2. Enkele opmerkingen over Amerikaans recht 

2.1 Inleiding

Mogelijk kan voor de beantwoording van de in dit hoofdstuk gestelde vragen 
aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak en literatuur uit andere rechts-
stelsels. Vooral de situatie in de VS is interessant. In de Amerikaanse literatuur is 
veel aandacht besteed aan hoe het fenomeen ‘internet’ juridisch moet worden 
beschouwd. Daarnaast zijn in de VS de afgelopen jaren relatief veel uitspraken 
gewezen over de geldigheid van browse-wrap-overeenkomsten en ook in de Ame-
rikaanse literatuur is er het nodige over geschreven.12 De achtergrond daarvan 
is dat de Verenigde Staten geen aparte regelgeving kennen voor de bescherming 
van databanken. Als vaststaat dat content niet beschermd is door intellectuele 
eigendomsrechten of die rechten onvoldoende bescherming bieden, zal een aan-
bieder eerder een beroep moeten doen op een tussen partijen tot stand gekomen 
overeenkomst om ongewenste handelingen met content tegen te gaan. 
Het is beslist niet mijn bedoeling om de Amerikaanse regels ‘over te planten’ 
naar de Nederlandse situatie. Voor deze analyse is een bespreking van het Ame-
rikaanse recht wellicht zelfs niet noodzakelijk. Omdat de bestudering van het 
Amerikaanse recht echter heeft bijgedragen aan mijn gedachten over de juridi-
sche kwalificatie van het aanbieden en opvragen van open content, heeft een 
korte bespreking wel degelijk meerwaarde.
Ik geef in deze paragraaf eerst wat achtergrondinformatie over de regelgeving in 
de VS (par. 2.2). In paragraaf 2.3 bespreek ik literatuur en vooral jurisprudentie 
over de totstandkoming van browse-wrap-overeenkomsten (par. 2.3.1), de ver-
schillende benaderingen in de Amerikaanse literatuur met betrekking tot (het 
recht op toegang tot) open content (par. 2.3.2) en het fenomeen trespass to chattels 
in de context van internet (par. 2.3.3 en 2.3.4). 

2.2 UCC en UCITA 

Ook in de VS worden in beginsel de traditionele ‘offline’ beginselen en regels 
voor totstandkoming van overeenkomsten toegepast. Daarnaast bestaat er in een 
aantal staten ontwerpregelgeving met betrekking tot elektronisch contracteren. 
De bekendste daarvan zijn de UCC en de UCITA. Geen van beide is uniform in-

12. In de VS zijn enkele tientallen rechterlijke uitspraken gedaan over de geldigheid van browse-
wrap-overeenkomsten, o.m. 150 F. Supp. 2d 585 (Dist. Ct. S.D.N.Y. 2001) (Specht/Netscape) en  
Register.com/Verio, Inc., 356 F. 3d. 393, 403 (2d Cir. 2004).
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gevoerd, al is in enkele staten van de VS wel de UCITA geïmplementeerd.13 Toch 
zijn beide regelingen van belang. Ze fungeren namelijk als inspiratiebron voor 
het oordeel van rechters en voor andere (model)wetgeving. 

In veel (oudere) uitspraken over browse-wrap-overeenkomsten wordt naar de 
bepalingen van de UCC verwezen.14 De UCC en de UCITA onderscheiden beide tus-
sen gevallen waarin door een persoon wordt gecontracteerd en gevallen waarin 
de feitelijke handelingen die leiden tot totstandkoming van de overeenkomst 
worden verricht door een geautomatiseerd systeem (in UCC en UCITA: electronic 
agent) van de afnemer.15 Reeds in de UCC worden verschillende vereisten gesteld 
aan zichtbaarheid van terms voor geautomatiseerde systemen (dus ook zoeksyste-
men) en menselijke gebruikers.16 In de UCC werd zelfs bepaald in welke gevallen 
een browse-wrap-overeenkomst mogelijk was.17 Expliciete aanvaarding was 
op grond van de UCC bijvoorbeeld niet vereist voor een rechtsgeldige totstand-
koming.18 Interessant is verder dat in de UCC wordt gedefinieerd wanneer een 
voorwaarde conspicuous (voldoende in het oog lopend of duidelijk zichtbaar) is: 

‘“Conspicuous”, with reference to a term, means so written, displayed, or 
presented that a reasonable person against which it is to operate ought 
to have noticed it. A term in an electronic record intended to evoke a re-
sponse by an electronic agent is conspicuous if it is presented in a form 
that would enable a reasonably configured electronic agent to take it 
into account or react to it without review of the record by an individual. 
Whether a term is “conspicuous” or not is a decision for the court. Con-
spicuous terms include the following:
(i) for a person: (A) a heading in capitals equal to or greater in size than 
the surrounding text, or in contrasting type, font, or color to the sur-
rounding text of the same or lesser size; and (B) language in the body of a 
record or display in larger type than the surrounding text, or in contrast-
ing type, font, or color to the surrounding text of the same size, or set off 
from surrounding text of the same size by symbols or other marks that 
call attention to the language; and 
(ii) for a person or an electronic agent, a term that is so placed in a record 
or display that the person or electronic agent may not proceed without 
taking action with respect to the particular term.’ 19

13. Bix en Winn 2006: ‘Efforts to aim regulation directly at electronic transactions remain at an 
early stage. An early effort co-sponsored by American Law Institute (ALI) and the National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL), as the proposed Uniform 
 Commercial Code Article 2B, was abandoned when the ALI walked out, believing that a proposal 
acceptable (and fair) to both suppliers and consumers was not obtainable. The proposal was car-
ried forward by NCCUSL as the Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), final-
ized in July 1999 but it was adopted by only two states, Maryland and Virginia. In August 2003, 
 NCCUSL suspended efforts to obtain state adoption.’

14. Nederlandse commentaren: zie over de UCC Koelman 1998, p. 114. Uitgebreid over UCITA  
Berghuis 2005, p. 10 e.v. Zie ook Trompenaars 2000, p. 177.

15. Rambarran & Hunt. p. 22. 
16. Zie over dit verschil kritisch Lerouge 2000 en Weitzenboeck 2001, par. 2.5.4. 
17. U.C.C. 2-701 e.v.
18. U.C.C. art. 2-316. Rambarran & Hunt 2006, p. 21-22.
19. U.C.C. § 103(b). 
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2.2 ucc en ucita 

Section 201 van UCITA bevat specifieke regelgeving voor massalicenties.20 Sec-
tion 112 UCITA werkt uit wat onder het vereiste van manifestation of assent moet 
worden verstaan.21 De bepaling luidt, voor zover relevant: 

‘(a) A person manifests assent to a record or term if the person, acting 
with knowledge of, or after having an opportunity to review the record or 
term or a copy of it:
(1) authenticates the record or term with intent to adopt or accept it; or
(2) intentionally engages in conduct or makes statements with reason to 
know that the other party or its electronic agent may infer from the con-
duct or statement that the person assents to the record or term.
(b) An electronic agent manifests assent to a record or term if, after ha-
ving an opportunity to review it, the electronic agent:
(1) authenticates the record or term; or
(2) engages in operations that in the circumstances indicate acceptance of 
the record or term. (…)’

Het concept manifestation of assent geeft aan onder welke omstandigheden 
controversiële contractsbepalingen uit online overeenkomsten afdwingbaar 
zijn.22 Kern van de vereisten is dat sprake is van assent als een partij eerst de 
mogelijkheid had om kennis te nemen van (opportunity to review) de inhoud van 
een bepaling en daarna gedrag vertoont waardoor de andere partij meent dat 
die persoon instemming toont. De betreffende bepaling moet op zodanige wijze 
beschikbaar zijn gemaakt dat een redelijk persoon die opgemerkt heeft en de 
betekenis ervan begreep.23

Anders dan onder Nederlands recht wordt hier onderscheid gemaakt tussen 
aanvaarding met en zonder gebruik van een geautomatiseerd systeem. Het 
belangrijkste verschil is dat bij gebruik van een electronic agent kennelijk niet ge-
keken wordt naar de bedoeling van het geautomatiseerd systeem of de gebruiker 
ervan. 
Ook ten aanzien van de opportunity to review stelt UCITA blijkens Section 112 
verschillende vereisten voor het elektronisch presenteren van voorwaarden aan 
menselijke en elektronische afnemers: 

20. Winn & Wright 2008, p. 6-63.
21. Second restatement of Contracts, par. 19 luidt: ‘§ 19 Conduct as manifestation of assent (1) The 

manifestation of assent may be made wholly or partly by written or spoken words or by other 
acts or by failure to act. (2) The conduct of a party is not effective as a manifestation of his assent 
unless he intends to engage in the conduct and knows or has reason to know that the other party 
may infer from his conduct that he assents. (3) The conduct of a party may manifest assent even 
though he does not in fact assent. In such cases a resulting contract may be voidable because of 
fraud, duress, mistake, or other invalidating cause.’ http://law.scu.edu/FacWebPage/Neustadter/
contractsebook/main/Restatement/R2d19.htm. Zie over het vereiste van manifestation of assent ook 
Drion 2001.

22. Winn & Wright 2008, p. 6-60 en 6-61.
23. Section 112 UCITA. Kunz e.a. 2003, p. 303 brengen de toelichting onder de aandacht: ‘a record is 

not available for review if access to it is so time-consuming or cumbersome, or if its presentation 
is so obscure or oblique, as to make it difficult to review (…) In an electronic system, a record 
promptly accessible through an electronic link ordinarily qualifies.’
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‘(e) With respect to an opportunity to review, the following rules apply:
(1) A person has an opportunity to review a record or term only if it is 
made available in a manner that ought to call it to the attention of a 
reasonable person and permit review.
(2) An electronic agent has an opportunity to review a record or term only 
if it is made available in manner that would enable a reasonably configu-
red electronic agent to react to the record or term. (…).’24 

Voor een eindgebruiker met een webbrowser zijn voorwaarden voldoende ken-
baar als ze op zodanige wijze zijn gepresenteerd dat hun aanwezigheid onder 
de aandacht van een redelijk persoon wordt gebracht en die persoon daarvan 
kennis kan nemen. Indien content wordt opgevraagd met behulp van een zoek-
systeem is het criterium voor kenbaarheid anders: dan moeten voorwaarden zo 
worden gepresenteerd dat een redelijk geprogrammeerd programma op ade-
quate wijze op de voorwaarden kan reageren. 

2.3 literatuur en jurisprudentie 

2.3.1 Totstandkoming browse-wrap-overeenkomsten in de VS

Met name in de VS is aan het fenomeen ‘browse-wrap-overeenkomst’ veel 
aandacht besteed. De definitie is niet eenduidig. In een aparte studie over 
browse-wrap-overeenkomsten wijst de onderzoeksgroep van Kunz op het ver-
schillend gebruik van de term ‘browse-wrap’. Ze kozen de volgende definitie:

‘the term “browse-wrap” to mean terms and conditions, posted on a Web 
site or accessible on the screen to the user of a CD-ROM, that do not re-
quire the user to expressly manifest assent, such as by clicking “yes” or “I 
agree.’25

Over de aard van browse-wrap-overeenkomsten schrijft de werkgroep-Kunz: 

‘These terms can cover a particular transaction (license, sale, services, etc.) 
or merely the use of a Web site or a CD-ROM. They typically claim that the 
user assents to the terms by taking a specified action, such as using the 
Web site or installing the software. Often, the terms and conditions begin 
with such phrases as “use of the site constitutes acceptance of the terms” 
or “downloading or using the software manifests your assent to these li-
cense terms.’26 

24. Section 112 UCITA. 
25. Zie Kunz e.a. 2003, p. 280.
26. Kunz e.a. 2003, p. 280. Ramberran & Hunt 2006 verdelen voorwaarden in: mandatory terms die 

vereisen dat een partij op een bepaalde manier handelt wanneer een geschil rijst met betrek-
king tot het gebruik van de website, prohibitory terms en consumer protection terms. Welke clausules 
veel worden opgenomen in browse-wrap-overeenkomsten is ook door de werkgroep van Kunz 
geïnventariseerd: zie Kunz e.a. 2003.
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Momenteel worden browse-wrap-overeenkomsten in de VS slechts in zeer 
beperkte omstandigheden als rechtsgeldig aangemerkt.27 In de literatuur wor-
den eveneens vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid van een rechtsgeldige 
totstandkoming van browse-wrap-overeenkomsten. Uit het verdergaan met het 
opvragen van content na het passeren van een verwijzing naar een (web)docu-
ment met gebruiksvoorwaarden moet immers kunnen worden geconstrueerd 
dat de afnemer op de hoogte was van het bestaan van die ‘voorwaarden’ én zich 
heeft gerealiseerd dat hij door verder surfen een aanvaardingshandeling ver-
richt.28 Wanneer aan een van deze vereisten niet is voldaan, kan geen sprake zijn 
van een rechtgeldige totstandkoming.

Ik bespreek nu kort een aantal bepalende uitspraken over de rechtsgeldigheid 
van browse-wrap-overeenkomsten.29 Het gaat om de zaken Pollstar/Gigmania, 
Specht/Netscape, Ticketmaster/Tickets.corp, Register/Verio en Hubbert/Dell.30 Deze 
uitspraken hadden tot onderwerp geschillen met betrekking tot rechts- of 
forumkeuzebedingen, arbitrageclausules, intellectuele eigendomsrechten, 
exoneratieclausules (allemaal geen probleem voor totstandkoming), 

27. Zie voor een recente zaak bijvoorbeeld Kwan/Clearwire Corp (WL 32380, W.D.Wash., 2012). De 
overeenkomst in kwestie werd rechtsgeldig geacht. Daartoe werd met name verwezen naar juris-
prudentie over zgn. ‘shrink-wap-overeenkomsten’ (zie meer uitgebreid par. 3.2). De jurispruden-
tie in de VS is wisselend, maar men aanvaardt onder omstandigheden de rechtsgeldigheid van 
shrink-wrap-overeenkomsten. Zie bijvoorbeeld de zaak TracFone Wireless/Pak China Group Co. Ltd, 
F.Supp.2d 2012 (WL 539945, S.D. Fla., 2012), waarin de geldigheid van de shrink-wrap-licentie tot 
uitgangspunt genomen wordt.

28. Bijvoorbeeld Kunz e.a. 2003, Lemley 2006, Moringiello 2003, Moringello 2005, Rambarran 2006, 
Radin 2004, Thurlow 2001, Tracy 2005, Guibault 2006 en Winn 2005. Zie voor Canadees recht 
(en rechtsvergelijking met Amerikaans recht) ook Gautrais 2006, die voor Canadees recht meldt 
dat uit de jurisprudentie geen algemeen oordeel over de rechtsgeldigheid van browse-wrap-
overeenkomsten te destilleren is. De rechter past de (algemene) regels voor totstandkoming van 
overeenkomsten toe en komt aldus tot een oordeel dat nu eens tot een geldige totstandkoming, 
dan weer geen geldige totstandkoming inhoudt. Zie Gautrais 2006, p. 14: ‘Plus naturellement, 
c’est en se basant sur les principes généraux du consentement que le débat fut tranché. Au cas 
par cas donc, les juges ont déterminés si l’existence du consentement était réelle. Pour ce faire, 
là encore, il importe d’osciller entre ce qui “est” et ce qui “doit”. En ce qui a trait à la fidélité 
descriptive d’abord, il importe de s’assurer que l’écran permet une lecture facile des clauses 
qui vont s’imposer à l’adhérent. Plusieurs décisions tiennent compte de cet élément mais en 
ayant trop souvent tendance à considérer que l’écran ne change rien au papier; que la mise à la 
connaissance du document électronique était toute aussi bonne que celle que l’on pourrait avoir 
avec un papier.’

29. Een aantal van deze uitspraken heeft betrekking op onderwerpen waarover naar Nederlands 
recht niet altijd duidelijk is of toepassing van de Nederlandse regels voor auteursrecht en data-
bankenrecht soelaas zou bieden.

30. Hubbert et al./Dell Corp., 835 N.E. 2d 113 (Ill. App. Ct. 2005). Na 2004 zijn er voor zover mij bekend 
geen richtinggevende nieuwe uitspraken geweest. In Southwest Airlines Co./BoardFirst, L.L.C., 2007 
WL 4823761 (N.D. Tex. Sept. 12, 2007) en in Hines/Overstock.com, 668 F.Supp.2d 362 (E.D.N.Y. 2009) 
werd met verwijzing naar Register/Verio overwogen dat een browse-wrap-overeenkomst tot stand 
kan komen zonder dat expliciete aanvaarding van terms of use is vereist. Wel is vereist dat de 
contentafnemer ‘has actual or constructive knowledge of a site’s terms and conditions prior to 
using the site’. In Hines/Overstock werd overigens de toepasselijkheid van een forumclausule op de 
overeenkomst met succes betwist. Een dergelijke clausule moet, net als naar Nederlands recht, 
apart overeen worden gekomen. Dat was hier niet het geval, omdat de betreffende clausule was 
opgenomen in de terms of use. 
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uitzonderingen op wettelijke garanties (wel een probleem), en toestemming tot 
gebruik van persoonsgegevens,31 waaronder gebruikersvoorkeuren.32 
De genoemde uitspraken zijn om verschillende redenen interessant. Ten eerste 
is het vraagstuk van de totstandkoming van browse-wrap-overeenkomsten in de 
VS veel vaker aan de rechter voorgelegd dan in Nederland. In de tweede plaats 
tonen ze de worsteling van de rechters met een nieuw fenomeen dat enerzijds 
goed inpasbaar is in het bestaande recht, en anderzijds juist vraagt om onortho-
doxe uitleg van de bestaande wet- en regelgeving.33 Ten derde heeft een aantal 
uitspraken betrekking op het opvragen van content door zoekbots. 

In de te bespreken uitspraken wordt de vraag of een partij gehouden is de in 
de browse-wrap-overeenkomst opgenomen voorwaarden te respecteren in drie 
stappen beantwoord.34 Stap 1 luidt: Was de mededeling goed zichtbaar, oftewel 
kon de andere partij kennis hebben van het bestaan van de voorwaarden?; Stap 
2 luidt: Hoe werd ‘consent’ door de afnemer verleend en is het onder de speci-
fieke omstandigheden van deze zaak redelijk (fair) om ‘assent’ te construeren?35 
En stap 3 luidt: Is ten aanzien van de voorwaarde die in geschil is, voldaan aan 
de voor die voorwaarden geldende vereisten, oftewel: is de voorwaarde in kwes-
tie bindend? Bij deze laatste vraag wordt naar de inhoud van de betreffende 
voorwaarde gekeken. Stap 1 en 2 gaan dus over de totstandkoming van een 
overeenkomst. Stap 3 is de Amerikaanse pendant van de Europese toets naar on-
redelijk bezwarendheid van algemene voorwaarden.36

De eerste zaak betrof een geschil tussen Pollstar en Gigmania en ging over het 
overnemen van content uit een open databank. Pollstar stelde via internet een 
databank ter beschikking met gegevens van concerten. Gigmania zou content 
van de website van Pollstar hebben overgenomen en vervolgens ter beschikking 
hebben gesteld via haar eigen website, http://www.gigmania.com. Pollstar had 
voorwaarden voor het gebruik van haar content op de website geplaatst, waarin 
de handelwijze van Gigmania werd ‘verboden’. Helemaal onderaan elke pagina 
van de site stond een hyperlink naar de voorwaarden.37 De vraag rees of tussen 
Pollstar en Gigmania een rechtsgeldige overeenkomst tot stand was gekomen 
met betrekking tot gebruik van de content. In eerste aanleg werd geoordeeld dat 
uit het gedrag van Gigmania instemming met de voorwaarden van Pollstar kon 
worden gededuceerd, ook al waren de voorwaarden (of eigenlijk: de link naar de 
voorwaarden) niet heel duidelijk zichtbaar. Het belang van deze zaak ligt 

31. Volgens Rambarran & Hunt 2006 is dit wel een probleem, p. 38-40.
32. Gemeten tot en met 2003. Zie Kunz e.a. 2003, p. 281.
33. De uitspraken hebben bijna allemaal betrekking op de vraag of het verder opvragen van content 

door de afnemer in gegeven omstandigheden een overeenkomst tussen partijen tot stand deed 
komen.

34. Zie o.a. Rambarran & Hunt 2006, p. 17. 
35. Naar Nederlandse begrippen: waaruit bleek dat de afnemer instemde met de voorwaarden en 

was het onder deze omstandigheden redelijk om aan te nemen dat rechtsgeldig een overeen-
komst tot stand is gekomen?

36. Stap 3 valt buiten het kader van dit onderzoek, zodat ik deze verder buiten beschouwing laat. 
37. Anno 2012 staat er: ‘Use of information on this website is subject to Licence agreement’, waarbij 

de laatste twee woorden een hyperlink zijn. Bij klikken op de hyperlink verschijnt een pop-up 
met terms of service. 



hoofdstuk 8310

literatuur en jurisprudentie2.3

vooral in de vier factoren die de afdwingbaarheid van de overeenkomst negatief 
beïnvloedden:38 
1. de overeenkomst stond niet op de homepage van Pollstar; daar stond slechts 

een link naar de overeenkomst;
2. de mededeling was onopvallend in kleine grijze letters op een grijze achter-

grond op de homepage;
3. de mededeling was niet onderstreept zoals gewoonlijk wel gebruikelijk is bij 

een actieve hyperlink;
4. er was een andere kleine blauwe tekst op de homepage die geen link was, 

wat gebruikers misschien bij vergissing zou doen denken dat andere ge-
kleurde tekst op de site ook geen hyperlink was.39

Deze vier factoren hebben allemaal betrekking op ‘stap 1’: de kenbaarheid van 
voorwaarden. Het Court of Appeal overwoog dat veel gebruikers van de site zich 
niet bewust waren van het bestaan van de licentieovereenkomst. Een onduide-
lijke presentatie stond afdwingbaarheid hier opmerkelijk gezien niet in de weg. 
Het Court of Appeal overwoog daartoe dat er veel situaties zijn waarin mensen 
overeenkomsten aangaan door gebruik te maken van een dienst of product 
zonder de voorwaarden eerst te zien. Een voorbeeld zijn concertkaartjes waar de 
voorwaarden op de achterkant van het kaartje staan. De vordering van Gigmania 
werd daarom afgewezen.40

Van latere datum is de zaak Specht/Netscape.41 Voor zover mij bekend, verwij-
zen alle relevante latere uitspraken naar dit geschil, dat betrekking had op de 
afdwingbaarheid van een arbitrageclausule in een overeenkomst. Netscape 
had een arbitrageclausule opgenomen in de gebruiksvoorwaarden voor het 
programma Smart Download. De link naar de licentie van Netscape was alleen 
zichtbaar wanneer de contentafnemer naar beneden scrollde, veel verder naar 
beneden dan de downloadbutton en de downloadinstructies. Er stond alleen een 
mededeling onderaan de website waarin naar de voorwaarden werd verwezen, 
met een link naar de volledige overeenkomst.42 Er rees een geschil over de 
vraag of tussen Netscape en de gebruiker van de software een overeenkomst tot 
stand was gekomen waarvan de voorwaarden onderdeel uitmaakten. In twee 
instanties werd geoordeeld dat de overeenkomst niet afdwingbaar was, omdat de 
afnemers de software konden downloaden 

‘before manifesting assent to any license terms, before being given a 
reasonable opportunity to view any terms, and before even receiving no-
tice of the existence of any terms.’43

38. Pollstar/Gigmania, 170 F.Supp.2d 974, 982 (E.D. Cal.2000).
39. Kunz e.a. 2003, p. 284.
40. Pollstar/Gigmania, 170 F.Supp.2d 974, 982 (E.D. Cal.2000).
41. Specht/Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
42. Er stond ‘Please review and agree to the terms of the Netscape Smart Download software license 

agreement before downloading and using the software.’
43. Kunz e.a. 2003, p. 286.
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Het Court of Appeal overwoog dat een gewone internetgebruiker in vergelijkbare 
omstandigheden er niet op bedacht hoeft te zijn dat er licentievoorwaarden zijn 
waarmee hij zich door het downloaden akkoord verklaart: 

‘We agree with the district court that a reasonably prudent Internet user44 
in circumstances such as these would not have known or learned of the 
existence of the license terms before responding to defendants’ invitation 
to download the free software, and that defendants therefore did not pro-
vide reasonable notice of the license terms.’45

De gebruiker kon in deze omstandigheden redelijkerwijs niet op de hoogte zijn 
van de wens tot het aangaan van een overeenkomst bij aanbieder Netscape, nu 
de voorwaarden niet werden getoond voorafgaand aan het downloaden van het 
programma. Ook werd bij het downloaden geen uitdrukkelijke instemming met 
de voorwaarden gevraagd: 

‘Where consumers are urged to download free software at the immedi-
ate click of as button, a reference to the existence of license terms on a 
submerged screen is not sufficient to place consumers on inquiry or con-
structive notice of the terms.’46

Het enkele downloaden van een computerprogramma kan niet worden be-
schouwd als ondubbelzinnige aanvaarding:

‘[a]n offeree, regardless of apparent manifestation of his consent, is not 
bound by inconspicuous contractual provisions of which he was un-
aware, contained in a document whose contractual nature is not obvious.’

Sinds de uitspraak Specht/Netscape is aanvaarding door stilzwijgen in de VS niet 
vanzelfsprekend.47 De mogelijkheid van een rechtsgeldige totstandkoming werd 
in deze zaak echter uitdrukkelijk in stand gehouden. Voor afdwingbaarheid 
moet namelijk voldaan zijn aan het vereiste van 

‘reasonably conspicuous notice of the existence of the terms and some 
unambiguous manifestation of assent to them.’48 

De bedrijven Ticketmaster en Tickets.com hebben meerdere rechtszaken uitge-
vochten over het geautomatiseerd opvragen van content door de zoekbots van 
Tickets.com. Ticketmaster verkocht via zijn website tickets voor concerten, sport-
evenementen en andere evenementen. Tickets.com bood eveneens tickets aan. 
Voor zover Tickets.com bepaalde tickets niet zelf verkocht, verschafte het bedrijf 
informatie over waar afnemers de tickets wel konden kopen. In dat kader bracht 

44. In Nederland wordt sinds HvJ EG 16 juli 1998, nr. C-210/96 (Gut Springenheide) de maatstaf van de 
‘goed geïnformeerde consument’ gehanteerd.

45. Specht/Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
46. Specht/Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
47. Specht/Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
48. Moringiello 2003, p. 394. Vergelijk het hierboven reeds genoemde art. U.C.C. § 103(b).



hoofdstuk 8312

2.3 literatuur en jurisprudentie

Tickets.com in strijd met de voorwaarden van Ticketmaster deep links aan naar de 
site van Ticketmaster. Een hyperlink naar de voorwaarden, vergezeld van een me-
dedeling dat het verder surfen dan de homepage aanvaarding van de conditions of 
use inhield, stond ten tijde van het geschil onderaan de webpagina’s van Ticketmas-
ter. In de eerste zaak oordeelde het District Court in hoger beroep dat Tickets.com 
kennis van de voorwaarden had kunnen nemen en dat een overeenkomst tot stand 
kwam nadat Tickets.com andere webpagina’s dan de homepage had opgevraagd.49 
Vervolgens overwoog het District Court dat een overeenkomst tot stand komt 

‘by proceeding into the interior webpages after knowledge (or in some 
cases presumptive knowledge) of the conditions accepted when doing so.’50

In een later geschil was de site van Ticketmaster zodanig aangepast dat de link 
met de mededeling bovenaan de pagina stond. Bovenaan de homepage van Ticket-
master stond de volgende link: 

‘Use of this site is subject to express terms of use; which prohibit com-
mercial use of this site. By continuing past this page, you agree to abide by 
these terms.’51 

De rechters vonden dit afdoende, omdat de licentievoorwaarden daarmee duide-
lijk zichtbaar en dus kenbaar waren voor de afnemer. Stilzwijgende aanvaarding 
werd dus mogelijk geacht, waarbij een aantal voorbeelden werd gegeven.52 
Ramberran & Hunt verwoorden het als volgt:

‘The Court (…) ruled that a contract is formed “by proceeding into the 
interior webpages after knowledge (or in some cases presumptive know-
ledge) of the conditions accepted when doing so”.’53

Ook in de zaak Register/Verio54 rees de vraag of het doen van queries uit een voor 
het publiek vrij toegankelijke online database voldoende is om instemming met 
de voorwaarden voor het gebruik van content uit die database aan te nemen. Re-
gister stelde een databank met e-mailadressen ter beschikking op haar website. 
Het bedrijf Verio gebruikte zoekbots om informatie te verkrijgen over nieuwe 
klanten van Register. Verio vroeg daartoe de e-mailadressen op en gebruikte die 
vervolgens voor commerciële doeleinden.55 Register had voorwaarden voor het 
gebruik van haar content op de site geplaatst op grond waarvan het commercieel 
gebruik van de content niet was toegestaan. Onder meer de onderstaande voor-
waarden stonden op de site van Register:

49. Ticketmaster/Tickets.com, 2003 U.S. Dist. Lexis 6483, Copy L. Rep. (CCH) 8607 (C.D. Cal. Mar. 6, 
2003). In eerste aanleg: 2000 U.S. Dist. Lexis 4553 (C.D. Ca., March 27, 2000).

50. Ramberran & Hunt 2006, p. 16-17. 
51. Zie Kunz e.a. 2003, p. 307.
52. Ticketmaster/Tickets.com, 2003 WL 21406289 (C.D.Cal., March 7, 2003), pt. 2 noemt onder meer een 

exoneratieclausule op de achterkant van een kaartje voor een cruiseschip en parkeerkaarten.
53. Ramberran & Hunt 2006, p. 16-17. 
54. 356 F.3d 393 (2d Cir. 2004). Bevestiging uitspraak in eerste aanleg: 126 F. Supp. 2d 238 (S.D.N.Y., 

December 12, 2000).
55. Verio verzond bijvoorbeeld ongevraagde e-mails naar die adressen.
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‘By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data only 
for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this 
data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass 
unsolicited, commercial advertising or solicitations via direct mail, 
electronic mail, or by telephone; or (2) enable high volume, automated, 
electronic processes that apply to Register.com (or its systems). The com-
pilation, repackaging, dissemination or other use of this data is expressly 
prohibited without the prior written consent of Register.com. Register.
com reserves the right to modify these terms at any time. By submitting 
this query, you agree to abide by these terms.’56

De voorwaarden waaronder Register een overeenkomst wenste aan te gaan, waren 
niet via een link toegankelijk. Ze waren wel zichtbaar op de pagina waarop de op-
gevraagde content zichtbaar werd.57 In geschil was of Verio toch de voorwaarden 
van Register had aanvaard. Waren de voorwaarden voldoende kenbaar om (onder-
deel van) een aanbod te zijn? Voor de vraag of Verio geacht moest worden kennis te 
hebben van het bestaan van de voorwaarden, maakte het Court verschil tussen het 
eens of tweemaal bezoeken van een site door een consument en het regelmatig be-
drijfsmatig bezoeken van de site door Verio. Het gerecht leidde uit het regelmatige 
bezoek van Verio af dat het bedrijf kennis had van het bestaan van de voorwaar-
den. Daarbij werd overwogen dat de uitnodiging om te contracteren duidelijk was, 
omdat de betreffende pagina de ‘waarschuwing’ bevatte dat ‘by submitting [the] 
query, you agree to abide by these terms.’ De rechter overwoog dat degene aan wie 
een aanbod wordt gedaan en die voordeel geniet van het aangebodene, ook zon-
der expliciete aanvaarding gebonden is aan de voorwaarden.58 Uit het doen van 
queries door de zoekbots van Verio mocht aldus ‘assent to Register’s terms of use’ 
mocht worden afgeleid.59 Daarom wees de rechter het verweer van Verio dat het de 
voorwaarden niet had aanvaard omdat het niet op een OK-button had geklikt, af. 

In Hubbert/Dell Corp60 waren een rechtskeuzebeding en een arbitrageclausule 
opgenomen in een browse-wrap-overeenkomst. Onder aan iedere webpagina 
van de website van Dell stond een hyperlink naar de voorwaarden van Dell. Het 
gerecht in eerste aanleg oordeelde dat de arbitrageclause geen onderdeel uit-
maakte van de overeenkomst tussen partijen, omdat 

‘(1) defendant did not provide text that manifested clear assent to the 
terms and conditions prior to completing the transaction, (2) the terms 
and conditions were not displayed on a web page that the plaintiffs had 
completed in placing their orders, and (3) no language on the website sug-
gested that plaintiffs were performing an affirmative act that would bind 
them to submit their claims to arbitration.’61

56. Kunz e.a. 2003, p. 285.
57. Niet helemaal duidelijk werd overigens of de voorwaarden op het scherm met de query stonden 

of pas zichtbaar werden nadat content was opgevraagd uit de database van Register.
58. Zie de bespreking van deze zaak door Moringiello 2003, p. 394.
59. 356 F.3d 393 (2d Cir. 2004). Bevestiging uitspraak in eerste aanleg: 126 F. Supp. 2d 238 (S.D.N.Y., 

December 12, 2000).
60. Hubbert et al./Dell Corp. No. 02-L-786 (Ill. App. Ct. 8/12/2005).
61. Rambarran & Hunt 2006.
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Bij dit oordeel speelde dus een rol dat de tekst niet aangaf hoe totstandkoming 
van een overeenkomst, en daarmee gebondenheid aan de voorwaarden, werd ge-
realiseerd. In hoger beroep werd echter geoordeeld dat de Terms and Conditions of 
Sale toch onderdeel waren van de overeenkomst. Daartoe werd overwogen dat de 
hyperlinks op een opvallende plaats waren aangebracht op meerdere plaatsen 
tijdens het bestelproces. Daarom dienden ze op een vergelijkbare wijze behan-
deld te worden als een multipage written paper contract.62

De bovenstaande uitspraken geven geen eenduidig antwoord op de vraag of 
stilzwijgende aanvaarding een rechtsgeldige overeenkomst tot stand doet ko-
men.63 Hoewel de omstandigheden van het geval steeds bepalend zijn, wekt 
dit overzicht wel de indruk dat voor het aannemen van aanvaarding in de VS 
doorslaggevend is of sprake is van professioneel gebruik en de mate waarin de 
afnemer voordeel geniet van het opvragen van content. Uit het opvragen en 
professioneel gebruiken van content werd instemming met de voorwaarden 
gededuceerd, zelfs al waren de voorwaarden niet heel duidelijk zichtbaar.64 Dat 
is kennelijk belangrijker dan zichtbaarheid. Verder is een duidelijk als zodanig 
herkenbare link van belang, alsmede de aanwezigheid van een uitleg hoe een 
overeenkomst tot stand komt. Bij veelvuldig opvragen van de content met geau-
tomatiseerde systemen wordt kennelijk eerder een overeenkomst aangenomen 
dan bij natuurlijke personen die software hadden gedownload: 

‘To date, the cases favoring enforcement of the browse-wrap agreement 
have mainly involved methodical “screen scraping” of Web site data by 
competitors, in violation of posted terms and conditions. By contrast, the 
two decisions squarely rejecting a browse-wrap agreement involved a si-
tuation where individual users downloaded software.’65

Hoewel de meeste van de genoemde uitspraken betrekking hadden op het opvra-
gen met behulp van geautomatiseerde zoeksystemen, werd die omstandigheid 
toch niet meegenomen in de beoordeling of de voorwaarden voldoende kenbaar 
waren voor de afnemer. Dat is opmerkelijk, omdat de klachten gingen over het 
opvragen met behulp van zoekbots, die content feitelijk anders waarnemen 
dan personen. Met die omstandigheid wordt – zoals hierboven bleek – in UCITA 
ook rekening gehouden.66 Waar voor een natuurlijk persoon van belang is dat 
een mededeling duidelijk op het scherm zichtbaar is, is voor herkenning door 

62. Hubbert et al./Dell Corp. No. 02-L-786 (Ill. App. Ct. 8/12/2005). De arbitrageclausule was volgens de 
Amerikaanse rechters ook niet unconscionable (onredelijk), want het contrasterende lettertype 
maakte de hyperlink voldoende opvallend. Bovendien stond op elk van de drie verschillende 
webpagina’s die moesten worden doorlopen om tot een overeenkomst te komen, de mededeling 
‘All sales are subject to Dell’s Term[s] and Conditions of sale.’ De gebruikte woorden hadden ex-
pliciet betrekking op Conditions of Sale, omdat de voorwaarden betrekking hadden op de verkoop 
van producten, niet op het gebruik van de site, aldus Rambarran & Hunt 2006.

63. Kunz e.a. 2003, p. 283. In twee van de drie Ticketmaster-zaken en in Specht/Netscape kon geen over-
eenkomst worden geconstrueerd. Dat is wel het geval bij de derde Ticketmaster-zaak en Register.
com/Verio Inc., 356 F. 3d. 393, 403 (2d Cir. 2004). 

64. Pollstar/Gigmania, 170 F.Supp.2d 974, 982 (E.D. Cal.2000). 
65. Kunz e.a. 2003, p. 283.
66. Par. 2.2. UCITA is in de staten waarin de besproken rechtszaken zich afspeelden, echter geen gel-

dend recht.
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zoekbots vooral van belang of de aanbieder gebruik maakt van een door het 
zoeksysteem te herkennen tekst of tags. Zelfs nu de verrichtingen van zoekbots 
hier kennelijk volledig worden toegerekend aan hun gebruiker, vind ik het 
merkwaardig dat volledig aan die omstandigheid voorbij wordt gegaan. 

Globaal kunnen op basis van deze en gelijksoortige uitspraken vier vereisten ge-
formuleerd worden waaraan moet zijn voldaan om naar Amerikaans recht een 
rechtsgeldige aanvaarding en gebondenheid te constitueren:67

1. Er moet een adequate mogelijkheid worden geboden van het bestaan van de 
voorwaarden kennis te nemen.

2. De afnemer moet een redelijke (meaningful) mogelijkheid hebben om de 
voorwaarden te beoordelen. 

3. De afnemer moet op de hoogte worden gebracht dat een bepaalde handeling 
aanvaarding of instemming met de voorwaarden meebrengt.

4. De afnemer moet die bepaalde handeling hebben verricht. 

Voor rechtsgeldigheid van een browse-wrap-overeenkomst naar Amerikaans 
recht is adequate mogelijkheid om van het bestaan van de voorwaarden kennis 
te nemen cruciaal. Zo’n notice is adequate als wordt voldaan aan bepaalde vereis-
ten van presentatie en inhoud van de aankondiging. Daarbij wordt bijvoorbeeld 
gedacht aan een opvallend lettertype, zoals vetgedrukte hoofdletters.68 Een 
duidelijk zichtbare frase op een webpagina of een scroll box die een deel van de 
voorwaarden laat zien, zoals men bij een click-wrap-overeenkomst ziet, voldoet 
volgens Kunz aan dat vereiste.69 De verwijzing moet op een duidelijke wijze 
geplaatst worden.70 Links moeten duidelijk zijn voor de reasonable user, dat wil 
zeggen: onderstreept en met een andere kleur.71 Behalve de ‘fysieke presentatie’ 
is ook de inhoud van de mededeling zelf van belang.72 De mededeling of ver-
klaring moet voorts ondubbelzinnig zijn.73 Ook bij gebrek aan adequate notice is 
aanvaarding soms mogelijk:

‘Even if the notice of the existence of the terms is not adequate, a user 
who is actually aware of the existence of the terms might well be found to 
have given assent to the terms.’74

67. Deze criteria zijn in 2003 geformuleerd door een studiegroep van de American Bar Association. 
Deze studiegroep, geleid door onderzoekster Christina Kunz, heeft op basis van deze en andere 
uitspraken vier vereisten geformuleerd waaraan moet zijn voldaan om naar Amerikaans recht 
een rechtsgeldige aanvaarding en gebondenheid te constitueren.

68. Kunz e.a. 2003, p. 293.
69. Kunz e.a. 2003, p. 293 met verwijzing naar de zaak Forrest/Verizon Communications 805 A.2d 1007, 

1010-11 (D.C. 2002): een scrollbox die maar een deel van de overeenkomst tegelijk laat zien kan 
voldoen aan het vereiste van ‘adequate notice’ van een specifieke clausule, in casu een forumkeu-
zebeding.

70. Zie Kunz e.a. 2003, p. 293 en Specht/Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
71. Kunz e.a. 2003, p. 293. Zie Pollstar/Gigmania, 170 F. Supp. 2d 974, 981-82 (E.D. Cal. 2000).
72. Kunz e.a. 2003, p. 294.
73. Specht/Netscape Communications Corp., 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).
74. Kunz e.a. 2003, p. 294-295. Zie voor een voorbeeld de reeds genoemde uitspraak Register.com/

Verio, 356 F. 3d. 393, 403 (2d Cir. 2004).
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De afnemer moet voldoende mogelijkheid en tijd hebben gehad om de 
voorwaarden tot zich te nemen.75 Daarbij doet niet ter zake of de afnemer 
daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van die mogelijkheid.76 De voorwaarden 
moeten tijdig ter beschikking worden gesteld, dus niet eerst na totstandkoming 
van de overeenkomst.77 Van belang is dus dat de inhoud van de overeenkomst 
kenbaar is voordat de afnemer begint ‘to access the data or the site, or download, 
or use the software’. Dit vereiste kan problemen geven bij het mechanisch ter 
beschikking stellen van voorwaarden, zoals bij kaartautomaten waar (een ver-
wijzing naar) de vervoersvoorwaarden achterop het kaartje wordt geprint, maar 
ook bij het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van 
open content.78 

2.3.2 Internet als ruimte? 

Er zit verschil in hoe de werkelijkheid ‘is’, als men daarover al zinnige uitspra-
ken kan doen, en hoe een bepaalde constellatie van feiten juridisch wordt 
geduid. Hildebrandt verwoordt dit heel adequaat in haar oratie:

‘Juristen beseffen als geen ander dat de werkelijkheid waarmee we het 
moeten doen voor een groot deel berust op gedeelde opvattingen over die 
werkelijkheid. Neem de zogenaamde juridische ficties, zoals bijvoorbeeld 
die van de rechtspersoonlijkheid van niet-mensen (…). Juridische ficties 
hebben feitelijke en verstrekkende gevolgen, gebaseerd op het zoge-
naamde rechtsgevolg dat wet of rechtspraak aan bepaalde handelingen 
toekennen: straf ondergaan, schadevergoeding betalen, eigendom van 
een huis overdragen, in het huwelijk treden.’79

Hoe men ‘internet’ opvat, met name of internet als een soort ruimte moet 
worden begrepen of juist niet, kan relevant zijn voor de juridische analyse. Het 
maakt mijns inziens bijvoorbeeld verschil of men bij de kwalificatie van han-
delingen en verrichtingen van partijen de nadruk legt op wat technisch gezien 
plaatsvindt, of op de ervaring van het gebeuren door de actoren in het proces. 
Sommige mensen ervaren internet bijvoorbeeld als een (publieke) ruimte, die op 
de een of andere manier losstaat van de fysieke ruimte waarin ze zich bevinden.80 
Bij de analyse van juridische problemen in verband met internet is in de lite-
ratuur en jurisprudentie in de VS wel gebruikgemaakt van de zogenoemde 
cyberspace metaphor.81 In die visie wordt cyberspace als een plaats of ruimte be-
schouwd: gebeurtenissen vinden plaats ‘op internet’.82 Cyberspace onderscheidt 
zich van een ‘fysieke’ ruimte door gebrek aan zichtbare grenzen: er is immers 

75. Zie hierover ook UCITA, Section 112.
76. Zie bijvoorbeeld Kunz e.a. 2003, p. 296.
77. Kunz e.a. 2003, p. 298. 
78. Kunz e.a. 2003, p. 301. Zie voorts Moringiello 2003.
79. Hildebrandt 2011, p. 10.
80. Lemley 2003, p. 6 e.v. en Cohen 2007.
81. Hierover kritisch: Lemley 2003 en Cohen 2007.
82. Vergelijk bijvoorbeeld Hunter 2003 en O’Rourke 2001a en b. 
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maar één internet.83 In werkelijkheid is dat uiteraard geen ruimte.84 In hoofd-
stuk 2 hebben we gezien dat internet niet meer is dan een (enorme) verzameling 
aan elkaar geknoopte computers. Bij het bekijken van een website wordt content 
opgevraagd van een of meerdere computers. Daarbij maakt de contentafnemer 
gebruik van de hardware en resources (systeembronnen) van de contentaanbie-
der, die uiteraard wel op een of meer plaatsen in de ‘fysieke’ wereld staan.85 Zo 
bezien kan de vraag rijzen of het gebruik van dat computersysteem aan toestem-
ming van de rechthebbende op het computersysteem onderhevig is. Over hoe 
internet juridisch gezien moet worden beschouwd, lopen de meningen uiteen. 
Hoe men tegen internet aankijkt, speelt niettemin wel een rol bij de kwalificatie 
van de handelingen en verrichtingen met betrekking tot open content. Hoewel 
het in dit bestek te ver voert om uitgebreid op de discussie over de aard van inter-
net in te gaan,86 zal ik daarom wel kort enkele verschillende meningen van een 
aantal toonaangevende Amerikaanse auteurs bespreken over de vraag of inter-
net moet worden beschouwd als min of meer (publieke) ruimte of juist niet.87 
McGowan is aanhanger van de doctrine of required consent, die voorschrijft dat een 
aanbieder van een website het recht behoudt om voorwaarden te verbinden aan 
toegang tot en gebruik van een website, bijvoorbeeld door het plaatsen van een 
mededeling op die website.88 Deze theorie sluit aan bij de cyberspace metafoor, 
omdat het bij de vergelijking van een webserver met een ruimte meer voor de 
hand ligt om toestemming te vereisen voor toegang tot een server. De afnemer 
kan in die theorie (juridisch) gedwongen worden om geen verzoeken meer te 
doen aan de computer van de aanbieder.
Lemley heeft de identificatie van internet met een ruimte bestreden.89 Hij wijst 
er op dat er te veel relevante verschillen tussen cyberspace en de fysieke ruimte 
zijn om internet met een fysieke en afsluitbare ruimte te vergelijken. In de con-
text van internet kan men niet op dezelfde wijze over eigendom spreken als in 
de fysieke wereld. Anders dan in de echte wereld kan men voorts een ‘locatie’ op 
internet bezoeken zonder zich fysiek te verplaatsen. Vaak weten afnemers niet 
eens waar de server waarop de content draait, zich fysiek bevindt: dat is voor het 

83. Hoewel geolocatietechnologie steeds verder wordt ontwikkeld, is het praktisch gezien nog on-
mogelijk om internet te verdelen in landen en per land te reguleren, terwijl rechtsgevolgen van 
handelingen die met betrekking tot internet worden verricht niet ophouden bij landsgrenzen. 
Gebeurtenissen die ‘op internet’ plaatsvinden, beïnvloeden het leven en handelen van rechtssub-
jecten. Zie bijvoorbeeld Hildebrandt 2011 en 2012, en eerder Cohen & Hiller 2003, McTaggart 
2003 en Wagner 2005. Lessig 2006. Anders: Dommering & Asscher 2006.

84. Vergelijk Hildebrandt 2011, p. 10 e.v., die stelt dat cyberspace niet bestaat. Hildebrandt geeft 
de voorkeur aan een omschrijving van cyberspace als ‘architectuur voor informatiegestuurde 
ruimte’.

85. Men kan zich vervolgens afvragen wanneer het voor een analyse van communicatie via internet 
relevant is dat iemand vanaf een specifieke locatie content heeft opgevraagd of heeft aangebo-
den. Dat kan immers gevolgen hebben voor het toepasselijke recht of de bevoegde rechter. Het 
internationaal privaatrecht blijft in deze studie echter buiten beschouwing. 

86. Zie hierover uitgebreid bijvoorbeeld O.S. Kerr 2003, die een virtueel en fysiek perspectief op 
internet onderscheidt. Vergelijk de reactie van Frischmann 2003, die een intern perspectief 
(vergelijkbaar met het bezoeken van een ruimte) en een extern perspectief (een meer technische 
benadering) op internet onderscheidt. Zie voorts McTaggart 2003, die internet beschouwt als een 
model met vier lagen en Madison 2003 die drie verschillende metaforen voor internet bespreekt. 

87. Hunter 2003, Burk 1999, Quilter 2002. 
88. McGowan 2004b.
89. Lemley 2003.
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bekijken van content ook nauwelijks van belang. Ook Cohen is een tegenstander 
van het beschouwen van internet als een aparte plaats. Niet alleen wekt het zien 
van cyberspace as space volgens haar verwarring, het miskent ook dat internet in 
feite een uitbreiding en zelfs een evolutie van de fysieke ruimte is waarin men-
sen handelen.90

Winn ziet internet niet zozeer als ruimte, maar als een public forum, waar con-
tentaanbieders alleen het recht hebben om andere commerciële actoren uit te 
sluiten.91 Privépersonen zoals consumenten kunnen daarom volgens Winn niet 
in de toegang tot en privégebruik van beschikbaar gemaakte content worden be-
perkt.92 O’Rourke gaat nog verder en beargumenteert dat het plaatsen van een 
advertentie op een website (zelfs als dat in de vorm van het plaatsen van een hy-
perlink gebeurt) al gelijkstaat met het verlenen van toegang tot een website.93 

2.3.3 Trespass to chattels-doctrine

De discussie tussen voor- en tegenstanders van required consent is voor dit onder-
zoek met name interessant om de volgende reden. De theorie van required consent 
biedt aanleiding om toegang tot en gebruik van open content niet (enkel) op 
grond van intellectuele eigendomsrechten te reguleren, maar (mede) op grond 
van niet-intellectuele property rights.94 Volgens de Amerikaanse doctrine van tres-
pass to chattels in cyberspace kan op basis van (een vorm van) eigendomsrecht op 
een computersysteem toegang tot via internet beschikbare informatie worden 
‘gereguleerd’. Wie zonder toestemming content opvraagt, pleegt inbreuk op 
property rights van de aanbieder op zijn computersysteem. Hoe internet wordt 
beschouwd, is dus ook van invloed op het standpunt dat wordt ingenomen in de 
discussie over de trespass to chattels-doctrine. Degenen die internet vergelijkbaar 
achten met een fysiek ruimte, zijn over het algemeen eerder voorstander van de 
trespass to chattels-doctrine. 

In de VS is rond de eeuwwisseling een serie uitspraken gewezen over de 
toepassing van trespass to chattels als een mogelijke variant op inbreuk op eigen-
domsrecht in cyberspace.95 De toepassing van de trespass to chattels-doctrine in de 
context van internet is begonnen bij uitspraken over ongevraagd toegestuurde 
e-mail (spam). Het ongevraagd toezenden van grote hoeveelheden e-mail naar 
het computersysteem van een aanbieder werd beschouwd als onrechtmatig 
jegens de e-mailprovider. In een aantal Amerikaanse uitspraken en literatuur is 
deze gedachtegang als het ware ‘doorgetrokken’ naar het aanbieden van content 

90. Cohen 2007.
91. Winn 2004, p. 297. Hiermee vergelijkbaar is het beschouwen van internet als een publieke aan-

plakplaats, zoals door mij genoemd in hoofdstuk 6, par. 3.3.1. 
92. Winn 2004, p. 297. 
93. O’Rourke 2001, p. 617.
94. Naar Nederlands recht verwijst de notie van eigendomsrecht naar het meest omvattende recht 

dan men op een zaak kan hebben. Het Amerikaanse recht kent niet zo’n universele notie van ei-
gendom. Het begrip property verwijst daar naar een meer algemeen recht op dus tastbare en niet 
tastbare objecten (vertaald naar Nederlands recht kan een property right dan rusten op goederen, 
dus op zaken en vermogensrechten). 

95. Na 2005 zijn er voor zover mij bekend geen richtinggevende uitspraken meer gewezen over dit 
onderwerp.
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via een website. Een websitebezoeker pleegt volgens de doctrine inbreuk op het 
‘eigendomsrecht’ van de aanbieder van de website wanneer de bezoeker een 
toegangsbeperking negeert. De leer is in de zaak eBay/Bidder’s Edge met succes 
ingeroepen tegen commerciële gebruikers van geautomatiseerde zoekprogram-
ma’s. De rechter verbood Bidder’s Edge geautomatiseerde zoekprogramma’s te 
gebruiken om zich toegang te verschaffen tot de computersystemen van eBay 
om content op te vragen over online veilingen. De rechter vond een dergelijke 
activiteit schadelijk voor eBay en oordeelde dat sprake was van trespass to chattels.
Bidder’s Edge had een zogenoemde auction aggregation website. Bidder’s Edge 
verkreeg zijn informatie door met zoekbots content van andere veilingsites op 
te vragen. Zo kon Bidder’s Edge afnemers informeren over veilingen op verschil-
lende andere websites, waaronder de verschillende veilingen van eBay. Ten tijde 
van het geschil vroegen de zoekbots van Bidder’s Edge daartoe ongeveer 100.000 
keer per dag content op van eBay. eBay betoogde dat de zoekbots Bidder’s Edge 
tussen 1,11% en 1,53% van de opvraagcapaciteit van de servers van eBay ge-
bruikten.96 Bidder’s Edge en eBay hebben onderhandeld over toestemming voor 
Bidder’s Edge om de site van eBay te ‘crawlen’. Partijen kwamen echter niet tot 
een overeenkomst. Bidder’s Edge ging uiteindelijk door met het crawlen van de 
website van eBay zonder toestemming van eBay. De pogingen van eBay om Bid-
der’s Edge tegen te houden door blokkering van het IP-adres van Bidder’s Edge 
waren niet succesvol. Daarop begon eBay een procedure. 

Volgens de rechters in eerste aanleg had eBay onvoldoende aangetoond dat Bid-
der’s Edge door het crawlen schade toebracht aan de systemen van eBay, omdat 
eBay niet had aangetoond dat eBay als gevolg van activiteiten van Bidder’s Edge 
de capaciteit van zijn computersysteem moest vergroten, het system trager werd 
of dat bezoekers van eBay last hadden van de activiteiten van Bidder’s Edge. Niet-
temin achtten de rechters mogelijk dat het voortduren van de activiteiten van 
Bidder’s Edge wel schade zou kunnen toebrengen aan het systeem van eBay:

‘if Bidder’s Edge’s activity is allowed to continue unchecked, it would 
encourage other auction aggregators to engage in similar recursive 
searching of the eBay system such that eBay would suffer irreparable 
harm from reduced system performance, system unavailability or data 
losses.’97 

Daarnaast vond het gerecht het aannemelijk dat eBay zou slagen in de trespass to 
chattels-claim.

‘In order to prevail on a claim for trespass based on accessing a compu-
ter system, the plaintiff must establish: (1) defendant intentionally and 
without authorization interfered with plaintiff’s possessory interest in 
the computer system; and (2) defendant’s unauthorized use proximately 
resulted in damage to plaintiff.’98

96. eBay/Bidders Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal., May 24, 2000).
97. eBay/Bidders Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal., May 24, 2000). Bij schade moet dan worden 

gedacht aan verminderen van de goodwill bij klanten of inkomstenderving.
98. eBay/Bidders Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal., May 24, 2000).
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Omdat Bidder’s Edge ook doorging met het geautomatiseerd opvragen nadat 
eBay had verzocht het crawlen te staken, waren de activiteiten van Bidder’s Edge 
onrechtmatig. Het gerecht overwoog dat de omstandigheid dat de site van eBay 
vrij toegankelijk was voor het publiek, het publiek nog geen recht op dit soort 
van geautomatiseerde toegang zonder expliciete toestemming geeft. Het hande-
len van Bidder’s Edge ging dus verder dan de toegang waarvoor wel toestemming 
bestond. Voorts werd erkend dat eBay een recht kon uitoefenen op zijn compu-
tersysteem. Hierbij was doorslaggevend dat andere bedrijven zouden kunnen 
worden aangemoedigd om hetzelfde te doen als Bidder’s Edge. Het geheel van 
crawl-activiteiten zou kunnen leiden tot een excessieve belasting van het sys-
teem: 

‘Bidder’s Edge argues that its searches represent a negligible load on 
plaintiff’s computer systems, and do not rise to the level of impairment to 
the condition or value of eBay’s computer system required to constitute 
a trespass. However, it is undisputed that eBay’s server and its capacity 
are personal property, and that Bidder’s Edge’s searches use a portion 
of this property. Even if, as Bidder’s Edge argues, its searches use only 
a small amount of eBay’s computer system capacity, Bidder’s Edge has 
nonetheless deprived eBay of the ability to use that portion of its personal 
property for its own purposes. The law recognizes no such right to use 
another’s personal property. Accordingly, Bidder’s Edge’s actions appear 
to have caused injury to eBay and appear likely to continue to cause injury 
to eBay. If the court were to hold otherwise, it would likely encourage 
other auction aggregators to crawl the eBay site, potentially to the point 
of denying effective access to eBay’s customers.’99

Tot slot speelde een rol dat Bidder’s Edge ondanks het verbod nog steeds hand-
matig de site van eBay mocht doorzoeken.100

Voor een succesvol beroep op trespass to chattels is schade aan het computersys-
teem vereist. Dit volgt uit de uitspraak inzake Intel/Hamidi.101 Een ex-werknemer 
had zes kritische e-mails over Intel’s employment practices aan 35.000 werknemers 
van Intel verzonden. Daarbij had hij van het intranet van Intel gebruikge-
maakt. Intel had daartegen vooraf bezwaar gemaakt. Toch werd geen trespass 
to chattels aangenomen, omdat de transmissie geen schade (injury) aan de 
computersystemen van Intel toebracht.102 In een van de hierboven genoemde 
Ticketmaster-zaken is het criterium uit Intel/Hamidi verfijnd.103 Het gebruik 
van zoekbots om data van de site van Ticketmaster op te vragen werd niet be-
schouwd als trespass to chattels vanwege het ontbreken van voldoende bewijs voor 
fysieke injury to the chattel. Voor trespass is sinds deze uitspraak fysieke schade aan 
het computersysteem vereist: 

99. eBay/Bidders Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal., May 24, 2000).
100. eBay/Bidders Edge, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal., May 24, 2000).
101. Intel/Hamidi, 30 Cal. 4th 1342 (2003).
102. Intel/Hamidi, 30 Cal. 4th 1342 (2003).
103. Ticketmaster Corp./Tickets.com, 2003 U.S. Dist. Lexis 6483 (C.D. CA., March 7, 2003).
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‘Since the spider does not cause physical injury to the chattel, there must 
be some evidence that the use or utility of the computer (or computer net-
work) being “spiderized” is adversely affected by the use of the spider. No 
such evidence is presented here. This Court respectfully disagrees with 
other District Courts’ finding mere use of a spider to enter a publically 
available web site to gather information, without more, is sufficient to 
fulfill the harm requirement for trespass to chattels.’104

De uitspraken inzake eBay/BE en Intel/Hamidi zijn niet door iedereen met 
instemming ontvangen. Er is een tweedeling in de Amerikaanse literatuur waar-
neembaar. Voorstanders zoals McGowan wijzen op de schadelijke effecten van 
het op grote schaal opvragen van website content en het belang van een remedie 
tegen ongewenst opvragen.105 Tegenstanders benadrukken de ongeschiktheid 
van een ‘eigendomsdoctrine’ voor internet.106 Een probleem van de toepassing 
van trespass to chattels op internet en daarmee van de required consent-benadering 
is dat deze niet goed aansluit bij de technische werking van internet.107 De voor 
het internet gebruikte techniek brengt mee, dat afnemers niet werkelijk fysiek 
toegang tot het computersysteem van de aanbieder verkrijgen, maar slechts ver-
zoeken kunnen doen tot het toesturen van content. De trespass to chattels-doctrine 
houdt er geen rekening mee dat de opvragende partij vaak niets anders doet dan 
de aanbieder verzoeken om content terug te sturen. Het staat de aanbieder ver-
volgens vrij aan een dergelijk verzoek te voldoen of niet. Dat de aanbieder zijn 
computersysteem zo heeft geprogrammeerd dat het standaard op elk verzoek 
content terugstuurt, hoeft niet te betekenen dat het doen van een verzoek zon-
der meer inbreuk op een recht vormt.108 

2.3.4 Trespass to chattels en Nederlands recht

Nederland kent een gesloten systeem van goederenrechtelijke rechten.109 Een 
computersysteem kan object zijn van eigendomsrecht, wanneer men onder 
computersysteem verstaat (een netwerk van) computers met kabels. Dit is anders 
wanneer men een computersysteem beschouwt als een soort virtueel systeem 
dat enkel functioneert wanneer de aangesloten computers geactiveerd zijn. Toch 
is niet ondenkbaar dat het op ongewenste wijze beslag leggen op de resources 
van de aanbieder als inbreuk op een eigendomsrecht kwalificeert. Een uitspraak 
van de Hoge Raad uit 2004 biedt daartoe een aanzet. In deze uitspraak in een 
geschil tussen XS4ALL en direct marketing-organisatie Ab.fab beriep XS4ALL 
zich met succes op het ‘exclusief recht’ op haar computersysteem.110 Er stond in 

104. Ticketmaster Corp./Tickets.com, 2003 U.S. Dist. Lexis 6483 (C.D. CA., March 7, 2003).
105. McGowan 2004a en b.
106. Bijvoorbeeld Quilter 2002, Hunter 2002 en Lemley 2003.
107. In dezelfde zin: Lemley 2003. 
108. Het HTTP-protocol vereist immers dat de server van de aanbieder uitsluitend content aan de 

afnemer zal sturen nadat hiertoe een verzoek van de afnemer van content is verzonden. Zodra 
de content is verzonden naar de afnemer, heeft de aanbieder voorts geen feitelijke controle meer 
op de wijze waarop die content wordt verwerkt. 

109. Zie hierover uitgebreid Struycken 2007. 
110. HR 12 maart 2004, NJ 2009, 549, m.nt. P.B. Hugenholtz, Mf 2004-4, p. 13, m.nt. Lodder (XS4ALL/

Ab.fab). 
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casu tussen partijen vast dat Ab.fab door het verzenden van spam aan klanten 
van XS4ALL gebruikmaakte van de door XS4ALL aangeboden voorzieningen, 
met name het computersysteem van XS4ALL. Het ging hier dus om een vorm 
van gebruik van haar systemen dat door XS4ALL niet werd gewild. Zo kon wor-
den geconstrueerd dat het ongewenst gebruikmaken van een computersysteem 
inbreuk maakte op het exclusieve recht van XS4ALL. Dat gaf XS4ALL in die zaak 
de mogelijkheid op te treden tegen het versturen van spam door Ab.fab naar 
het computersysteem van XS4ALL. Het tegen de wens van een e-mailprovider 
verzenden van (ongewenste) e-mails naar het computersysteem van die ISP kwa-
lificeerde hier als gebruikmaken van het object van eigendom van die provider 
en daarmee als inbreuk op diens absoluut recht.111

De jurisprudentie van de Hoge Raad houdt vooralsnog de mogelijkheid open 
voor eigendom op het computersysteem als grondslag voor het verbinden van 
voorwaarden aan het bezoek van een website. Bij spam gaat het om grote hoe-
veelheden content die worden verzonden aan het systeem van de e-mailprovider. 
Het verwerken van die content kost veel systeembronnen en capaciteit, zonder 
dat daar een vorm van economisch voordeel voor de e-mailprovider tegenover 
staat. In dat geval is verdedigbaar dat een e-mailprovider in het gebruik van zijn 
eigendom wordt gestoord en daartegen zou moeten kunnen optreden.  
De uitspraak Ab.fab/XS4ALL is al eens analoog toegepast op het opvragen van con-
tent. Het betrof een geschil tussen Nationale Vacaturebank en CV Bank over een 
klantenbestand op een website.112 CV Bank haalde tegen de aan haar kenbaar ge-
maakte wil adressen van klanten van Nationale Vacaturebank van de website van 
Nationale Vacaturebank. Vervolgens benaderde CV Bank deze klanten met com-
merciële boodschappen. De voorzieningenrechter oordeelde dat het gebruik van 
het klantenbestand in strijd met de wensen van Nationale Vacaturebank inbreuk 
maakte op het eigendomsrecht op het klantenbestand van Nationale Vacature-
bank en dat er derhalve sprake was van onrechtmatig handelen jegens Nationale 
Vacaturebank.113

In hoeverre contentaanbieders naar Nederlands recht inderdaad het opvragen 
van content door afnemers kunnen tegengaan met een beroep op het eigen-
domsrecht op een computersysteem, is vooralsnog onduidelijk. Niettemin 
is de gedachte dat contentaanbieders mogelijk nog op andere grondslag dan 
intellectuele-eigendomsrecht het opvragen van hun open content zouden kun-
nen inperken, mogelijk van belang voor deze studie. Het opvragen van content 
vereist in ieder geval het versturen van een verzoek tot toezending van content 
aan het computersysteem van de aanbieder. Dergelijke verzoeken zullen moeten 
worden verwerkt. Dit kost geheugen, systeemcapaciteit en/of netwerkcapaciteit 
en bandbreedte. De afnemer maakt bij het opvragen van content dus gebruik 
van de resources op het computersysteem van de aanbieder. De computer kan op 

111. HR 12 maart 2004, NJ 2009, 549, m.nt. P.B. Hugenholtz, Mf 2004-4, p. 13, m.nt. Lodder (XS4ALL/
Ab.fab), r.o. 3.16.

112. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 21 juli 2004, AMI 2004, p. 222-224, m.nt. Koelman (Nationalevacaturebank.
nl/CV Bank).

113. Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 21 juli 2004, AMI 2004, p. 222-224, m.nt. Koelman (Nationalevacaturebank.
nl/CV Bank).
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dat moment die resources niet aan andere activiteiten besteden. In dat licht is het 
misschien niet zo heel gek als een aanbieder met een beroep op het eigendoms-
recht op zijn computersysteem onder omstandigheden zou kunnen optreden 
tegen door hem niet gewenst opvragen van content. Denkbaar is dat een aan-
bieder door ongewenst opvragen schade lijdt, bijvoorbeeld wanneer opvragen 
geschiedt met behulp van een ander middel of vanaf een andere locatie dan 
vooraf voorzien of gewenst door de aanbieder. 
De hierboven in de aangehaalde Amerikaanse literatuur genoemde bezwaren 
tegen toepassing van de trespass to chattels-doctrine in de context van internet, 
brengen de vraag mee of onverkorte toepassing van het eigendomsrecht hier 
ook passend en wenselijk zou zijn. Het voert te ver om hier in het kader van dit 
onderzoek uitgebreid bij stil te staan.114 Wel moet worden opgemerkt dat een 
website – zoals Lemley voor Amerikaans recht heeft betoogd – niet goed verge-
lijkbaar is met een fysieke ruimte.115 Wanneer men toch gaat proberen regels 
toe te passen die meer geschikt zijn voor (afsluitbare) ruimten, kan mogelijk 
verwarring ontstaan. Een website onderscheidt zich bijvoorbeeld van een fysieke 
ruimte in de zin dat een website niet één specifieke ingang heeft.116 

2.4 Tussenconclusie 

De benadering van transacties die via internet plaatsvinden in de literatuur en 
jurisprudentie van de VS heeft een aantal interessante aspecten. Dat geldt met 
name voor de discussie over de toepassing van de onrechtmatigedaadsvorm tres-
pass to chattels in de context van internet en voor browse-wrap-overeenkomsten. 

Weliswaar is er nog geen eenduidigheid over de rechtsgeldigheid van 
browse-wrap-overeenkomsten naar Amerikaans recht, maar in literatuur en 
jurisprudentie is wel consistentie te ontwaren omtrent een aantal aspecten van 
de totstandkoming van browse-wrap-overeenkomsten. Ik bespreek deze nu voor 
zover ze voor dit onderzoek van belang zijn. 
Sterk versimpeld komen de belangrijkste vereisten voor een rechtsgeldige tot-
standkoming van browse-wrap-overeenkomsten in de VS op het volgende neer.117 
De aanbieder moet in ieder geval de voorwaarden zodanig duidelijk presenteren, 
dat een redelijk persoon ervan kennis kan nemen. Ter vaststelling van wat als 
‘opvallend’ geldt, wordt in sommige regelgeving onderscheiden tussen personen 
en geautomatiseerde systemen.118 Bij de uitwerking van dit criterium in de stan-
daarduitspraken is dit onderscheid voor zover mij bekend nog niet gehanteerd. 

114. Het onderwerp ‘eigendomsrecht op computersystemen’ valt immers buiten de reikwijdte van de 
hier te beantwoorden onderzoeksvragen. Bij Kleve 2004, Van der Steur 2005 en Struycken 2007 
treft men wel reeds een uitwerking van aspecten die relevant zijn voor de beantwoording van 
deze vraag. 

115. Lemley 2003, zie hierboven par. 2.3.2 en 2.3.3.
116. Aangezien nu juist typisch is voor het internet is dat men niet via de ‘homepage’ op een website 

hoeft te komen, is een homepage niet goed vergelijkbaar met een ingang. 
117. Kunz e.a. 2003. Ik ben mij ervan bewust dat in dit resumé de voor een valide juridische analyse 

vereiste nuance ontbreekt. Die nuance treft men hopelijk wel aan in par. 2.1 tot en met 2.3. Aan-
gezien mijn rechtsvergelijkend onderzoek vooral dient ter inspiratie, acht ik het opnemen van 
deze samenvatting niettemin wenselijk. 

118. Zie U.C.C. §103(b), waarnaar wordt verwezen in par. 2.2.
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Ook in zaken waarin zodanig veel content is opgevraagd dat dit wel geautoma-
tiseerd moet zijn gebeurd, ging men uit van kenbaarheid voor personen. Er is 
bijvoorbeeld niet voldaan aan het vereiste van conspicuous terms als een uiting 
onderaan de website in onopvallende letters staat, of als een hyperlink niet onder-
streept is.119 Daaruit leid ik af dat men bij de uitwerking kennelijk steeds uitgaat 
van personen. Een volgend vereiste is dat de aanbieder aan de afnemer een rede-
lijke mogelijkheid moet bieden om de voorwaarden te bestuderen. De afnemer 
moet tevens op een of andere manier gedrag hebben vertoond waaruit voor de 
andere partij instemming met de voorwaarden blijkt. Aanvaarding door stilzwij-
gen, in het bijzonder door het verder gaan met opvragen is weliswaar mogelijk, 
maar is praktisch erg ingewikkeld te realiseren. De aanbieder moet namelijk wel 
aantonen dat een redelijk verstandig internetgebruiker op de hoogte was van de 
voorwaarden.120 Bij een professionele afnemer kan de aanbieder kennis over de 
voorwaarden afleiden uit het zeer regelmatig content opvragen bij een bepaalde 
bron.121 Tevens moet de afnemer ervan op de hoogte worden gebracht dat een be-
paalde handeling aanvaarding of instemming met de voorwaarden meebrengt.122 

Winn benadrukt in dit verband nogmaals dat de kenbaarheid van de inhoud van 
de voorwaarden bij browse-wrap-overeenkomsten problematisch blijft:

‘Because end users must seek out browsewrap terms in order to learn 
their contents, there is considerable disagreement over whether browse-
wrap interfaces can be used to form contracts at all.’123 

Waarom worden ondanks dit soort bezwaren toch browse-wrap-overeenkomsten 
gebruikt? Illustratief in dit verband is het kleine en informele onderzoek dat 
Kunz en haar groep in 2003 hebben gehouden naar vijfentwintig op consumen-
ten gerichte websites. Daarin kwam naar voren dat:

‘Virtually all of the Web sites contained terms and conditions, but none 
of the sites required the user to expressly assent to those terms (by click-
ing “I Agree” or the equivalent) before the user could use the Web site. 
This result is consistent with the results of a published survey, which 
notes: “We have yet to visit any Web site aimed at the general public that 
required a viewer to expressly assent to the terms of use policy before 
proceeding.”’124

Kennelijk geloven bedrijven dat het toevoegen van voorwaarden aan een web-
site een bindende overeenkomst tot stand brengt, of dat de voordelen van het 
gebruik van browse-wrap-overeenkomsten opwegen tegen de nadelen van de 
onzekerheid over rechtsgeldigheid, aldus de werkgroep-Kunz: 

119. Pollstar/Gigmania, 170 F.Supp.2d 974, 982 (E.D. Cal.2000).
120. Vergelijk Specht/Netscape, door mij genoemd in par. 2.3.1.
121. Vergelijk Register/Verio, door mij genoemd in par. 2.3.1.
122. Als de aanbieder niet kenbaar maakt hoe de overeenkomst tot stand komt, wordt dat lastig. Dit 

lijkt een beetje op de informatieplichten uit art. 6:227b BW: daar moet de aanbieder ook uiteen-
zetten hoe afnemers gebonden kunnen raken aan een overeenkomst tussen patijen.

123. Winn 2005, p. 1351.
124. Kunz e.a. 2003, p. 281.
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‘The pervasiveness of the browse-wrap format has led the Working Group 
to surmise that companies believe either that a browse-wrap format 
results in a binding contract (possibly because they see others using a 
similar format) or that the benefits of using browse-wrap agreements out-
weigh the risks of their uncertain validity.’125

3. Expliciete aanvaarding

3.1 Inleiding

Een website kan zodanig worden ingericht dat afnemers tijdens het bezoek aan 
de website langs de voorwaarden worden geleid. De afnemer krijgt pas toegang 
tot de content of kan pas gebruikmaken van een dienst nadat expliciet een 
aanbod is aanvaard. Zo wordt bewerkstelligd dat afnemers op de hoogte kun-
nen zijn van voorwaarden verbonden aan het gebruik van content. Dit type 
overeenkomst noem ik click-wrap-overeenkomsten, omdat gebondenheid van 
de afnemer ontstaat na expliciete aanvaarding door de afnemer door te klikken 
op een acceptatieknop. Om een click-wrap-overeenkomst kan men niet heen 
zonder acceptatie. Dat geldt zowel voor menselijke gebruikers met een web-
browser als afnemers die een zoekbot of een ander geautomatiseerd systeem 
gebruiken om content op te vragen. Tijdens het totstandkomingsproces van die 
overeenkomst kan de aanbieder kenbaar maken dat (algemene) voorwaarden 
van toepassing zijn. Aanvaarding van de toepasselijkheid van die voorwaarden is 
noodzakelijk om ze onderdeel te laten worden van de overeenkomst tussen par-
tijen. Dat incorporeren van voorwaarden kan bijvoorbeeld door het tonen van de 
voorwaarden in de tekst van het aanbod en door middel van een hyperlink naar 
de voorwaarden.126 Tijdens het totstandkomingsproces kan de afnemer eventu-
eel met behulp van technische middelen langs de voorwaarden worden geleid. 
Dat kan bijvoorbeeld doordat het pas mogelijk is het ‘ok-vakje’ aan te vinken 
nadat de voorwaarden zijn opgevraagd. 
Deze wijze van kenbaar maken van voorwaarden gebeurt bijvoorbeeld bij de 
verkoop en levering van goederen en diensten om baat, bijvoorbeeld in een 
webwinkel. Ook ligt ze voor de hand wanneer de aanbieder er zeker van moet 
zijn dat de afnemer voorafgaand aan het leveren van diensten op de hoogte is 
van gebruiksvoorwaarden (bijvoorbeeld in een spelomgeving of bij levering van 
e-maildiensten). De in artikel 6:227a tot en met 6:227c BW geïmplementeerde 
regelgeving is voor dit type situaties ontwikkeld.127 Naast bepalingen over de 
levering van een goed of dienst, kunnen deze overeenkomsten ook bepalingen 
bevatten over de toegestane verrichtingen met betrekking tot de (op die website) 
aangeboden content.128

125. Kunz e.a. 2003, p. 281.
126. Zie hierover Voulon 2010, p. 99. HR 11 februari 2011, LJN BO7108, MvV 2011, 138 (First Data/ 

Attingo): om aan de informatieplicht van art. 6:233 onder b BW te voldoen moet de gebruiker van 
algemene voorwaarden het initiatief tot bekendmaking nemen, zodat voor de wederpartij duide-
lijk is welke voorwaarden van toepassing zijn en zij daarvan eenvoudig kennis kan nemen. Het 
enkel vermelden van een website is onvoldoende.

127. Hoofdstuk 6, par. 2.2.3.5.
128. Zie bijvoorbeeld http://www.adslwinkel.nl.
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De totstandkomingsprocedure van een click-wrap-overeenkomst doet wat 
kunstmatig aan, maar stelt de afnemer op effectieve wijze in de gelegenheid om 
kennis te nemen van de omstandigheid dat er op het gebruik van de aangeboden 
dienst voorwaarden van toepassing zijn en wat de inhoud van die voorwaarden 
is.129

Een rechtsgeldige totstandkoming in de zin van artikel 6:217 BW vereist dat 
het acceptatieproces zodanig geconstrueerd is dat de wederpartij zich expliciet 
akkoord verklaart met de voorwaarden, bijvoorbeeld door op een OK-button 
te klikken. Dan wordt voldaan aan het uit artikel 6:217 BW voortvloeiende 
vereiste van een op het aanbod afgestemde aanvaarding. De algemene tendens 
in de literatuur en jurisprudentie is inmiddels dat door het aanbieden van ge-
bruiksvoorwaarden door middel van een click-wrap-licentie een rechtsgeldige 
overeenkomst tot stand komt.130 Over de vraag of click-wrap-overeenkomsten 
rechtsgeldig tot stand komen, is in het verleden echter veel discussie geweest.131 
De E-commercerichtlijn neemt wel een rechtsgeldige totstandkoming van click-
wrap-overeenkomsten tot uitgangspunt.132 Het belangrijkste vraagpunt was 
of uit het klikken op een OK-button bij de afnemer wel de wil tot aanvaarding 
van de inhoud van de overeenkomst mag worden geconstrueerd. Hoewel de 
discussie over de rechtsgeldigheid van click-wrap-overeenkomsten en ook over 
zogenoemde shrink-wrap-overeenkomsten133 al geruime tijd achter ons ligt, 
bevat deze discussie een aantal elementen die van nut zullen blijken te zijn voor 
de beantwoording van de in dit onderzoek gestelde vragen. Het is dan ook zin-
vol om nog eens naar de belangrijkste punten uit de discussie te kijken. Ik geef 
daarom eerst de achtergronden en hoofdpunten van deze discussie weer (par. 
3.2). Daarna komen overige aspecten van de totstandkoming van een click-wrap-
overeenkomst aan bod (par. 3.3).

3.2 Discussie aanvaarding bij shrink-wrap-overeenkomsten

De discussie over de rechtsgeldigheid van click-wrap-overeenkomsten vindt 
haar oorsprong in een andere vorm van contracteren, de zogenoemde ‘shrink-
wrap-overeenkomst’. Bij dit type overeenkomst zou de koper van software door 
het verbreken van het cellofaan van de verpakking akkoord gaan met de voor-
waarden voor het gebruik van de software. Deze voorwaarden zijn echter pas na 
opening van de verpakking te lezen. 
Het gebruik van shrink-wrap-licenties had twee doelstellingen: een beperking op 
wettelijke beperkingen op IE-rechten en het stellen van additionele voorwaar-

129. Julia-Barcelo 1999, p. 150-151. Vergelijk ook art. 10 lid 1 jo. 3 E-commercerichtlijn. Art. 6:227b 
en c BW verplichten de aanbieder van een langs elektronische weg tot stand te komen overeen-
komst bovendien om afnemers in de gelegenheid te stellen de voorwaarden (die geen algemene 
voorwaarden zijn) te downloaden of anderszins op een drager vast te leggen. 

130. Algemene voorwaarden maken daarvan niet per se onderdeel uit. Er moet immers worden vast-
gesteld worden dat de voorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst zijn aanvaard door de 
afnemer. Zie Trompenaars 2000, Girot 2003, p. 310 en 311.

131. In Nederland o.a. door Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, Girot 2003, Berghuis 2005, Trompe-
naars 2000, eerder Grosheide 1998.

132. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, p. 244-248.
133. Par. 3.2. 
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den.134 Middels shrink-wrap-overeenkomsten werd getracht na het aangaan van 
de koopovereenkomst de afnemer, meestal consument, door een extra hande-
ling additionele voorwaarden op te leggen voor het gebruik van de software. 
Er is geen direct contact tussen gebruiker en producent van de software. De 
producent tracht het gebruiksrecht op reeds aangeschafte software te beperken 
(men koopt de drager en verkrijgt een gebruiksrecht op de software). Twee mo-
gelijkheden zijn denkbaar. Ten eerste kan een directe overeenkomst tot stand 
komen tussen producent en gebruiker. De vraag is dan of een rechtsgeldige 
licentieovereenkomst tot stand gekomen is. De tweede mogelijkheid is dat de 
licentievoorwaarden van de producent onderdeel worden van de overeenkomst 
tussen verkoper en gebruiker. De vragen zijn dan: Heeft incorporatie van de 
voorwaarden plaatsgevonden? En: Zijn de voorwaarden ook bindend voor de 
gebruiker?

Voor dit onderzoek is met name één aspect van shrink-wrap-overeenkomsten 
interessant, namelijk hoe de aanvaarding van het aanbod door de afnemer-
eindgebruiker van de software wordt geconstrueerd. Geldt het openscheuren 
van een plastic verpakking als stilzwijgende aanvaarding in de zin van artikel 
6:217 lid 1 BW? Bij de beantwoording van deze vraag spelen tegengestelde be-
langen een rol.135 De producent is meestal niet zelf de verkoper van de software. 
Voor het gebruik van een computerprogramma is bijna altijd toestemming 
van de auteursrechthebbende vereist. De shrink-wrap-overeenkomst is dan de 
enige manier voor producenten van software om kenbaar te maken onder welke 
voorwaarden ze toestemming voor het gebruik van de software verlenen en om 
additionele voorwaarden aan het gebruik van software te stellen.136 Daartegen-
over staat dat het openen van een verpakking voor de meeste mensen niet de 
betekenis heeft van het aanvaarden van voorwaarden. Bovendien is de inhoud 
van die voorwaarden pas kenbaar nadat de verpakking geopend was. Aanvaar-
ding zou dus moeten plaatsvinden op het moment dat het (openbaar) ‘aanbod’ 
nog onvoldoende bepaalbaar was om als een rechtsgeldig aanbod te kwalifice-
ren.137 Of dus een rechtsgeldige totstandkoming kan plaatsvinden, is discutabel. 
In de Nederlandse rechtsliteratuur wordt een shrink-wrap-overeenkomst niet 
zonder meer rechtsgeldig geacht.138 In hun gedegen bespreking van de geldig-
heid van shrink-wrap-overeenkomsten brachten Scheltema en Tjong Tjin Tai 
in 2003 de vraag onder de aandacht of afnemers gebonden kunnen raken aan 
de gebruiksvoorwaarden van een softwareproducent door het (enkele) uitpak-
ken van het cellofaan van een programmadrager.139 Scheltema en Tjong Tjin Tai 

134. Girot 2001, p. 286.
135. Girot 2001, p. 288.
136. Neppelenbroek 2012.
137. Het gaat hier dus om het aanbod tot het aangaan van een aanvullende licentie. Het laatste pro-

bleem is overigens op te lossen door de afnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst 
te ontbinden wanneer hij niet akkoord wenst te gaan met de in de shrink-wrap-licentie opgeno-
men voorwaarden. Deze uitweg werd door een Amerikaanse rechter gekozen in de zaak ProCD/
Zeidenberg, 86 F. 3d 147 (7th Circ. 1996). 

138. Girot 2001, p. 294 met daar genoemde verwijzingen. 
139. Wie in een winkel een cd met software aanschaft, sluit een koopovereenkomst met betrekking 

tot de drager en een gebruiksrecht ten opzichte van een overeenkomst met betrekking tot het 
gebruik van de software (want meestal rust op de software IE-recht). 



hoofdstuk 8328

3.2 discussie aanvaarding bij shrink-wrap-overeenkomsten

betwijfelen in dit artikel sterk of het verbreken van een verpakking op zichzelf 
een geopenbaarde verklaring is van de wil om een overeenkomst aan te gaan, 
oftewel een aanvaarding van het aanbod van de producent-auteursrechtrecht-
hebbende. Voorts menen ze dat de rechthebbende aan de enkele verbreking van 
een verpakking niet het vertrouwen kan ontlenen van het bestaan van een der-
gelijke wil (art. 3:35 BW).140 De afnemer kan in veel gevallen immers niet geacht 
worden te hebben ingestemd met de voorwaarden van de softwareleverancier. 

‘Men moet beseffen dat de koper als eigenaar van het stoffelijk exemplaar 
gerechtigd is om daar ten volle over te beschikken, zodat hij ook gerech-
tigd is de verpakking te verbreken. Dan kan die daad niet eenzijdig door 
een derde worden opgevat als een rechtshandeling. Net zo min kan de 
buurman bewerkstelligen dat je met het openen van je voordeur een wil-
lekeurige overeenkomst met hem aangaat. Anders dan voorheen is het 
slechts de producent die een overeenkomst verlangt; de koper kan het 
zonder stellen.’141

Scheltema en Tjong Tjin Tai betogen dus dat de koper van software niet gedwon-
gen kan worden een overeenkomst aan te gaan wanneer hij na de aankoop van 
de software geen toestemming meer van de leverancier nodig heeft om gebruik 
te maken van de aangeschafte software. Bij het ontbreken van deze instemming 
komt geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand, of enkel een overeenkomst 
waarvan de (gebruiks)voorwaarden geen onderdeel uitmaken omdat ze niet op 
een geldige wijze van toepassing verklaard zijn. Deze visie is bestreden door Wes-
terdijk.142 Ik kom hier verderop in deze paragraaf op terug. 

Voor wilsovereenstemming en derhalve voor rechtsgeldigheid moet een shink-
wrap-overeenkomst ten minste aan twee vereisten voldoen. Aan de eindgebruiker 
moet ten eerste op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt dat er condities gelden. 
In de tweede plaats moet de eindgebruiker in de gelegenheid zijn gesteld om ken-
nis te nemen van de inhoud van die condities voorafgaand aan de totstandkoming 
van de koopovereenkomst.143 Deze vereisten werden door de Rechtbank Amster-
dam gesteld in de zaak Coss/TM Data, een van de weinige Nederlandse uitspraken 
over de rechtsgeldigheid van shrink-wrap-licenties.144 Voor gebondenheid aan die 
voorwaarden is vereist dat de koper zich voorafgaand aan de koop van de software 
ervan bewust was dat hij naast een koopovereenkomst tevens een licentieover-
eenkomst zou aangaan, alsmede wat de inhoud van die overeenkomst zou zijn.145 
De rechtbank overwoog dat in casu geen overeenkomst tot stand gekomen was, 
daar niet aan deze vereisten was voldaan.146 Scheltema en Tjong Tjin Tai menen 
dat deze redenering de eisen van artikel 6:231 en 6:232 BW (toepasselijkheid van 
voorwaarden) verwart met de eis van artikel 6:217 jo. 3:33, 3:35 en 3:37 BW:

140. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 3.
141. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 2.
142. Westerdijk 2004.
143. Berghuis 2005, p. 21-22. 
144. Rb. Amsterdam 24 mei 1995, CR 1997-2, p. 63 (Coss/TM Data). Zie Berghuis 2005, p. 21 voor een 

bespreking van deze zaak. Zie hieromtrent ook Girot 2001 en Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003.
145. Rb. Amsterdam 24 mei 1995, CR 1997-2, p. 63 (Coss/TM Data), r.o. 4.3.
146. Girot 2001, p. 295 verbindt deze vereisten met de bescherming van consumenten.
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‘Voor de toepasselijkheid van concrete (niet algemene) voorwaarden op 
een anderszins aangegane overeenkomst is kennis van deze voorwaarden 
van belang, maar hier gaat het om het aangaan van de overeenkomst zelf 
(eventueel inclusief algemene voorwaarden). Dat de koper de voorwaar-
den van de producent kent, betekent nog niet dat de producent er op mag 
vertrouwen dat de koper een overeenkomst met de producent wenst aan 
te gaan.’147

Illustratief is in dit verband ook de zaak Vermande/Bojkowski. Daar kwam even-
eens de vraag aan de orde of een geldige overeenkomst met betrekking tot 
gebruik van software tot stand was gekomen.148 De rechtenstudent Bojkowski 
had de gratis cd die bij zijn wettenbundel werd geleverd zonder toestemming 
van Vermande beschikbaar gemaakt via een website. Op de cd stond ‘Unautho-
rized downloading or other kinds of copying prohibited’, een mededeling die 
volgens Vermande als algemene voorwaarde aan toestemming voor het gebruik 
van de cd was verbonden. De voorzieningenrechter overwoog dat ook als tussen 
Vermande en Bojkovski een contractuele rechtsbetrekking zou zijn ontstaan 
waarvan dat beding deel zou uitmaken, het handelen van Bojkowski nog niet in 
strijd met dat beding was:

‘Het mag als van algemene bekendheid worden beschouwd dat producen-
ten van gegevens- en geluidsdragers mededelingen van de onderhavige 
strekking op hun producten plegen op te nemen (zoals producenten van 
grammofoonplaten dat ook in het verleden al deden) en dat de daarin 
neergelegde beperkingen steevast ruimer, soms veel ruimer, zijn dan de 
wet bepaalt. Er bestaat voor de koper dan ook weinig aanleiding daarin 
meer dan een waarschuwing voor het bestaan van wettelijke gebruiksbe-
perkingen te zien. Bojkovski kan en mag de mededeling dan ook aldus 
hebben begrepen dat met “unauthorized” niet anders werd bedoeld dan: 
wettelijk onbevoegd(elijk). Dat Bojkovski, afgezien van de niet-geïmple-
menteerde Richtlijn, geen wettelijke bepalingen heeft geschonden is 
reeds in het voorgaande beslist.’149

In de Amerikaanse zaak ProCD/Zeidenberg werd in vergelijkbare omstandigheden 
als Coss/TM Data wel een rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst aan-
genomen.150 De rechter overwoog dat de koper na openen van de verpakking de 
licentie had kunnen lezen en, als hij het er niet mee eens was, de overeenkomst 
ongedaan had kunnen maken door het retourneren van het pakket.151 Als dezelfde 

147. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 3. In vergelijkbare zin: Van Wechem 2007, p. 201-203.
148. Rb. ’s-Gravenhage (pres.) 20 maart 1998, CR 1998, p. 144, m.nt. Spoor (Vermande/Bojkovski), zie 

met name r.o. 20. Deze zaak is overigens nog voor de implementatie van de Databankenrichtlijn 
gewezen. 

149. Rb. ’s-Gravenhage (pres.) 20 maart 1998, CR 1998, p. 144, m.nt. Spoor (Vermande/Bojkovski), zie met 
name r.o. 19 en 20. 

150. ProCD/Zeidenberg, 86 F. 3d 147 (7th Circ. 1996). Uit ProCD/Zeidenberg volgt dus: degene die voor het 
eerst een bepaalde website bezoekt, kan daaraan gebonden worden als hij een redelijke kans 
heeft gehad deze voorwaarden in te zien.

151. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 3 verwijzen hier naar Koelman 1998, p. 114. Volgens Girot 
2001, p. 303, speelde mee dat hier ook sprake was van een installatieknop zoals wordt bespro-
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redenering onder Nederlands recht wordt toegepast, zou voortgezet gebruik 
grond bieden voor gerechtvaardigd vertrouwen van de producent in aanvaarding 
door de koper.152 Over deze mogelijkheid zijn Scheltema en Tjong Tjin Tai kritisch:

‘Als de koper echter in het geheel geen overeenkomst met de producent 
wenst aan te gaan en de software rechtens ook zonder toestemming van 
de producent mag gebruiken, kan ons inziens bezwaarlijk worden vol-
gehouden dat de producent er op mag vertrouwen dat de koper door het 
enkele voortgezet gebruik het vertrouwen heeft gewekt dat hij de (alge-
mene) voorwaarden van de producent accepteert.’153

Scheltema en Tjong Tjin Tai menen dat het aannemen van rechtsgeldigheid van 
een shrink-wrap-licentie bij het openen van de verpakking van een computer-
programma ertoe leidt dat op dezelfde wijze ook ineens voorwaarden zouden 
worden verbonden aan bijvoorbeeld het openen van een sardineblikje of de ver-
pakking van een scheerapparaat.154 Naar hun mening is in beide gevallen geen 
sprake van reële aanvaarding van voorwaarden:155 

‘Kan een partij eenzijdig aanvaarding van voorwaarden afdwingen door 
de uitoefening van een bevoegdheid van een ander te blokkeren? Het ant-
woord moet luiden: nee.’156 

 
Deze redenering, met name de vergelijking tussen het openen van een soft-
wareverpakking en een sardineblikje is hevig bekritiseerd door Westerdijk.157 
Westerdijk meent dat er ook weer niet te veel naar de bedoeling van de afnemer 
moet worden gekeken, omdat het aangaan van een overeenkomst vaak een 
noodzakelijke stap is om tot verwerving van een bepaalde zaak of dienst te 
komen. De gebruiker of afnemer heeft in dat proces wel degelijk een keuze om 
die dienst niet te gebruiken of het product niet te kopen. Het zou in de ogen van 
Westerdijk te gemakkelijk zijn wanneer de afnemer onder voor hem onprettige 
bepalingen in een overeenkomst uit zou kunnen komen door zich erop te beroe-
pen dat zijn wil niet gericht was op de hem niet welgevallige gedeelten van de 
overeenkomst.158 

De discussie tussen Scheltema en Tjong Tjin Tai enerzijds en Westerdijk ander-
zijds spitst zich dus toe op de vraag of afzonderlijke toestemming (bijvoorbeeld 
in de vorm van een licentie) noodzakelijk is voor gebruik van een reeds aan-

ken in de volgende paragraaf.
152. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, p. 244-248 verwijzen naar HR 7 juni 1991, NJ 1991, 525 en  

HR 21 november 1986, NJ 1987, 946, m.nt. Brunner met voorbeelden van aanvaarding door niet 
protesteren accepteren van algemene voorwaarden.

153. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 3.
154. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 3.
155. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 4.
156. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 4.
157. Westerdijk 2004, p. 280-282.
158. Daar de afnemer een beroep kan doen op de klassieke wilsgebreken, dwaling, of de beperkende 

werking van redelijkheid en billijkheid, worden uitwassen volgens hem voorkomen, vergelijk 
HR 26 september 2003, NJ 2004, 21.



voorwaarden aan gebruik van open content 331

3.3totstandkoming van click-wrap-overeenkomsten

geschaft product. Scheltema en Tjong Tjin Tai met hun bijdrage wijzen op het 
belang van een verbintenisrechtelijke noodzaak om te contracteren, terwijl 
Westerdijk benadrukt dat een aanbieder die met een overeenkomst additionele 
voorwaarden stelt, kennelijk alleen onder die voorwaarden wil contracteren. 
Waar in het eerste geval aparte toestemming voor gebruik bijna altijd noodza-
kelijk is op grond van artikel 45h en 45ii Auteurswet, is dat natuurlijk niet zo bij 
een reeds aangeschaft blikje sardientjes. De verbintenisrechtelijke noodzaak tot 
het aangaan van een tweede overeenkomst waarbij voorwaarden worden ver-
bonden aan het openen van het blik, ontbreekt volledig. Westerdijk hecht juist 
veel meer belang aan de vraag of de koper het product waaraan die voorwaarden 
verbonden zijn, wil verwerven. Hij ziet het aanvaarden van een aanbod als resul-
taat van een afweging van gunstige en minder gunstige kanten van het aanbod. 
Er zit wat in dat een koper die een product wil gebruiken, de daaraan verbon-
den voorwaarden in beginsel ook zal moeten accepteren. Wie niet akkoord wil 
gaan met die voorwaarden, moet het product inderdaad niet gebruiken. Het 
standpunt van Westerdijk gaat mij evenwel te ver.159 Als een koper of andere 
afnemer zonder hierover vooraf duidelijk geïnformeerd te zijn, wettelijke rech-
ten opgeeft, mag een aanbieder er niet zonder meer van uitgaan dat de wil van 
de afnemer ook op het aanvaarden van die voorwaarden gericht is. Scheltema 
en Tjong Tjing Tai wijzen er terecht op dat er steeds een rechtsgrond moet zijn 
voor het aangaan van een overeenkomst. Het voordeel dat een afnemer van een 
product behaalt door een (aanvullende) overeenkomst aan te gaan, hoeft daarbij 
geen onmiddellijke verkrijging van vermogen te behelzen: het wegnemen van 
een onzekerheid kan daarvoor onder omstandigheden voldoende zijn. Het gaat 
erom dat er een grondslag bestaat voor het aangaan van een overeenkomst.160 
Op het moment van het aanvaarden van het aanbod moet duidelijk zijn voor de 
afnemer wat de aanvaarding precies behelst. Naar mijn mening vormt het ge-
bruik van een product of dienst veeleer een belangrijke indicatie dat de wil van de 
afnemer ook op aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden gericht is.161

3.3 Totstandkoming van click-wrap-overeenkomsten 

Bij de click-wrap-overeenkomst maakt de aanbieder voorafgaand aan toezending 
van informatie kenbaar dat het gebruik van content aan voorwaarden onderhe-

159. Waar algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van het aanbod, gaat de stelling van Westerdijk 
ook niet op. Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is het niet altijd voldoende dat 
de wil gericht is op aanvaarding van de essentialia van de overeenkomst. Uit het enkele gebruik 
van een product blijkt niet per definitie instemming met alle gebruiksvoorwaarden. Algemene 
voorwaarden kunnen enkel onderdeel worden van een overeenkomst wanneer de afnemer be-
kend was of had moeten zijn met het feit dat er aanvullende voorwaarden zijn (vgl. Van Wechem 
2007, p. 14-22). Aanvaarding is in beginsel bijvoorbeeld niet gericht op bepalingen in algemene 
voorwaarden die zo ongebruikelijk zijn dat ze in redelijkheid niet meer verband kunnen houden 
met het hoofdonderwerp van een overeenkomst. Anders kan een afnemer zich onmogelijk een 
goede voorstelling maken van hetgeen hij aanvaardt. Hij moet in staat worden gesteld het volle-
dige aanbod te waarderen en op basis daarvan een besluit te nemen of hij gebonden wil worden 
of niet.

160. Hoofdstuk 5, par. 3.
161. De zienswijze van Westerdijk roept overigens de vraag op in hoeverre de inhoud van voorwaar-

den van invloed is op de vraag of ze rechtsgeldig geïncorporeerd kunnen worden. Girot, die 
onderzoek heeft gedaan naar de rechtsgeldigheid van shrink-wrap-licenties in meerdere rechts-
stelsels, meent dat de inhoud wel degelijk van belang is, zie Girot 2001, p. 330. 
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vig is, waarbij de toepasselijkheid van die voorwaarden moet worden aanvaard 
voordat toegang wordt verleend. Dit kenbaar maken door de aanbieder is te kwa-
lificeren als aanbod. 
Het beschikbaar maken vindt plaats in fase 0 van het interactiemodel,162 maar het 
toezenden kan op verschillende momenten in het interactiemodel plaatsvinden. 
Als enkel gesloten content wordt aangeboden, wordt de verklaring inhoudende 
het aanbod toegestuurd in fase 1B. Indien een deel van de content is afgeschermd 
(gesloten content), wordt pas in fase 1C een aanbod gedaan. Door het klikken op 
een OK-button, eventueel na het invullen van gegevens op een webformulier, ver-
richt de afnemer een aanvaardingshandeling. Daarmee komt een overeenkomst 
tot stand. De vraag is wel wat de precieze inhoud van die overeenkomst is. Bij veel 
click-wrap-overeenkomsten wordt ook naar elders op de website beschikbaar ge-
maakte algemene voorwaarden verwezen. Discussie is mogelijk over de vraag of 
de voorwaarden wel tot het aanbod behoorden. De hoofdregel is dat aanvaarding 
mede gericht moet zijn op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op 
de overeenkomst. Meestal moet men een vakje aanvinken of op een OK-button 
klikken om aan te duiden dat men de toepasselijkheid van de voorwaarden op de 
overeenkomst aanvaardt. Zo wordt expliciete aanvaarding van toepasselijkheid 
van de algemene voorwaarden geconstrueerd.163

Worden de algemene voorwaarden onderdeel van een overeenkomst na aanvaar-
ding van een aanbod waarin een hyperlink naar de algemene voorwaarden is 
opgenomen? Opdat de andere partij zich ervan bewust was of had moeten zijn 
dat voorwaarden onderdeel zouden worden van de overeenkomst, moet volgens 
Girot aan drie vereisten zijn voldaan: er moet tijdig kenbaar zijn dat er zulke 
voorwaarden zijn en wat de inhoud daarvan is, het moet voor de afnemer ten 
minste mogelijk zijn om van het bestaan en de inhoud van de voorwaarden op 
de hoogte te zijn en bij algemene voorwaarden in een andere taal dan die van de 
afnemer of van de rest van de overeenkomst, kunnen aanvullende voorzienin-
gen zijn vereist.164 De heersende mening in de literatuur is tegenwoordig dat een 
link naar de voorwaarden voldoende is in geval van een volledig langs elektroni-
sche weg tot stand gekomen overeenkomst.165 Sommige auteurs menen dat geen 
actie van de afnemer mag worden gevraagd teneinde kennis te kunnen nemen 
van de inhoud van voorwaarden, ook niet het klikken op buttons.166 Julia-Barcelo 
wees er al in 1999 op dat hyperlinks en het verwijzen naar voorwaarden via 
een hyperlink de essentie van het world wide web vormen. Zolang de wijze van 
verwijzen partijen voldoende mogelijkheden biedt om volledig op de hoogte te 
raken van de voorwaarden waaronder een overeenkomst tot stand komt, ziet zij 
geen bezwaar tegen het gebruik van hyperlinks. 

162. Hoofdstuk 2, par. 5 en hoofdstuk 7, par. 2.1.
163. Voorts is bij een niet-grote wederpartij nog relevant of de algemene voorwaarden wel ter hand 

zijn gesteld in de zin van art. 6:234 lid 2 BW. Op de regels voor terhandstelling ga ik in dit onder-
zoek niet uitgebreid in. Ik verwijs naar Wessels, Jongeneel & Hendrikse 2010 en Voulon 2010, 
p. 240. 

164. Girot 2001, p. 307. ‘Tijdig’ betekent volgens Girot voorafgaand aan het sluiten van de overeen-
komst. Vergelijk voor het derde criterium HR 2 februari 2001, NJ 2001, 200 (Petermann/Frans 
Maas).

165. Zie over dit onderwerp uitgebreid Voulon 2010, hoofdstuk 10, met literatuurverwijzingen. 
166. Julia-Barcelo 1999, p. 152 noemt beide posities.
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‘Moreover, this would seem to protect consumers’ interest in being fully 
informed while providing easy and practical contracting practices. If con-
sumers wish to review the contract terms, they should be provided with 
clear means of doing so they should not be forced to confront contractual 
terms against their will by virtue of the automatic appearance of such 
terms.’167 

Julia-Barcelo meent dat het plaatsen van een ‘legal notice’ met hyperlink min-
der bezwaarlijk is bij business-to business contracten dan bij overeenkomsten 
met consumenten.168 Ze wijst ter ondersteuning voor haar zienswijze op artikel 
5bis UNCITRAL Model Law on electronic commerce, dat de ruimte biedt om 
voorwaarden door middel van verwijzing onderdeel van een overeenkomst te 
maken. Dit artikel luidt:

‘Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability 
solely on the grounds that it is not contained in the data message purpor-
ting to give rise to such legal effect, but is merely referred to in that data 
message.’169

Voulon beantwoordt de vraag of een afnemer gebonden is aan algemene voor-
waarden die via een hyperlink beschikbaar zijn, ontkennend.170 Hij meent dat 
dan niet voldaan wordt aan de vereisten voor terhandstelling. Noorda en Moe-
rel vinden daarentegen dat gebondenheid wel gemakkelijk te realiseren moet 
zijn.171 Ze verwijzen daartoe naar de bedoeling van de regeling voor algemene 
voorwaarden dat snelle gebondenheid ontstaat met de mogelijkheid van vernie-
tigbaarheid. In de afgelopen jaren is er steeds meer jurisprudentie gewezen die 
wijst op een soepeler omgang met het terhandstellingsvereiste bij elektronisch 
ter beschikking gestelde algemene voorwaarden.172 Op grond van het nieuwe 
artikel 6:234 lid 2 BW heeft de aanbieder bij overeenkomsten langs elektroni-
sche weg aan afnemers een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene 
voorwaarden kennis te nemen indien

‘(…) hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeen-
komst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft 
gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgesla-
gen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming 
of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de totstandkoming van 
de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend gemaakt waar van 
de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, 
alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze 
zullen worden toegezonden. (…).’

167. Julia-Barcelo 1999, p. 152.
168. Julia-Barcelo 1999, p. 152; ze geeft daarbij verwijzing naar de INCO-terms als voorbeeld.
169. Art 5bis UNCITRAL Model Law of e-commerce.
170. Voulon 2010.
171. Noorda 2000 en Moerel 2002.
172. Zie over terhandstelling nader Loos 2011b, p. 82-89. 
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Ook als de voorwaarden wel tot het aanbod behoorden en ter hand zijn gesteld, 
kan in geschil zijn of de aanvaarding door de afnemer ook gericht was op de 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.173 Met name wanneer en 
waarom sprake is van aanvaarding, is van belang voor dit onderzoek. Waarop 
de aanvaarding gericht is, is een kwestie van uitleg van het handelen van de af-
nemer. Scheltema en Tjong Tjin Tai wijzen er terecht op dat het openen van een 
verpakking of het ‘klikken’ op een button op zichzelf niet voldoende is om aan 
te nemen dat het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst is aanvaard, 

‘zolang er geen grondslag is (zoals een materiële tegenprestatie) voor een 
gerechtvaardigd vertrouwen in aanvaarding van de voorwaarden.’174

Wanneer gebruikslicenties zoals shrink-wrap- en click-wrap-overeenkomsten te 
gemakkelijk tot stand komen, kan het contractuele evenwicht tussen aanbieder 
en afnemer verstoord raken. Toch menen Scheltema en Tjong Tjin Tai dat de aan-
bieder er bij een click-wrap-overeenkomst van mag uitgaan dat de afnemer op 
dat moment ook de daaraan verbonden (algemene) voorwaarden aanvaardt.175 
Uit de bijdrage van Scheltema en Tjong Tjin Tai blijkt het belang van de vraag 
waarop de aanvaarding is gericht. Het essentiële verschil met de shrink-wrap-
licentie (die zij niet rechtsgeldig achten) is volgens Scheltema en Tjong Tjin Tai 
namelijk dat de afnemer bij een click-wrap-overeenkomst tot aan het klikken 
nog geen enkel recht verkregen heeft. Pas met het klikken gaat de afnemer 
een overeenkomst aan, verkrijgt hij een recht en ontvangt hij een product.176 
Die situatie doet zich beslist voor wanneer toegang tot het onderwerp van de 
overeenkomst wordt verkregen na het verrichten van een aanvaardingshande-
ling, bijvoorbeeld bij een via internet afgesloten abonnement op een digitale 
editie van een krant. Het wordt echter problematisch wanneer een afnemer al 
meerdere malen content heeft opgevraagd en ergens gedurende dat proces een 
aanvaardingshandeling zou moeten worden geconstrueerd. 

3.4 Tussenconclusie

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid verdient het vereisen van expliciete 
aanvaarding van de voorwaarden de voorkeur. Niettemin kan er aanleiding zijn 
om de afnemer op een andere wijze aan de voorwaarden te binden. Zo kunnen 
click-wrap-overeenkomsten ten koste gaan van de toegankelijkheid van de con-
tent voor potentiële afnemers.177 Zie hierover ook de werkgroep-Kunz: 

‘Although the proper use of a click-through agreement can provide a 
more reliable process for establishing assent, online businesses often use 
browse-wrap agreements, possibly because of Web-page-layout 

173. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, conclusie.
174. Hierover eveneens Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, noot 20. Grosheide 1997, p. 153-154. Rechts-

vergelijkend: Koelman 1998, p. 113-118 en Grosheide 1998, p. 263-319.
175. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 4.
176. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003, pt. 4.
177. Zie reeds hoofdstuk 1 en 2. 
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considerations or perhaps because they are perceived as less intrusive to 
the user’s access to the content.’178

Door effectieve technische beschermingsmaatregelen te treffen, kunnen aan-
bieders voorkomen dat afnemers toegang tot de content verkrijgen zonder 
eerst langs de voorwaarden te zijn geleid. Dan is echter geen sprake meer van 
open content.179 Naar de huidige stand van de techniek is het niet eenvoudig 
om zoeksystemen zodanig te programmeren dat ze net zo gemakkelijk click-
wrap-overeenkomsten kunnen sluiten als personen.180 Dit heeft tot gevolg dat 
zoeksystemen in de regel geen content in hun zoekresultaten kunnen tonen die 
is ‘beschermd’ met effectieve technische beschermingsmaatregelen, tenzij daar 
een schriftelijke overeenkomst tussen partijen aan voorafgegaan is, waarmee 
zoekbots (alternatieve) toegang tot de content wordt geboden.181 

De literatuur en jurisprudentie over de rechtsgeldigheid van shrink-wrap-over-
eenkomsten en click-wrap-overeenkomsten is ook nu nog van waarde voor de 
beoordeling van andere wijzen van het kenbaar maken van voorwaarden. Voor 
gebondenheid aan voorwaarden is vereist dat de afnemer zich voorafgaand aan 
het gebruik van content of het sluiten van een (andere) overeenkomst ervan be-
wust was dat hij (tevens) een licentieovereenkomst zou aangaan, alsmede wat de 
inhoud van die overeenkomst zou zijn.182 

4. Het interactiemodel opnieuw bekeken

4.1 Inleiding en opzet van het vervolg van dit hoofdstuk

In de rest van dit hoofdstuk bespreek ik een aantal archetypische wijzen waarop 
in de praktijk voorwaarden aan het gebruik van open content worden verbon-
den. Het gebruik van het woord ‘voorwaarden’ ziet hier niet per se op algemene 
voorwaarden. Het gaat hier om het kenbaar maken dat de aanbieder de open 
content niet zonder meer beschikbaar stelt. De aanbieder stelt hier ‘regels’, 
‘voorwaarden’ of ‘criteria’ waaraan de instemming van de aanbieder is gebon-
den. Met het onder voorwaarden beschikbaar maken van open content wordt 
overigens niet eventueel verleende impliciete toestemming, zoals besproken in 
het vorige hoofdstuk, ingetrokken.183 Er is naar mijn mening slechts impliciete 
toestemming mogelijk indien de aanbieder zijn toestemming niet heeft geëxpli-
citeerd door voorwaarden aan het beschikbaar maken van content te verbinden. 

Eerder heb ik de verschillende manieren waarop voorwaarden aan content wor-
den verbonden, al aangeduid als ‘1-situaties’.184 Voor elk van die maatregelen ga 

178. Kunz e.a. 2003, p. 280.
179. Hoofdstuk 2, par. 5.2.
180. Hoofdstuk 2, par. 4.4.
181. Dit zal op korte termijn niet veranderen, zie hoofdstuk 2, par. 5. 
182. Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem 24 mei 1995 (tussenvonnis), CR 1992/2, p. 63-65 (Coss/TM Data). 
183. Hoofdstuk 7, par. 3. 
184. Hoofdstuk 5, par. 4.2. Het verschil tussen de 0-situatie uit hoofdstuk 7 en de 1-situaties in dit 

hoofdstuk is dat de aanbieder in de 1-situatie expliciet kenbaar maakt dat hij voorwaarden 
wenst te verbinden aan het gebruik van de content. In de 0-situatie kon bij gebrek aan expliciete 
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ik na of het gebruik daarvan tot een bindende overeenkomst leidt. Daarbij volg 
ik wederom het interactiemodel van hoofdstuk 2.185 

Voorafgaand aan de uitwerking van het interactiemodel behoeven nog enkele 
kwesties die relevant zijn voor de uitwerking van de casus. Het betreft algemene 
voorwaarden (par. 4.3) en jurisprudentie en literatuur over de aankondigingen 
op borden in diverse situaties (par. 4.4). Ook herhaal ik nog eens de criteria en 
gezichtspunten die ik heb gevonden voor de toetsing of de 1-situaties een rechts-
geldige overeenkomst tot stand doen komen (par. 4.5). 

4.2 Plaats van 1-situaties in het interactiemodel 

De 1-situaties kunnen verdeeld worden in drie hoofdcategorieën. De eerste cate-
gorie bestaat uit voorwaarden die zodanig worden gepresenteerd dat expliciete 
aanvaarding is vereist alvorens de afnemer verder kan gaan. Een voorbeeld zijn 
de in paragraaf 3 reeds genoemde click-wrap-overeenkomsten. Hier wordt voor-
afgaand aan toegang tot bepaalde content een overeenkomst tussen partijen 
gesloten en er is sprake van gesloten content. Deze groep komt in dit onderzoek 
dus niet of nauwelijks meer aan bod.

De tweede categorie betreft voorwaarden in natuurlijke taal die tijdens het op-
vragen worden gepresenteerd (‘browse-wrap-overeenkomsten). Verschillen typen 
zijn denkbaar. De voorwaarden kunnen in natuurlijke taal worden meegestuurd 
met de content als een extra bericht dat de afnemer kan wegklikken voorafgaand 
aan het voor de eerste keer opvragen van een pagina uit het webdomein. Een vol-
gende mogelijkheid is dat slechts naar de voorwaarden wordt verwezen zonder 
dat die meteen worden meegestuurd. Het meest gebruikte voorbeeld daarvan is 
een hyperlink: de afnemer moet de voorwaarden dan apart opvragen door op 
de link te klikken. Dit kan met en zonder vermelding hoe een overeenkomst tot 
stand komt. Ook kunnen voorwaarden onderdeel zijn van het webdocument, 
met of zonder vermelding hoe gebondenheid aan een overeenkomst ontstaat.

De derde categorie behelst voorwaarden die specifiek zijn gericht op verwerking 
door geautomatiseerde systemen. De voorwaarden zijn beschikbaar op zodanige 
wijze dat daartoe geprogrammeerde computerprogramma’s ernaar kunnen 
handelen. Hier onderscheid ik drie varianten. De eerste is dat de voorwaarden 
tegelijk met de content beschikbaar worden gemaakt en de afnemer worden 
toegestuurd. Hier zijn de voorwaarden echter niet meteen zichtbaar voor de 
afnemer-eindgebruiker, omdat ze zijn opgenomen (‘embedded’) in de metatags 
van het webdocument. Een voorbeeld zijn no robots metatags. In de tweede vari-
ant wordt slechts een voor de afnemer-eindgebruiker waarneembare verwijzing 

verklaring in de regel niet worden vastgesteld dat de aanbieder daadwerkelijk een aanbod wilde 
doen en wat de inhoud van dat aanbod zou moeten zijn. Voor zover de voorwaarden die in een 
1-situatie worden gesteld, tot de kern van de verplichtingen horen die uit de overeenkomst tus-
sen partijen voortvloeien, zijn het kernbedingen. Sommige andere voorwaarden, zoals het priva-
cybeleid van een website hebben geen betrekking op de kernverplichtingen die partijen in deze 
context op zich nemen.

185. Hoofdstuk 2, par. 5.
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naar voorwaarden met de content meegestuurd. De voorwaarden zelf worden 
pas aan de afnemer toegestuurd op verzoek van de afnemer. De content is tech-
nisch gezien echter al toegankelijk zonder dat de voorwaarden zijn toegestuurd. 
Een voorbeeld is de machine interpretable-variant van Creative Commons-licenties.186 
In de derde variant wordt in het geheel geen verwijzing naar de voorwaarden 
meegestuurd. De voorwaarden worden pas aan de afnemer toegestuurd op ver-
zoek van de afnemer. Voorbeelden zijn robots.txt-files en het ACAP-protocol.

De drie categorieën voor het verbinden van voorwaarden aan open content kun-
nen als volgt in het interactiemodel worden geplaatst. In fase 0 wordt content 
beschikbaar gemaakt, zodat ook het verbinden van voorwaarden in deze fase 
gebeurt. Dat eventueel voorwaarden worden gesteld, is voor de afnemer pas in 
een later stadium kenbaar.
In subfase 1A wordt content voor het eerst op verzoek van de afnemer toege-
stuurd. Dit is voor de aanbieder de eerste mogelijkheid om kenbaar te maken dat 
hij ‘voorwaarden’ aan het beschikbaar maken van de content wil verbinden. Een 
aanbieder die op enigerlei wijze kenbaar maakt dat voorwaarden aan de content 
zijn verbonden, geeft daarmee blijk van een wens om ‘niet zomaar alles weg te 
geven’.187 In deze subfase kunnen zowel voorwaarden in natuurlijke taal als ma-
chine interpretable-voorwaarden worden toegestuurd aan de afnemer. Tegelijk met 
het eerste complete webdocument kan de aanbieder het volgende meesturen: 

 − de verklaring die een aanbieder bij een click-wrap-overeenkomst doet. De af-
nemer gaat door naar subfase 1C; 

 − een wegklikbare mededeling;
 − de verwijzing naar de voorwaarden;
 − de voorwaarden zelf als de afnemer dat document als eerste opvraagt; en
 − een no robots metatag en ACAP-metatag. 

Nadat een tweede keer en volgende keren content uit hetzelfde domein is opge-
vraagd, dus vanaf subfase 1B, kan een afnemer kennis nemen van:

 − de voorwaarden waarnaar via een verwijzende link wordt verwezen;
 − een Robots.txt-bestand of ACAP.txt-bestand. 

Subfase 1C wordt gekarakteriseerd door de verklaring van de aanbieder dat de 
afnemer alleen toegang heeft tot het opgevraagde deel van de content wanneer 
hij credentials invoert. Hier past de verklaring die de aanbieder bij een click-wrap-
overeenkomst doet. 

4.3 Totstandkoming en algemene voorwaarden

4.3.1 Kernbedingen of niet?

Het is mogelijk dat de aanbieder van content verwijst naar elders beschikbare 
voorwaarden.188 Bij die voorwaarden kan men bijvoorbeeld denken aan allerlei 

186. Par. 5.4.4.
187. Vergelijk BGH 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google), punt II.3c) (bb). 
188. De verderop uit te werken derde 1-situatie handelt hierover, zie par. 5.4 en 6.5.
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instructies over het gebruik van de content, exoneratieclausules of privacy poli-
cies.189 Steeds zal moeten worden bezien wat het karakter is van de voorwaarden 
waar het hier om gaat: zijn dit algemene voorwaarden of zijn het kernbedingen 
zoals bedoeld in artikel 6:231 onder a BW? Dit verschil is relevant, want zodra 
een bepaling de kern van de tussen partijen overeengekomen prestaties regelt, 
zijn de regels voor algemene voorwaarden van afdeling 6.5.3 van Boek 6 BW niet 
van toepassing. 

Wat voor bedingen vallen naar objectieve maatstaven190 onder ‘bedingen die de 
kern van de prestaties aangeven’? Van een kernbeding kan slechts sprake zijn 
als dit beding duidelijk en begrijpelijk geformuleerd is.191 Het moet gaan om die 
bedingen ‘zonder welke geen overeenkomst kán ontstaan.’192 De essentialia van 
een overeenkomst bieden hiervoor een praktisch handvat; wanneer de essentia-
lia ontbreken, is immers niet meer voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste van 
artikel 6:227 BW.193 Aldus Breedveld-de Voogd: 

‘De essentialia zonder welke men niet, zelfs niet met behulp van de 
wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid en de gewoonte, de ver-
bintenissen tussen partijen kan bepalen, liggen aldus besloten in het 
bepaalbaarheidsvereiste van artikel 6:227 BW.’194

Uit artikel 6:227 BW volgt overigens niet dat partijen bij het aangaan van een 
overeenkomst nauwkeurig en uitdrukkelijk moeten verklaren waarin de op hen 
rustende verbintenissen precies bestaan. De overeenkomst kan al voldoende 
bepaald zijn, als partijen overeenkomen dat ze zelf de inhoud van de verbintenis 
nader zullen bepalen.195 
De essentie van de overeenkomsten die onderwerp zijn van deze studie, is dat de 
aanbieder open content beschikbaar maakt aan afnemers. De afnemer mag die 
content gebruiken in overeenstemming met de door de aanbieder gestelde voor-
waarden en met wettelijke bepalingen. Hoewel het toesturen van content door de 

189. Hoofdstuk 5, par. 4.3 en 4.4. 
190. HR 21 februari 2003, NJ 2004, 567.
191. Kamerstukken II 1998/99, 26 470, nr. 3, p. 2. De stelplicht en bewijslast dat bepaalde voorwaarden 

algemene voorwaarden zijn, ligt bij degene die zich daarop beroept, i.c. dus meestal de afnemer. 
Bij kernbedingen liggen stelplicht en bewijslast bij de gebruiker van de algemene voorwaarden.

192. Neppelenbroek 2012.
193. Een verschil tussen essentialia en kernbedingen is wel dat de prijs niet per se tot de essentialia 

behoort, maar wel altijd de kern van de prestatie betreft.
194. Breedveld-de Voogd 2007, p. 115-116. 
195. Hof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2008, LJN BI1617: ‘Partijen kunnen de nadere bepaling van de 

inhoud van een verbintenis overlaten aan derden of aan één van henzelf. Evenzeer kunnen zij 
overeenkomen dat de nadere bepaling van de inhoud van de verbintenis door hen gezamenlijk 
zal geschieden. De overeenkomst is dan voldoende bepaald, omdat de partijen hebben afgespro-
ken hoe de nadere vaststelling van de inhoud van de verbintenis zal geschieden. Dat de inhoud 
van de verbintenis nog niet precies is vastgesteld neemt niet weg dat de verbintenis “bepaalbaar” 
is, en dat is voldoende om van een bindende overeenkomst te kunnen spreken.’ Zie HR 14 juni 
1968, NJ 1968, 331 (Polak/Zwolsman): ‘Aan de hand van de bedoeling van partijen en zo nodig 
van de wet, in het bijzonder van de artt. 1374 en 1375 BW, kan worden vastgesteld, waarin ten 
aanzien van hetgeen zij niet geregeld hebben haar verbintenissen bestaan.’ Zie voorts HR 19 
september 1997, NJ 1998, 6 en HR 21 februari 2003, NJ 2004, 567, LJN AF1563 (beide in relatie tot 
kernbedingen). 
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aanbieder zelf vaak als de kern van de prestatie van de aanbieder geldt, verplicht 
de contentaanbieder zich niet tot het toesturen van de content. Of de voorwaar-
den waaronder content wordt toegestuurd, één of meer kernbedingen bevatten 
of niet, hangt mede af van de aard van de overeenkomst en de inhoud van de 
betreffende voorwaarde(n). Dit zal dus per geval bepaald moeten worden.196 In de 
regel kan dit soort overeenkomsten volgens mij tot stand komen zonder dat de 
precieze voorwaarden waaronder de content beschikbaar wordt gemaakt, getoond 
zijn. Het mag mijns inziens dan niet om vergaande verplichtingen zoals van fi-
nanciële aard gaan, maar veeleer om een niet-doen van de afnemer. 

4.3.2 Totstandkoming en toepasselijkheid algemene voorwaarden 

Indien de voorwaarden waaronder een aanbieder content beschikbaar maakt, 
algemene voorwaarden in de zin van afdeling 6.5.3 BW zijn, moet worden be-
zien of deze toepasselijk zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst.197 
De vraag naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden komt pas aan de 
orde na de vaststelling dat (eventueel) een overeenkomst tot stand is gekomen.198 
De vraag kan dan ontstaan wat de verhouding is tussen de algemene regels voor 
totstandkoming van artikel 6:217 BW in verband met artikel 3:33 en 3:35 BW en 
afdeling 6.5.3 BW. 

Bij algemene voorwaarden moet men onderscheiden tussen twee gevallen. 
In de eerste situatie is glashelder dat een overeenkomst tot stand komt tussen 
partijen. De vraag is dan of algemene voorwaarden daarvan deel uitmaken. Bij 
bijvoorbeeld de garderobe van een schouwburg of in een kleedkamer wordt 
weliswaar pas een bordje getoond op het moment dat men al gebruikmaakt van 
de schouwburg, maar meestal is al eerder tussen partijen een overeenkomst 
tot stand gekomen met betrekking tot toegang tot een theatervoorstelling of 
gebruik van een sportfaciliteit. Een geldig gemaakt exoneratiebeding kan aldus 
naderhand alsnog onderdeel worden van de eerder tot stand gekomen overeen-
komst tussen partijen. 
In het tweede geval moet tegelijk met de vraag naar de toepasselijkheid van alge-
mene voorwaarden nog worden vastgesteld of tussen partijen eigenlijk wel een 
overeenkomst tot stand is gekomen. Hierbij kan men denken aan een bord bij 
de ingang van een supermarkt, waarop staat dat iedereen die de winkel betreedt 
daarmee een eveneens op het bord geplakte lijst huisregels van de supermarkt 
aanvaardt. Een ander voorbeeld is een bordje bij de ingang van een terrein met 
de mededeling dat de beheerder van het terrein niet aansprakelijk is voor schade 
aan daar geparkeerde auto’s. Het is in deze voorbeelden niet heel duidelijk wat 

196. Ik kom hierop dus terug bij de uitwerking van de 1-situaties in par. 5 en 6 van dit hoofdstuk. 
197. Voor zover de betreffende bepalingen aan te merken zijn als algemene voorwaarden in de zin 

van afdeling 6.5.3 BW, kunnen particulieren en kleine bedrijven nog een beroep doen op ver-
nietiging van een of meer bedingen uit die algemene voorwaarden als die niet ter hand gesteld 
zijn op een wijze die voldoet aan de in die afdeling genoemde vereisten, of onredelijk bezwarend 
zijn. Omdat afdeling 6.5.3 BW in beginsel geen rol speelt bij de totstandkoming van overeen-
komsten, ga ik hierop in deze studie niet uitgebreid in. 

198. Art. 6:217 BW in verbinding met art. 3:33 en 3:35 BW. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003 wijzen 
erop dat de totstandkomingsvraag bij een oordeel over de toepasselijkheid van algemene voor-
waarden vaak ten onrechte wordt overgeslagen.
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de status is van supermarktregels en de terreinclausule: gaat het hier bepalingen 
uit een overeenkomst, algemene voorwaarden, of toch om iets anders? Ook is 
niet altijd evident dat tussen partijen een overeenkomst tot stand komt door be-
treding van de winkel of het terrein.

In dit onderzoek staat het tweede geval centraal.199 Er is veel literatuur over de 
vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn op een langs elektronische 
weg tot stand gekomen overeenkomst,200 maar niet over de vraag of gegeven 
de gedragingen van aanbieder en afnemer over en weer wel een overeenkomst 
tot stand komt. Pas na vaststelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, 
is er eventueel ruimte voor de vraag naar de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden op de overeenkomst.201 Vooral de verhouding tussen artikel 6:232 
BW en 3:35 BW blijkt hier ingewikkeld.202 Op grond van artikel 6:232 BW is de 
wederpartij203 ook gebonden aan algemene voorwaarden waarvan de gebruiker 
begreep of moest begrijpen dat de wederpartij ze niet kende.204 Of de wederpartij 
een dergelijk complex algemene voorwaarden in het algemeen heeft aanvaard 
en waartoe hij zich dan heeft verbonden, moet echter worden beoordeeld aan 
de hand van artikel 6:217 BW in verbinding met artikel 3:33 en 3:35 BW.205 Men 
komt derhalve helemaal niet toe aan artikel 6:232 BW indien niet vaststaat dat 
tussen partijen een overeenkomst gesloten is. 

Van Wechem is van mening dat artikel 6:232 BW in de rechtspraak en litera-
tuur niet op de juiste wijze wordt toegepast. In die literatuur en rechtspraak 
neemt men naar zijn mening namelijk ten onrechte aan dat artikel 6:232 BW 
doorwerkt in de toepassing van artikel 3:35 BW.206 In de rechtspraak blijkt dit 
volgens Van Wechem vooral uit uitspraken waarin uit stilzwijgende aanvaarding 
van de wederpartij ook aanvaarding van de toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden wordt afgeleid.207 Van Wechem benadrukt dat de uit artikel 

199. In de bespreking van de 1-situaties zal de nadruk steeds liggen op de vraag of in een bepaalde 
uiting een aanbod is besloten, en of dat aanbod vervolgens wordt aanvaard.

200. Voor een uitgebreid overzicht, zie Voulon 2010, hoofdstuk 10 en de daar genoemde literatuur.
201. Omdat er in deze gevallen meestal geen apart document getiteld ‘overeenkomst’ is, waarin wordt 

verwezen naar algemene voorwaarden, worden deze vragen niet altijd netjes gescheiden. Verge-
lijk Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003 en Van Wechem 2007. 

202. Van Wechem 2007, p. 201-203.
203. Art. 6:232 BW bepaalt dat degene die een complex van algemene voorwaarden heeft aanvaard, 

zich er niet meer op kan beroepen dat een of meer bedingen in die voorwaarden tussen partijen 
niet gelden, omdat hij dat beding of die bedingen niet kende. Gedoeld wordt op de wederpartij 
van de gebruiker van algemene voorwaarden, zie art. 6:231 onder c BW. In deze studie is de con-
tentaanbieder de gebruiker van algemene voorwaarden en de contentafnemer de wederpartij.

204. Van Wechem 2007. Rb. ’s-Hertogenbosch 9 februari 2001, TvC 2001, p. 113: in casu had de ven-
noot die tekende voldoende gelegenheid om daarvan vóór het zetten van zijn handtekening ken-
nis te nemen. Ik ga er in dit kader niet op in dat een bepaling alsnog buiten beschouwing moet 
worden gelaten in het geval dat een beroep daarop in de omstandigheden van het geval naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Zie over deze maatstaf bijvoor-
beeld HR 12 mei 2000, NJ 2000, 412 (Interpolis/Peeten) en HR 15 oktober 2004, NJ 2005, 141. 

205. Van Wechem 2007, p. 14.
206. Van Wechem 2007, p. 216. Hij wijst in dit verband op Hof ’s-Hertogenbosch 1 november 2001,  

NJ 2002, 507, waar zijns inziens ten onrechte art. 6:232 BW is toegepast in plaats van art. 3:35 BW. 
207. Van Wechem 2007, p. 216. Verder wordt in die gevallen het aantal facturen bepalend geacht en 

is een beperkt aantal facturen al voldoende om stilzwijgende aanvaarding van de gelding van 
algemene voorwaarden aan te nemen.
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4.3totstandkoming en algemene voorwaarden

6:232 BW volgende regel echter pas aan de orde komt nadat de rechter heeft 
vastgesteld dat de wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden heeft 
aanvaard.208 Anders dan in literatuur en jurisprudentie wel wordt aangenomen, 
speelt artikel 6:232 BW dus geen enkele rol bij de vaststelling of de wederpartij 
de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.209 Uit artikel 6:232 BW 
volgt slechts dat een dergelijke acceptatie geldt voor het complex van algemene 
voorwaarden.210 Enkel indien een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt en 
de betreffende voorwaarden algemene voorwaarden in de zin van afdeling 6.5.3 
BW zijn, komt men toe aan de criteria voor de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden op een overeenkomst. 

Waarom is dit alles van belang in de context van deze studie, nu ik hierboven 
heb benadrukt dat het mij vooral om de totstandkoming van overeenkomsten 
gaat?211 Als tussen partijen een overeenkomst tot stand komt, gebeurt dat in 
de 1-situaties van deze studie door stilzwijgende aanvaarding door de afnemer 
van een aanbod.212 Indien in het aanbod wordt verwezen naar algemene voor-
waarden, dient de rechter naar mening van Van Wechem bij een (vermeende) 
stilzwijgende aanvaarding door de contentafnemer te onderzoeken of de con-
tentaanbieder er wel van uit mocht gaan dat de afnemer met de gelding van 
algemene voorwaarden heeft ingestemd. De reden daarvoor is dat bij artikel 3:35 
BW in belangrijke mate aan de veronderstelde wil moet worden getoetst. In de 
woorden van Van Wechem:

‘Daar bij toepassing van art. 3:35 BW de veronderstelde wil van de weder-
partij een belangrijk criterium is waaraan getoetst dient te worden met 
betrekking tot de vraag of de gebruiker van algemene voorwaarden – 
onder de gegeven omstandigheden – verklaringen of gedragingen van de 
wederpartij zo had mogen opvatten dat zij de gelding van de algemene 
voorwaarden had aanvaard, is het – in het licht van dat artikel – niet goed 
te begrijpen dat snel wordt aangenomen dat de wederpartij met de gel-
ding van algemene voorwaarden akkoord is. Het ligt immers niet voor de 
hand dat de wederpartij snel akkoord zou gaan met algemene voorwaar-
den die bezwarend [niet: onredelijk bezwarend, MLB]213 voor haar zijn. Er lijkt 
dus in het kader van artikel 3:35 BW eerder sprake van een toerekening van 
het gegeven dat de wederpartij niet actief tegen de algemene voorwaar-
den protesteert, dan dat op grond van de tekst of bedoeling van artikel 
3:35 BW kan worden aangenomen dat zij met de algemene voorwaarden 

208. Van Wechem 2007, p. 17-23.
209. Van Wechem 2007, p. 22.
210. Art. 6:232 BW is derhalve geen lex specialis van art. 3:35 BW. Van Wechem 2007, p. 22.
211. Zodra algemene voorwaarden in het spel zijn, is het dus zaak steeds goed onderscheid te blijven 

maken tussen de vragen of een overeenkomst tot stand komt, of op die overeenkomst algemene 
voorwaarden van toepassing zijn en de vraag of de betreffende algemene voorwaarden ten tijde 
van de totstandkoming van de overeenkomst wel op de juiste wijze ter hand gesteld zijn (art. 
6:233 onder b jo. 6:234 BW: een beding uit de algemene voorwaarden is immers vernietigbaar 
indien geen terhandstelling heeft plaatsgehad).

212. Par. 5 en 6.
213. Van Wechem doelt hier op bedingen die de rechtspositie van de wederpartij nadelig kunnen 

beïnvloeden, zie Van Wechem 2007, p. 23.
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akkoord is en op dat punt bij de gebruiker de gerechtvaardigde schijn 
heeft opgewekt.’214

Stilzwijgende aanvaarding van een aanbod waarvan algemene voorwaarden on-
derdeel uitmaken, is ook mogelijk als de afnemer niet bekend is met de inhoud 
van die algemene voorwaarden. In de meeste gevallen kan de wil van de afne-
mer niet geacht worden gericht te zijn geweest op aanvaarding van een aanbod 
waarvan hij de inhoud niet kende. Dat is evenwel anders indien de afnemer door 
zijn gedragingen bij de aanbieder de verwachting heeft gewekt dat zijn wil wel 
gericht was op de aanvaarding van het aanbod van de aanbieder. Van Wechem 
meent nu dat in een dergelijke situatie extra hoge eisen moeten worden gesteld 
aan het gerechtvaardigd vertrouwen van de aanbieder.215 Bij stilzwijgende aan-
vaarding van een aanbod dat een verwijzing naar algemene voorwaarden omvat, 
meent van Wechem dat de gebruiker van algemene voorwaarden (in deze studie 
dus de contentaanbieder) er minder snel gerechtvaardigd op mag vertrouwen 
dat zijn wederpartij het complex van algemene voorwaarden heeft aanvaard: 

‘Het lijkt niet juist dat in een geval waarbij de gebruiker wetenschap heeft 
van het bezwarende karakter van een aantal clausules opgenomen in de 
algemene voorwaarden en de wederpartij niet, dat de wederpartij de gel-
ding van (het complex van) de algemene voorwaarden (stilzwijgend) heeft 
aanvaard. Die wetenschap dient aan de gebruiker te worden toegerekend 
en dient temperend te werken op zijn gerechtvaardigde verwachting dat de 
wederpartij de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.’216

Een dergelijke situatie doet zich mogelijk voor waar de aanbieder in zijn alge-
mene voorwaarden beperkingen opneemt met betrekking tot de met zoekbots 
toegestane verrichtingen.217 

4.4 Jurisprudentie over terreinrisico en bordjes in hotels 

Over stilzwijgende aanvaarding van een via internet gedaan aanbod is weinig 
jurisprudentie. Er zijn echter wel ‘offline’ casus die naar mijn mening enigszins 
vergelijkbaar zijn, zoals jurisprudentie over stilzwijgende aanvaarding bij exo-
neratieclausules.218 Verschil is er wel: de gebruiker van een exoneratieclausule 
wil duidelijk maken wat de reikwijdte van zijn eventuele aansprakelijkheid is, 
terwijl de contentaanbieder wil dat zijn wederpartij gehoudenheid aan verplich-
tingen met betrekking tot de content aanvaardt.219 
Voorbeelden van exoneratieclausules die als vergelijkingsmateriaal kunnen die-
nen, zijn exoneraties bij bewaargeving (het bordje in de garderobe: ‘de directie 

214. Van Wechem 2007, p. 202. Zie ook p. 23.
215. Van Wechem 2007, p. 15-16. 
216. Van Wechem 2007, p. 17. 
217. Par. 6.5.
218. Vergelijk de eisen die worden gesteld aan exoneraties op borden. Zie Rijken 1983, p. 75. Zie ook 

Van Dam 2000, p. 215 en p. 405-406, wat betreft de plaats en de inhoud van waarschuwingen. 
Voorts: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006. 

219. De vergelijking is niettemin relevant, omdat de clausules die ik als vergelijkingsmateriaal ge-
bruik, onder bepaalde omstandigheden onderdeel worden van de overeenkomst tussen partijen. 
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stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen’) en 
terreinrisico (het bord bij de entree van een bouwterrein ‘betreding geschiedt op 
eigen risico’). Hierover is heel wat (lagere) rechtspraak.220 Deze rechtspraak toont 
een divers beeld.221 

Bannier heeft in een artikel uit 1973 uiteengezet dat drie constructies geschikt 
zijn voor de beantwoording van de vraag of men een vrijtekening op een bord 
bij de ingang van een terrein na het passeren daarvan tegen zich moet laten wer-
ken.222 De eerste mogelijkheid is dat de betreder van het terrein bekend is met 
het bord, of geacht moet worden het bord te hebben gezien. Hij weet dat op het 
terrein een verhoogde kans op schade bestaat. Door toch het terrein te betreden, 
accepteert hij die kans: risicoaanvaarding.223

De tweede constructie gaat als volgt: door het bord na lezing voorbij te gaan en 
het terrein te betreden, aanvaardt men één of meer voorwaarden (bijvoorbeeld 
uitsluiting van aansprakelijkheid) met betrekking tot het betreden. Aanwe-
zigheid op het terrein is slechts toegestaan onder de op het bord genoemde 
voorwaarden. Bij deze tweede mogelijkheid is eigendom de grondslag voor 
gehoudenheid. Wanneer men de voorwaarden niet accepteert, wordt de aanwe-
zigheid op het terrein onrechtmatig. Deze tweede mogelijkheid veronderstelt 
de aanwezigheid van een ruimte die voorzien is van een duidelijke ingang waar 
men een bord kan plaatsen.224

In de derde constructie komt door het bord na lezing voorbij te gaan en het ter-
rein te betreden, een overeenkomst tot stand. Deze overeenkomst behelst een 
wijziging van de aansprakelijkheid: de terreineigenaar is niet aansprakelijk, of 
de gevolgen van betreding van het terrein zijn voor risico van de betreder van 
het terrein. 
Bij terreinrisico wordt het presenteren van een exoneratieclausule op deze wijze 
gerechtvaardigd door de aanwezigheid van een verhoogde kans op schade, in 
combinatie met de omstandigheid dat het de uitoefening van een bedrijf zou be-
moeilijken om bijvoorbeeld iedere bezoeker van een terrein een briefje te laten 
ondertekenen. De wil van de aanbieder van het bord wordt geopenbaard door 
de tekst zichtbaar aan te brengen op een wijze die eenieder moet kunnen begrij-
pen. Het toch betreden van het terrein is dan vergelijkbaar met het aangaan van 
een vervoersovereenkomst, of het zijn intrek nemen in een hotel.225 

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de vraag of gebondenheid aan voorwaarden 
kan worden geconstrueerd uit hoofde van een overeenkomst.226 In literatuur 

220. Het aannemen van een overeenkomst is een feitelijke kwestie, zodat er geen uitspraken zijn van 
de Hoge Raad.

221. Zie voor een overzicht van oudere uitspraken Bannier 1973, p. 314. In Rb. Rotterdam 16 januari 
2013, LJN BY8745 werd een bordje boven de brievenbus als exoneratieclausule gekwalificeerd. 
Voor meer recente uitspraken, met name over terreinclausules, zie hieronder. 

222. Bannier 1973, p. 314 e.v.
223. Bannier 1973. Deze benadering werd in het verleden onder meer door H. Drion gehanteerd. In 

dezelfde zin Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006, verwijzing naar Rijken 1983, p. 78.
224. In Amerikaanse literatuur en jurisprudentie over toegang tot websites is een variant op deze re-

denering uitgewerkt in het leerstuk van trespass to chattels in cyberspace: par. 2.3.3.
225. Bannier 1973, p. 317-318. 
226. Het onderwerp van die overeenkomst behelst méér dan alleen maar exoneraties ten behoeve van 

de aanbieder.
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en jurisprudentie over terreinrisico wordt de vraag naar de gebondenheid aan 
de vrijtekening op een bord vaak benaderd vanuit het perspectief van de (mo-
gelijke) totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen. De vraag naar 
totstandkoming wordt in de praktijk gelijktijdig beantwoord met de vraag naar 
de toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst die bestaat 
uit het aanbieden van toegang tot of gebruik van een ruimte of faciliteit.227 Is het 
passeren van een bord met exoneratieclausule aan te merken als stilzwijgende 
aanvaarding van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst indien de 
passeerder wist of behoorde te weten van de verklaring van de aanbieder en 
voorts die wilsuiting niet heeft tegengesproken, maar precies datgene doet waar-
aan de aanbieder een bepaald gevolg heeft willen verbinden? In dat kader moet 
worden bezien of de passeerder – ook als hij niet de voorwaarden wilde accepte-
ren – het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt bij de aanbieder dat hij die 
voorwaarden wel accepteerde.228 

De lagere jurisprudentie over terreinclausules is wisselend.229 Toch is er wel een 
aantal vaak terugkerende gezichtspunten en relevante omstandigheden uit te 
destilleren. Stilzwijgende aanvaarding van de toepasselijkheid van de exonera-
tie werd bijvoorbeeld aangenomen bij bedrijfsmatig handelen. Bij een schade 
in een parkeergarage werd een vrijtekening op een bord aan de ingang van een 
parkeergarage voor ‘welke schade ook’ als aanvaard en geldig geacht, omdat het 
om bedrijfsmatig handelen met een bestelauto ging.230 Voorts doet ter zake of 
het bord op een opvallende plaats staat, de tekst daarop duidelijk leesbaar is en 
of sprake is van regelmatig bezoek:

‘Niet in geschil is dat dit bord op een opvallende wijze is geplaatst, dat de 
tekst daarop duidelijk leesbaar is aangebracht en dat de chauffeur van 
de beschadigde trekker sinds lange tijd zeer regelmatig het terrein had 
bezocht. Het hof gaat er daarom met de rechtbank van uit dat de eigenaar 
van de trekker met de op het bord aangebrachte tekst bekend moet wor-
den geacht.’231 

Het gaat er dus om dat de afnemer bekend was met de tekst op het bord. Zo 
moest de huurder van een pand op een terrein geacht worden de op het bord 
bij de ingang van het terrein gestelde aansprakelijkheidsregeling omtrent ter-

227. Bannier 1973 en daar genoemde uitspraken. 
228. Bannier wees er reeds op dat het kopen van een kaartje in de bus waarop een verwijzing naar 

algemene vervoersvoorwaarden staat, ook aanvaarding van de vervoervoorwaarden meebrengt. 
Zie Bannier 1973, p. 317, met daar genoemde verwijzingen. MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 166; Parl. 
Gesch. Boek 6, p. 889 (Toelichting-Meijers). Zie ook HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258. Vgl. voorts 
HR 21 december 2001, NJ 2002 (Van Beers/Van Dalen): aanbod en aanvaarding hoeven niet uitdruk-
kelijk plaats te vinden; zij kunnen in elke vorm geschieden en kunnen besloten liggen in een of 
meer gedragingen.

229. In veel jurisprudentie over terreinclausules op een bord is het bord een aanvulling op een reeds 
bestaande overeenkomst tussen partijen. De voorwaarden waarover dit onderzoek handelt, 
vormen echter geen aanvulling op een reeds bestaande overeenkomst. Die jurisprudentie die be-
trekking heeft op voorwaarden die een reeds bestaande overeenkomst aanvullen, laat ik daarom 
grotendeels buiten beschouwing.

230. Ktg. Tilburg 2 februari 1995, VR 1996, 173. 
231. Ktg. Tilburg 2 februari 1995, VR 1996, 173. 
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reinrisico te hebben aanvaard, omdat het bord goed leesbaar en waarneembaar 
aangebracht was en de huurder het bord regelmatig moest hebben gepasseerd.232 
In een andere zaak had een vorkheftruck een vrachtauto beschadigd die zich 
op een haventerrein bevond met aan de ingang een bord ‘Eigen risico; wij noch 
personeel aansprakelijk voor enige schade’. De chauffeur gaf volgens het hof 
namens de eigenaar te kennen in te stemmen met de voorwaarde voor betreding 
van het terrein. Zo’n bord moet worden uitgelegd overeenkomstig de 

‘zin die daaraan in gegeven omstandigheden door degene die zich op ter-
rein bevindt in redelijkheid mag worden toegekend en naar hetgeen hij 
en terreinexploitant te dien aanzien van elkaar mogen verwachten.’233

Ook dit bord was op een zeer opvallende wijze geplaatst en droeg een duidelijke 
tekst. Regelmatig bezoek werd hier als indicatie gezien voor bekendheid en in-
stemming. Ook behoorde de betreffende bezoeker tot de groep van bezoekers 
voor wie het bord bestemd was. Tot slot was dit bord ook nog eens ontworpen 
door een brancheorganisatie (in casu de Vereniging voor Rotterdamse Studwa-
doors). 
Het enkel hebben van een aankondiging is onvoldoende, de wederpartij moet 
in de gelegenheid zijn geweest kennis te nemen van die verklaring.234 Geen 
overeenkomst werd aangenomen in een geschil waarin vaststond dat de andere 
partij het bord niet had gezien. De rechtbank overwoog hier ook nog dat bekend-
heid met de omstandigheid dat dit soort clausules voorkomt, niet automatisch 
meebrengt dat de andere partij de clausule tegen zich moet laten gelden.235 Ook 
bij een bord moet immers steeds worden bezien wat de zin is die onder de gege-
ven omstandigheden aan de verklaring mag worden toegekend.236 
De bijzondere risico’s die verbonden zijn aan het betreden van een haventerrein, 
de zichtbaarheid van het bord, de omstandigheid dat partijen regelmatig met 
elkaar te maken hebben, alsmede de gebruikelijkheid van het hanteren van exo-
neratieclausules op borden aan het begin van het bedrijfsterrein in de branche, 
terwijl de wederpartij geen klein bedrijf of consument was, waren doorslagge-
vend voor het van toepassing achten van een vrijtekening in een uitspraak van 
het Hof ’s-Gravenhage in 2006.237

232. Hof ’s-Gravenhage 7 januari 1977, LJN AB7361, NJ 1978, 262, S&S 1978, 21, VR 1977, 40.
233. Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, VR 1992, 70. Vergelijk HR 17 december 1976, NJ 1977, 241  

(Bunde/Erckens).
234. Hof Amsterdam 14 december 1995, S&S 1997, 77, LJN AJ3002 (Croix et Maison): de aanwezigheid 

van schilden met een exoneratieclausules leidde hier slechts tot vrijtekening als de werf tevens 
kon aantonen dat de koper vóór het sluiten van de overeenkomst op de werf aanwezig was ge-
weest en van het opschrift op bedoelde schilden kennis had kunnen nemen. Bovendien kon de 
gebruikelijkheid van vergaande clausules in deze zaal niet worden tegengeworpen aan personen 
die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

235. Rb. Rotterdam 7 juli 2004, LJN AY7234, S&S 2006, 91.
236. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, VR 1992, 70. Rb. Rotterdam 27 april 2011,  

LJN BQ6211, S&S 2011/88, 70. Zie m.n. r.o. 2.2.3: ‘(…) In [het, MLB] arrest van het gerechtshof 
 ’s-Gravenhage van 2 juli 1991, LJN AJ5853, S&S 1992, 116 – waarop Uniport beroep doet – waarin 
een soortgelijk bord een rol speelde, ging het om het terreinrisico. De hiervoor aangehaalde be-
woordingen zijn niet zodanig (ruim) geformuleerd dat deze mede omvatten het risico van schade 
ontstaan aan een door Uniport beladen (of gelost) vervoermiddel (…).’

237. Hof ’ s-Gravenhage 1 februari 2006, VR 2007, 59 (Handel Lingier cs/Verbrugge cs).
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Naast jurisprudentie over terreinrisico kan ook geput worden uit uitspraken 
over bordjes in hotels. Op grond van artikel 7:609 BW rust op een hotelhouder 
een aansprakelijkheid als bewaarnemer voor beschadiging of verlies van door 
een gast meegebrachte zaken.238 De vraag kan opkomen in hoeverre de hotel-
houder zich voor die aansprakelijkheid kan vrijtekenen door het plaatsen van 
bordjes in het hotel met daarop een exoneratieclausule.239 Wordt door eenzijdige 
bekendmaking van de kant van de hotelhouder de aansprakelijkheid in geval 
van een geldige clausule gewijzigd?240 
Ondanks die eenzijdigheid is de gebruikelijkheid van dergelijke clausules van 
oudsher een argument om gebondenheid aan dit soort vrijtekeningen bij be-
waarneming toch aan te nemen, zo vermeldt Hondius.241 Hij wijst er tevens op 
dat excessen ten gevolge van de toepasselijkheid werden voorkomen door de 
beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid242 en de regels voor alge-
mene voorwaarden. 
Omdat het ertoe doet of de exoneratie de primaire verbintenis betreft of niet, is 
de aard van de overeenkomst hier relevant. Vrijtekening is in beginsel niet mo-
gelijk voor de primaire prestatie of hoofdverbintenis.243 Hondius meent dat zo’n 
bordje in een hotel niet de eigenlijke overeenkomst aantast.244 
Bij de vraag of een exoneratie in een hotel of waarschuwing op een bord aan de 
andere partij kan worden tegengeworpen, speelt bij schade de mate waarin het 
risico verzekerbaar was en ook was verzekerd vaak een rol.245 Uit deze afweging 
blijkt dat ook de belangen en mogelijkheden van de aanbieder om het zelfde re-
sultaat op een andere wijze te bereiken, een rol spelen.246

In de hier genoemde jurisprudentie over terreinclausules en ‘bordjes’ komen de 
volgende factoren steeds terug bij de beantwoording van de vraag of rechtsgeldig 

238. Hondius (Bijzondere overeenkomsten), art. 7:609 BW, aant. 3.
239. Ik ben mij ervan bewust dat er een verschil is met de overeenkomsten die onderwerp zijn van 

deze studie. Uit hoofdstuk 7 volgt dat bij de casus van deze studie zonder een op rechtsgevolg 
gerichte verklaring op de website geen sprake kan zijn van een rechtsgeldig aanbod. Bij een exo-
neratie in bijvoorbeeld een hotel kan er zonder bordje wel degelijk een overeenkomst bestaan. 
Van die overeenkomst zijn de kernverplichtingen duidelijk. De uiting op het bordje kan dan 
eventueel de bestaande overeenkomst tussen partijen wijzigen. Een bepaling inhoudende een 
dergelijke aanpassing kan zowel het karakter van een kernbeding als van een algemene voor-
waarde hebben.

240. Hondius (Bijzondere overeenkomsten), art. 7:609 BW, aant. 3: ‘Dergelijke mededelingen lijken te 
kunnen worden gezien als algemene voorwaarden als bedoeld in art. 6:231 e.v. BW en de geldig-
heid ervan kan dan in het algemeen worden beoordeeld aan de hand van art. 6:231 e.v. BW; daar-
naast kunnen de redelijkheid en billijkheid hun invloed doen gelden.’

241. Hondius (Bijzondere overeenkomsten), art. 7:609 BW, aant. 3 met verwijzingen. 
242. Hondius (Bijzondere overeenkomsten), art. 7:609 BW, aant. 3 met verwijzing naar HR 9 januari 2004, 

NJ 2004, 585 (Kuunders/Swinckels): een exoneratiebeding dient buiten toepassing te blijven voor 
zover die toepassing in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar zou zijn, hetgeen in het algemeen het geval zal zijn als de schade is te wij-
ten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de schuldenaar of van met de leiding van het bedrijf 
belaste personen (HR 12 december 1997, NJ 1998, 208). 

243. Hondius (Bijzondere overeenkomsten), art. 7:609 BW, aant. 3 met verwijzing naar Rijken 1983, p. 48. 
De kwalificatie van een overeenkomst kan bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of een 
bepaalde verplichting als een hoofdverplichting dient te worden aangemerkt, aldus Hondius.

244. Hondius (Bijzondere overeenkomsten), art. 7:609 BW, aant. 3. 
245. Zie reeds Bannier 1973, p. 318. 
246. Bannier 1973, p. 318.
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een overeenkomst tot stand is gekomen: of sprake was van bedrijfsmatig hande-
len, of de verklaring duidelijk waarneembaar was zodat de afnemer kennis kon 
nemen van de verklaring, of de wederpartij regelmatig het bord met de verkla-
ring is gepasseerd en de gebruikelijkheid van (die) clausules op bordjes op een 
bepaalde plaats of in een bepaalde branche. 

4.5 Criteria en gezichtspunten

In de volgende paragrafen pas ik op de door mij geïdentificeerde 1-situaties het 
Nederlandse contractenrecht toe. Per 1-situatie onderzoek ik of rechtsgeldig een 
overeenkomst tot stand kan komen. Dat doe ik aan de hand van de gezichtspun-
ten voor de normatieve beoordeling van de verwachtingen van partijen over en 
weer uit hoofdstuk 6. Daaraan voeg ik de inzichten toe die ik heb opgedaan in 
hoofdstuk 2. Tevens haal ik inspiratie uit het Amerikaanse recht. Voorafgaand 
daaraan zet ik in de onderhavige paragraaf de volgens mij relevante criteria en 
gezichtspunten voor de genoemde normatieve beoordeling nog even kort op een 
rij.

Bij de normatieve beoordeling van de verwachtingen van partijen ten aanzien 
van verrichtingen met open content spelen de in hoofdstuk 6 geformuleerde 
gezichtspunten mijns inziens op de volgende manier een rol.247 De afnemer zal 
de bedoeling van de aanbieder steeds uit het palet van concrete omstandigheden 
moeten destilleren. Hierbij zijn onder meer de aard, de tekst en de inhoud van 
de uiting relevant. Ook de wijze waarop de content wordt weergegeven (bij een 
website: de lay-out) en de context waarin de verklaring wordt gedaan, kunnen 
van invloed zijn op de verwachtingen van de afnemer.
Ten aanzien van de aard van de transactie en omstandigheden waaronder deze 
plaatsvindt, is leidend dat het hier gaat om open content, die zonder financiële 
tegenprestatie beschikbaar wordt gemaakt. Een dergelijke context geeft de afne-
mer minder aanleiding om op zoek te gaan naar mogelijke voorwaarden. Als het 
gaat om informatie die gewoonlijk wél tegen vergoeding wordt aangeboden, kan 
dit echter anders zijn. De precieze aard van de informatie acht ik daarom meer 
relevant. Uit het open aanbieden van content valt op zichzelf niet de bedoeling 
van de aanbieder af te leiden. De aanbieder kan de content vanwege economi-
sche motieven open aangeboden hebben, bijvoorbeeld om meer bezoekers naar 
de website te trekken, maar het open aanbieden van content kan net zo goed een 
uiting zijn van de wens van de aanbieder de content om niet-commerciële rede-
nen te delen. 

Wat mag de aanbieder opmaken uit het voortgezet opvragen van content 
nadat de afnemer eventuele voorwaarden met betrekking tot het gebruik van 
de content reeds is gepasseerd? De aard van de aangeboden informatie speelt 
hier ook een rol: bij een informatieve website mag de aanbieder bijvoorbeeld 
minder oplettendheid verwachten bij afnemers ten aanzien van (de aanwezig-
heid van) voorwaarden. Over de rol van de bedoeling van de afnemer met zijn 
verklaring bestaat discussie. Eerder besprak ik twee tegengestelde visies op de 

247. Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 6, par. 3. 
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grondslag voor de totstandkoming van een click-wrap-overeenkomst.248 Waar 
voor Westerdijk de bedoeling van de afnemer niet te zwaar mocht tellen, stond 
die bedoeling bij Scheltema en Tjong Tjin Tai nu juist centraal.249 Van Wechem 
meent eveneens dat bij stilzwijgen strenge eisen moeten worden gesteld aan het 
gerechtvaardigd vertrouwen.250

Naarmate de stilzwijgende aanvaarding voor de contentaanbieder voordeliger 
is en voor de afnemer (kenbaar) nadeliger, mag de aanbieder er minder snel ge-
rechtvaardigd op vertrouwen dat de afnemer werkelijk wilde aanvaarden. Ook 
is er dan voor de aanbieder meer aanleiding om onderzoek te verrichten naar 
de bedoelingen van de afnemer.251 Indien open content beschikbaar wordt ge-
maakt tegen een geringe tegenprestatie, zal niet snel sprake zijn van nadeel aan 
de zijde van de afnemer. 
De verwachtingen van partijen kunnen worden beїnvloed door het aantal web-
documenten dat de afnemer heeft opgevraagd. Na de eerste keer opvragen is het 
nog te vroeg om aanvaarding van een aanbod aan te nemen. Met het opvragen 
van de tweede en volgende pagina’s betreedt men een grijs gebied. Bij meer op-
gevraagde pagina’s ligt meer voor de hand dat de wil van de afnemer bij verder 
gaan met opvragen gericht is op aanvaarding.252 Na veelvuldig opvragen van web-
pagina’s van een zelfde website met open content heeft de aanbieder dus meer 
aanleiding om gerechtvaardigd te vertrouwen op aanvaarding van zijn aanbod. 

5. Uitwerking interactiemodel voor afnemer-eindgebruiker 

5.1 Inleiding en opbouw

Voor elk van de genoemde wijzen van het verbinden van voorwaarden aan het 
gebruik van content ga ik in de volgende paragrafen na of een rechtsgeldige 
overeenkomst tot stand kan komen.253 Dat doe ik door het interactiemodel uit 
te werken voor het geval de aanbieder voorwaarden aan het gebruik van con-
tent kenbaar maakt.254 Paragrafen 5.2 tot en met 5.5 gaan over de situatie dat 
een menselijke gebruiker content opvraagt met een webbrowser. In die context 
bespreek ik enkel het verbinden van voorwaarden in natuurlijke taal.255 In 
paragraaf 6 gebruikt de afnemer een zoekbot. Bij het opvragen door zoekbots 

248. Par. 3.3.
249. Par. 3.3. De zienswijze van Westerdijk volgend, zou men ook kunnen zeggen dat de afnemer door 

verder content op te vragen de verklaring afgeeft dat hij het product wil gebruiken. Als een afne-
mer daarbij had moeten verwachten dat het gebruik van content aan voorwaarden was gebon-
den, zal de aanbieder er eerder op mogen vertrouwen dat de afnemer met het verder opvragen 
een aanvaardingshandeling wilde verrichten. Scheltema en Tjong Tjin Tai menen nu juist dat de 
wens tot gebruik van een product nog niet de wil tot binding aan de voorwaarden impliceert. 

250. Van Wechem 2007, p. 15-16, zie hierboven, par. 4.2.
251. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 135.
252. Bij opvragen met zoekbots is lastig dat de aanbieder zich niet altijd persoonlijk en actief bezig-

houdt met het opvraagproces. Het construeren van gerechtvaardigd vertrouwen bij de aanbieder dat 
de afnemer op een zeker moment in het opvraagproces heeft ingestemd met een aanbod is dus 
nogal artificieel.

253. Met uitzondering van de click-wrap-overeenkomst, die al behandeld is in par. 3.3. 
254. Uit hoofdstuk 7, par. 2.1 en dit hoofdstuk, par. 4.2 volgt welke verrichtingen op welk moment in 

het model plaatsvinden, zodat hier minder uitgebreid naar het model hoeft te worden verwezen.
255. Het ligt immers niet voor de hand dat een eindgebruiker kennisneemt van tot zoekbots gerichte 

uitingen.
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bespreek ik achtereenvolgens situaties met voorwaarden in natuurlijke taal, 
voorwaarden in machine interpretable-formaat en een combinatie van beide. Tel-
kens onderzoek ik of rechtsgeldig een overeenkomst tot stand kan komen tussen 
aanbieder en afnemer met betrekking tot het gebruik van de content. Daarbij 
maak ik gebruik van de volgende casus, die per 1-situatie enigszins zal worden 
aangepast: 

A-Zupermarkt heeft een mooie website, waarop onder meer de weekaanbie-
dingen van de supermarkt staan en een overzicht met reguliere prijzen van 
diverse artikelen. A-Zupermarkt wil voorwaarden verbinden aan het gebruik 
van de website, zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid. Jan gaat 
naar de website van A-Zupermarkt en vraagt daar diverse webpagina’s op om te 
kijken naar de weekaanbiedingen. 

5.2 Eerste 1-situatie: wegklikbare mededeling 

5.2.1 Casus

Jan gaat naar de website van A-Zupermarkt. Om de inhoud van de eerste pagina 
te kunnen bekijken, moet hij een extra frame met een mededeling wegklik-
ken.256 De mededeling luidt als volgt: ‘Bij gebruik van deze website gaat u 
akkoord met onze gebruiksvoorwaarden’. De tekst is voorzien van een link naar de 
voorwaarden. Jan klikt de mededeling weg en vraagt vervolgens meerdere web-
pagina’s van de website van A-Zupermarkt op.

Bij een wegklikbare mededeling verschijnt over de webpagina heen nog een 
extra scherm, met in dit geval een verwijzing naar de voorwaarden die de aan-
bieder wil hanteren. Dit gebeurt meteen in fase 1A van het interactiemodel. 
Het scherm moet worden weggeklikt voordat de afnemer daadwerkelijk kennis 
kan nemen van de informatie op de webpagina. Voorheen werden advertenties 
en verwijzingen naar voorwaarden wel eens als ‘pop-up scherm’ gepresenteerd. 
Omdat pop-ups door afnemers als zeer hinderlijk ervaren werden, staan de 
meeste webbrowsers nu standaard ingesteld op het blokkeren van pop-ups. Een 
wegklikbare mededeling kent meerdere verschijningsvormen. De voorwaar-
den zelf kunnen bijvoorbeeld worden getoond, of er kan worden verwezen 
naar een andere webpagina met gebruiksvoorwaarden. Voorts kan wel of niet 
worden vermeld dat een overeenkomst tot stand komt. Voorbeelden van dit 
soort mededelingen zijn: ‘door gebruik van deze website gaat u akkoord met de 
gebruiksvoorwaarden van deze website’, ‘door gebruik van deze website stemt u 
ermee in dat wij cookies op uw computer plaatsen’, en ‘door het gebruik van deze 
website stemt u ermee in dat u de content niet opvraagt met behulp van een ge-
automatiseerd programma zoals een spider’.
Deze situatie vertoont gelijkenis met het plaatsen van een bord bij de ingang van 
een terrein of een winkel. Voordat de afnemer het toegestuurde webdocument 

256. Een voorbeeld is de website www.tvgids.nl/. 
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echt kan bekijken, worden de voorwaarden die de aanbieder daaraan wil verbin-
den immers gepresenteerd. De afnemer kan deze pas bekijken nadat hij dit extra 
scherm heeft weggeklikt. Net als de betreding van een terrein of een winkel is 
het wegklikken niet hetzelfde als zich expliciet ‘akkoord’ verklaren: er is hier 
(meestal) geen ‘OK’-button, maar enkel een mogelijkheid om het extra venster 
weer te sluiten.
Is hier sprake van een rechtsgeldig openbaar aanbod? Deze verklaring van  
A-Zupermarkt is een op rechtsgevolg gerichte verklaring, die gericht is tot alle 
bezoekers van de website. Met deze verklaring expliciteert de aanbieder het ver-
lenen van toestemming voor het gebruik van de content onder de voorwaarden 
waarnaar wordt verwezen. Is het onderhavige aanbod daarmee voldoende be-
paalbaar? Enerzijds weet Jan nu dat A-Zupermarkt met hem een overeenkomst 
wil aangaan, en hij kan op de link klikken om te verifiёren wat de voorwaarden 
precies zijn. Anderzijds kan worden aangevoerd, dat pas sprake is van een be-
paalbaar aanbod als Jan weet wat die voorwaarden zijn, dus nadat hij op de link 
heeft geklikt en de voorwaarden hem zijn toegestuurd. Nu de verklaring dui-
delijk wordt gepresenteerd en Jan in de gelegenheid wordt gesteld de precieze 
voorwaarden te bekijken alvorens hij de verklaring van A-Zupermarkt wegklikt, 
is mijns inziens sprake van een voldoende bepaalbaar aanbod. 
Indien de inhoud van de verklaring zich daarvoor leent, kan een wegklikbare 
mededeling als volledig openbaar aanbod gekwalificeerd worden. Voorwaarden 
waarnaar duidelijk wordt verwezen, maken in beginsel onderdeel uit van het 
aanbod. Dit aanbod krijgt werking jegens Jan op het moment dat de content 
binnenkomt op zijn computersysteem.257 Het openbaar aanbod wordt herroe-
pen op het moment dat A-Zupermarkt het beschikbaar maken van de content 
staakt.258

5.2.2 Stilzwijgende aanvaarding bij wegklikbare mededelingen?

Na het bekijken van het eerste webdocument kan Jan stoppen of verder gaan 
met het opvragen van content uit hetzelfde domein. Indien Jan verder gaat met 
het opvragen van content, komt hij in fase 1B van het interactiemodel.259 Bij een 
rechtsgeldig aanbod van A-Zupermarkt komt de vraag op of Jan stilzwijgend dat 
aanbod heeft aanvaard door meerdere pagina’s van die site op te vragen nadat 
hij de webpagina met het aanbod van A-Zupermarkt heeft weggeklikt.260 
In hoeverre is stilzwijgende aanvaarding hier mogelijk? Girot wijst erop dat in 
Europese rechtsstelsels meestal een ‘postive act’ van de afnemer vereist is om 
instemming met de voorwaarden te mogen aannemen.261 Het bewustzijn van de 
afnemer van de juridische gevolgen van zijn handelingen wordt volgens Girot 

257. Art 3:37 lid 3 BW, zie hoofdstuk 6, par. 2.2.2.
258. Vergelijk over de wijze van totstandkoming van een overeenkomst met betrekking tot een au-

tomaat: Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1, aant. 186, met verwijzing naar Pol-
derman 1913, p. 147 (naar mening van Polderman is een openbaar aanbod een onherroepelijk 
aanbod) en p. 101 (voor het einde aan het aanbod).

259. Hoofdstuk 2, par. 5.
260. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 312. De inhoud van de voorwaarden kan 

alleen worden bekeken indien de afnemer verdergaat met opvragen van content. Jan moet in 
ieder geval eerst in de gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van die voorwaarden.

261. Girot 2001, p. 311.
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beïnvloed door drie factoren: het tweemaal vereisen van expliciete toestemming, 
het versturen van een bevestiging per e-mail en het treffen van maatregelen van 
technische aard die de afnemer dwingen stil te staan bij de (juridische) gevolgen 
van zijn keuzes.262 In het onderhavige geval is van al deze factoren geen sprake. 
Niettemin kan een verklaring op grond van artikel 3:37 lid 1 BW in een of meer 
gedragingen, en dus ook in een stilzwijgen besloten liggen.263 Uit wetsgeschiede-
nis en literatuur volgt wel dat er voor aanvaarding meer aan de hand moet zijn 
dan louter stilzwijgen.264 Voor gebondenheid aan de voorwaarden van A-Zuper-
markt is vereist dat Jan zich er voorafgaand aan het verder opvragen van bewust 
was dat hij daarmee tevens een (licentie)overeenkomst zou aangaan, en wat de 
inhoud van die overeenkomst zou zijn.265 Het gaat er steeds om of A-Zupermarkt 
als partij die de mededeling deed, erop mocht vertrouwen dat het wegklikken 
en vervolgens verder gaan met opvragen in casu mocht worden opgevat als een 
blijk van instemming.266 Aan gerechtvaardigd vertrouwen bij stilzwijgen moeten 
strenge eisen worden gesteld. Voortgezet gebruik alleen is op zichzelf onvol-
doende om er gerechtvaardigd op te mogen vertrouwen dat de afnemer een 
aanvaardingshandeling pleegt.267 

De tekst en inhoud van de verklaring van A-Zupermarkt moeten blijk geven van 
een ondubbelzinnig aanbod. Een wegklikbare mededeling is ook goed zicht-
baar voor afnemers die een webbrowser gebruiken. Als aan deze beide eisen is 
voldaan, moet een afnemer zich er eerder van bewust zijn dat hij door verder 
te gaan met het opvragen van webpagina’s een aanbod tot het aangaan van een 
overeenkomst aanvaardt. Als de voorwaarden inderdaad zo duidelijk zijn gepo-
sitioneerd dat Jan er niet omheen kan, en hij na het wegklikken toch verder gaat 
met het opvragen van content, zal A-Zupermarkt er eerder op mogen vertrou-
wen dat de wil van Jan toch op aanvaarding gericht was. De aard van de via de 
website beschikbare informatie kan in dit soort situaties nog maar een beperkte 
rol spelen, omdat Jan nauwelijks iets van de website heeft kunnen zien op het 
moment dat hij de voorwaarden voorgeschoteld krijgt. Jan neemt door te aan-
vaarden geen verregaande verplichtingen zoals van financiële aard op zich,268 
maar kan wel de aangeboden content raadplegen. Ook ligt fysieke schade in dit 
soort gevallen – in tegenstelling tot exoneratie voor schade door bijvoorbeeld 
beschadigd geraakte zaken – niet voor de hand. Het ziet er dus naar uit dat het te 
verwachten nadeel voor Jan klein is.269 

262. Girot 2001, p. 311. Zij behandelt dit onderwerp overigens in een andere context en werkt dus 
niet dezelfde casus uit.

263. HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders) en HR 27 februari 2004, NJ 2004, 571 (Meplax/ 
De Rooy-Keim).

264. MvA II, Parl. Gesch. Boek 3, p. 166; Toelichting-Meijers, Parl. Gesch. Boek 6, p. 889. HR 4 februari 2000, 
NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders). Zie ook Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 
121.

265. Zie Rb. Arnhem 24 mei 1995 (tussenvonnis), CR 1992/2, p. 63-65 (Coss/TM Data). 
266. HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders).
267. Par. 3.2.
268. Hoofdstuk 5, par. 4.4. 
269. Indien aanvaarding evenwel betrekking zou hebben op voorwaarden die de privacy van Jan kun-

nen schaden, of de rechtspositie van Jan anderszins kunnen verslechteren, ligt gerechtvaardigd 
vertrouwen op aanvaarding aan de zijde van A-Zupermarkt minder voor de hand.
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Stilzwijgende aanvaarding van een door A-Zupermarkt gedaan rechtsgeldige 
aanbod door voortgezet gebruik van de website, acht ik in het onderhavige geval 
mogelijk. 

Op welk moment kan een eventuele overeenkomst tot stand komen? Het weg-
klikken van de mededeling heeft, zoals opgemerkt, op zich geen aanvaarding 
tot gevolg. De voorwaarden kunnen ook nog geen betrekking hebben op de 
reeds opgevraagde pagina, die pas in beeld komt bij het wegklikken van die 
mededeling. Pas indien Jan vervolgens nog enkele pagina’s bekijkt, kan wel een 
overeenkomst tussen partijen tot stand komen. Het complex van voorwaarden 
maakt daarvan onderdeel uit. Het is daarvoor niet relevant of Jan de voorwaar-
den ook heeft gelezen.270

5.2.3 Tussenconclusie 

In deze casus komt tussen partijen waarschijnlijk een overeenkomst tot stand 
met betrekking tot het gebruik van de website van aanbieder A-Zupermarkt. De 
afnemer weet meteen bij het opvragen van de eerste webpagina uit een bepaald 
domein dat de aanbieder voorwaarden aan het gebruik van zijn content stelt. 
Toch kleven aan deze oplossing praktische haken en ogen. Het tonen van een 
scherm voorafgaand aan het tonen van de content zelf wordt door websitebe-
zoekers als zeer hinderlijk ervaren. Niet voor niets hebben veel webbrowsers 
standaard zogenoemde ‘pop-up blockers’ ingesteld. Door het aanbrengen van een 
wegklikbare mededeling kunnen de bezoekersaantallen (en daarmee de inkom-
sten van de aanbieder) dalen. Het is daarom twijfelachtig of aanbieders zullen 
besluiten om op deze wijze een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het 
gebruik van voorwaarden. Daarbij vragen afnemers niet altijd de ‘homepage’ van 
de website op, terwijl het niet de bedoeling is dat het extra scherm wordt getoond 
bij elke pagina.271 Het is technisch gezien iets meer werk om te realiseren dat 
bezoekers de extra schermen altijd één keer per bezoek aan de website te zien 
krijgen. Dit alles maakt een keuze voor deze mogelijkheid minder praktisch.272 

5.3 Tweede 1-situatie: plaatsing voorwaarden op zelfde webpagina

5.3.1 Casus

Onderaan alle webpagina’s van de website van A-Zupermarkt staat een korte 
verklaring. Die verklaring luidt bijvoorbeeld: (a) ‘A-Zupermarkt is niet aanspra-
kelijk voor schade als gevolg van gebruik van deze website’, of (b) ‘Gebruik van 
deze website is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden’. Jan gaat 
naar de website van A-Zupermarkt en vraagt daar diverse webpagina’s op om 
te kijken naar de weekaanbiedingen. Komt A-Zupermarkt rechtsgeldig met Jan 
overeen dat Jan de inhoud van die verklaring tegen zich moet laten werken?

270. Bepalend is immers of ze ter hand zijn gesteld overeenkomstig art. 6:233b jo. 6:234 BW. Voor 
grote wederpartijen geldt dit niet. 

271. Dat is dus niet eenvoudig technisch op te lossen.
272. Par. 6.3: het is moeilijk te realiseren om de mededeling te tonen indien de content met zoekbots 

wordt opgevraagd. 
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Kan een aanbieder rechtsgeldige afspraken maken over het gebruik van content 
door onderaan elke webpagina voorwaarden te plaatsen? Dit soort clausules 
treft men vaak aan op websites.273 In geval van verklaring (a) stelt de aanbieder 
content beschikbaar onder de voorwaarde dat hij niet aansprakelijk is voor even-
tuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de website. De verklaring in geval 
(b) is van iets andere aard. De aanbieder stelt hier een duidelijke beperking aan 
het gebruik waarin hij toestemt.
De presentatiewijze van beide voorbeelden vertoont enige gelijkenis met het 
bord bij de ingang van een bouwterrein ‘betreding geschiedt op eigen risico’ en 
het bordje in de garderobe: ‘de directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade 
aan of verlies van eigendommen’.274 Het toesturen van content lijkt ook wel wat 
op het toesturen van gratis reclamekrantjes of de gratis ochtendbladen die te-
genwoordig op stations aan het publiek worden aangeboden. 
Bij dit soort vergelijkingen met offline situaties moet men wel steeds nagaan of 
de analogie wel opgaat. Het gaat bij een website – anders dan bij een terrein – 
bijvoorbeeld niet werkelijk om een ruimte die wordt betreden.275 Ook zijn de 
risico’s bij de betreding van een terrein van geheel andere aard dan bij het ge-
bruik van een website. Wanneer men deze verschillen in het achterhoofd houdt, 
kan vergelijking met offline situaties niettemin zinvol zijn.

5.3.2 Is hier sprake van een aanbod? 

Kwalificeert het beschikbaar maken van content vergezeld van een van de 
hierboven genoemde verklaringen als een volledig openbaar aanbod? Zowel de 
vorm als inhoud van de verklaring is hier van belang. Wat iemand verklaart, 
zijn immers niet de woorden, maar de betekenis die jegens de andere partij 
aan die woorden toekomt in de gegeven omstandigheden.276 Een gemiddeld 
geïnformeerde afnemer277 moet de verklaring opvatten als gericht op de tot-
standkoming van een rechtens bindende overeenkomst die verder gaat dan een 
mededeling die leidt tot het aangaan van ‘gewone’ afspraken. Het toesturen van 
een webdocument met daarin een exoneratieclausule (geval a) is een op rechts-

273. Sinds de invoering van art. 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling), die de contentaan-
bieders verplicht melding te maken van de verwerking van cookies i.v.m. de bescherming van 
persoonsgegevens treft men bijvoorbeeld op steeds meer websites bovenaan de mededeling dat 
de website gebruik maakt van cookies. Een voorbeeld is de volgende mededeling bovenaan een 
website: ‘Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het surfen op deze website 
zonder dat u de cookie-instellingen van uw internetbrowser wijzigt, dan stemt u in met ons ge-
bruik van cookies. U vindt meer informatie in onze richtlijn over cookies’, te vinden op  
http://www.aeg.nl/Global-Menu/Store-locator/?productId=c3545b11-740e-4d58-99fb-4a3f-
712c68ff. 

274. Par. 4.3.
275. Par. 2.3.4.
276. Valk 2010, nr. 33. Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006 menen dat een exoneratieclausule een 

verwijzing naar algemene voorwaarden op een webpagina veeleer een mededeling dan een ver-
klaring behelst. Valk 2010, nr. 27: of een wilsverklaring is afgelegd, moet worden beoordeeld aan 
de hand van art. 3:33 jo. 3:35 BW.

277. Dit begrip is afkomstig uit HvJ EG 16 juli 1998, nr. C-210/96 (Gut Springenheide) en wordt algemeen 
in het consumentenrecht gebruikt. Zie meer recent: noot Vranken bij HR 30 mei 2008, NJ 2010, 
622: ‘Niet verlangd mag worden dat hij over specialistische of bijzondere kennis en ervaring 
beschikt, tenzij hij vanuit die deskundigheid benaderd wordt.’ Zie in de context van internet ook 
Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2008, LJN BC2420, NJF 2008/79 (Stg. Postwanorder/OTTO).
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gevolg gerichte verklaring in de zin van artikel 3:33 BW. Er spreekt immers een 
wil uit om in geval van schade een andere dan de in de wet geregelde verdeling 
toe te passen. Een soortgelijke redenering gaat op voor de gebruiksbeperking 
van geval (b). Het zal – uiteraard – afhangen van de precieze verklaring en de 
context waarin deze wordt gedaan of de verklaring van de aanbieder voldoende 
bepaalbaar is om als aanbod te gelden. Het vermelden van voorwaarden zoals ge-
noemd onder (a) of (b) duidt in de onderhavige context op voldoende bepaalbare 
verbintenissen, namelijk met betrekking tot het gebruik van de website onder de 
op iedere webpagina genoemde voorwaarden. Desondanks kwalificeren de in de 
voorbeelden genoemde uitingen mijns inziens niet als een aanbod. Deze uitin-
gen worden gedaan op een informatieve website als die van A-Zupermarkt. Deze 
uitingen moeten veeleer worden opgevat als uiting van andere aard, bijvoor-
beeld als het verlenen van toestemming onder voorwaarden.278 A-Zupermarkt 
verleent Jan toestemming om de content te gebruiken voor zover Jan zich houdt 
aan voorwaarde (a) of (b).279

De aanbieder die de betreffende uiting wel in de vorm van een aanbod wil gie-
ten, zou zijn ‘aanbod’ anders moeten formuleren. Hij zou bijvoorbeeld kunnen 
benadrukken dat de afnemer door gebruik te maken van de website de ge-
noemde voorwaarde aanvaardt.280 In deze casus zou A-Zupermarkt bijvoorbeeld 
de volgende clausules aan iedere webpagina kunnen toevoegen: 

‘Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat A-Zupermarkt 
niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van gebruik van deze website.’ 
of ‘Door gebruik van deze website stemt u ermee in de content alleen voor 
niet-commerciële doeleinden te gebruiken.’ 

Zo maakt de aanbieder duidelijk welke gevolgtrekkingen hij verbindt aan het op-
vragen van content door afnemers. Tevens maakt de aanbieder duidelijk dat hij 
met afnemers afspraken wil maken over de voorwaarden waaronder afnemers 
gebruik mogen maken van de content. 

278. Hoofdstuk 7, par. 3. Indien de website van A-Zupermarkt enkel een informatieve website is waar 
geen producten worden verkocht, zal Jan minder snel hoeven te verwachten dat hem een aan-
bod wordt gedaan. In de zelfde zin: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006.

279. Anders: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006. Ze menen dat een exoneratieclausule op een 
webpagina geen contractuele relatie teweegbrengt. Zij geven het voorbeeld van een exonera-
tieclausule voor een open content website met een verzameling van hyperlinks naar websites 
die tweedehands goederen te koop aanbieden. De door hen geformuleerde exoneratieclausule 
luidde als volgt: ‘Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de websites 
waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade 
die u lijdt doordat u een koopovereenkomst sluit ter zake van een tweedehands zaak die op één 
van deze websites wordt aangeboden.’ Hun bijdrage heeft deels betrekking op overeenkomsten 
met een andere inhoud dan de overeenkomsten die onderwerp zijn van in deze studie. Er hoeft 
uiteraard geen sprake van een overeenkomst te zijn in geval van een exoneratie, maar ik meen 
dat – afhankelijk van de concrete situatie – wel sprake van een overeenkomst kan zijn: zie Ban-
nier 1973. Vgl. 2:201 PECL en II-4:201 par. 3 DCFR.

280. Zie de eerste 1-situatie, par. 5.2.
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5.3.3 Slecht zichtbare verklaring

Om nog een aantal andere aspecten te kunnen bespreken, neem ik voor de rest 
van deze paragraaf tot uitgangspunt dat het beschikbaar maken van content met 
de vermelding dat dit onder bepaalde voorwaarden gebeurt, wél als een volledig 
openbaar aanbod kwalificeert. 

Wat nu als de verklaring van A-Zupermarkt niet duidelijk zichtbaar was, bij-
voorbeeld omdat deze op onopvallende wijze onderaan de webpagina geplaatst 
is? Als Jan de verklaring van A-Zupermarkt niet heeft opgemerkt, moet deze 
dan toch worden geacht Jan te hebben bereikt? Bij een soortgelijk geval in een 
offline context is meestal niet voldaan aan het vereiste van artikel 3:37 lid 3 BW. 
Waar de verklaring in het normale geval de afnemer wel bereikt zou hebben, 
maar dat zulks om een bijzondere reden niet doet, is de enkele ontvangst im-
mers ontoereikend.281 Als iemand willens en wetens per post een niet in braille 
vertaalde verklaring naar een alleenstaande blinde verzendt, bereikt de brief de 
geadresseerde niet op het moment van deponeren in de brievenbus. De verzen-
der moest hier namelijk weten dat als gevolg van specifieke eigenschappen of 
omstandigheden van de geadresseerde, de verklaring de geadresseerde niet tijdig 
zou bereiken. Bij verklaringen langs elektronische weg ligt dat anders, omdat 
onder ‘bereikt’ wordt verstaan ‘binnengekomen in het computersysteem van 
gedaagde’.282 Een onopvallende mededeling bereikt de afnemer dus tegelijk met 
de webpagina waarop die mededeling is geplaatst. 
Ook als Jan de mededeling onderaan de webpagina niet gezien heeft, heeft de 
verklaring dat A-Zupermarkt de content beschikbaar maakt onder de voor-
waarde van geval (a) of (b) Jan dus toch bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 
BW. Toepassing van de genuanceerde ontvangsttheorie283 kan in de onderhavige 
context dus tot ongewenste resultaten leiden. De uitzonderingen op de genuan-
ceerde ontvangsttheorie hebben betrekking op het in zijn geheel niet vernemen 
van de verklaring. Daarvan is in deze casus geen sprake: er staat vast dat de 
verklaring is binnengekomen op het computersysteem van Jan en de rest van 
de mededeling is tevens verwerkt. De door Snijders genoemde correcties op de 
ontvangsttheorie bieden hier dus geen soelaas.284 

Zou de genuanceerde ontvangsttheorie dan niet alleen uitzondering moeten 
lijden bij mondelinge communicatie, maar ook bij directe communicatie langs 
elektronische weg, waar partijen even snel op elkaar kunnen reageren als bij 
mondelinge communicatie? De Toelichting-Meijers biedt naar mijn mening 
ruimte voor toepassing van de ontvangstvernemingstheorie. Er staat dat soms 
wél een rol speelt of de geadresseerde de boodschap had kunnen vernemen.285 
Volgens Meijers bereikt een verklaring die zo zacht gefluisterd wordt dat de 
wederpartij of een ander normaal mens haar niet verstaat, de wederpartij niet. 
Ook wat degene die de verklaring aflegt, van de wederpartij weet, kan relevant 

281. Hoofdstuk 6, par. 2.2.1.2 en par. 2.3.2.1.
282. Hoofdstuk 6, par. 2.2.1.2 en par. 2.3.2.1.
283. Snijders 2001a, p. 435.
284. Snijders 2001a en hoofdstuk 6, par. 2.3.2.1.
285. Hoofdstuk 6, par. 2.3.2.1.
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zijn bij de vaststelling of een verklaring de beoogd ontvanger heeft bereikt.286 In 
zoverre is hetgeen Meijers hier heeft opgemerkt over mondelinge communicatie 
heel goed toepasbaar in elektronische context. Toepassing van de ontvangst-
vernemingstheorie kan meebrengen dat een slecht zichtbare voorwaarde de 
afnemer niet heeft bereikt. Toch meen ik dat toepassing van de ontvangstverne-
mingstheorie in dit soort gevallen geen passende uitkomst biedt. Snijders noemt 
al dat het voor de verklarende partij moeilijk te bewijzen is dat de geadresseerde 
de mededeling niet alleen heeft ontvangen, maar ook gelezen.287 Ik zie nog een 
tweede obstakel. Bij toepassing van de ontvangstvernemingstheorie bereikt Jan 
namelijk wel een mededeling: hij ziet immers wel de webpagina, maar verneemt 
de verwijzing naar de voorwaarden niet. Ook bij toepassing van de ontvangst-
vernemingstheorie wordt de geadresseerde dus bereikt, maar mogelijk is de 
mededeling bij de verschillende theorieën van een andere inhoud. Bij toepas-
sing van de ontvangstvernemingstheorie rijst dan de vraag of mogelijk sprake 
is van een misverstand. A-Zupermarkt heeft immers zijn wil verklaard op een 
wijze die door Jan in redelijkheid anders kan worden opgevat dan door A-Zuper-
markt is bedoeld.288 Daarmee komt men in de praktijk ook niet veel verder. 

De slechte zichtbaarheid van de verklaring staat de rechtsgeldigheid van het aan-
bod hier niet in de weg. Kan Jan zich nog beroepen op artikel 3:35 BW indien hij de 
voorwaarden niet heeft gezien? Hij zou dan moeten betogen dat hij de verklaring 
anders heeft opgevat dan door A-Zupermarkt bedoeld, namelijk als het enkele toe-
sturen van open content dat hem het recht geeft die content te gebruiken zonder 
dat daaraan voorwaarden zijn verbonden. Een beroep op artikel 3:35 BW is echter 
alleen mogelijk indien Jan de verklaring heeft opgevat als een rechtshandeling van 
een andere strekking.289 Het gerechtvaardigd vertrouwen van artikel 3:35 BW 
heeft immers betrekking op door een verklaring gewekte schijn, terwijl er in wer-
kelijkheid een afwijkende wil bestond. Indien Jan de verklaring van A- Zuper markt 
echter heeft opgevat als een uiting van een andere strekking, namelijk als het en-
kele toesturen van content zonder aanvullende voorwaarden, treedt een probleem 
op. ‘Bereiken’ betekent immers niet: ‘zodanig waarneembaar dat de afnemer er re-
delijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen’. Men komt dan niet toe aan de vraag 
of Jan er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat A-Zupermarkt slechts feitelijk 
handelde.290 Wanneer Jan de verklaring van A-Zupermarkt heeft opgevat als een 
uiting van een andere strekking, namelijk als het enkele toesturen van content 
zonder aanvullende voorwaarden, komt men mogelijk helemaal niet toe aan de 
bepalingen van artikel 3:33 BW in verbinding met artikel 3:35 BW. 

286. Parl. Gesch. Boek 3, p. 182 (Toelichting-Meijers bij art. 3:37, oorspronkelijk 3.2.4). 
287. Snijders 2001a, p. 435, met verwijzing naar de Toelichting-Meijers. 
288. Asser-Harkamp/Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 218: ‘De dubbelzinnigheid van de uitdrukking brengt 

mee dat zij zowel de wil van de verklarende partij als van haar wederpartij dekt en er sprake is 
van een misverstand.’ Deze situatie lijkt sterk op een oneigenlijke dwaling. Dat is aan de orde 
indien tengevolge van een vergissing de verklaring niet de wil van de desbetreffende partij dekt. 

289. De rechter moet art. 3:35 BW ambtshalve toepassen binnen hetgeen partijen ten grondslag ge-
legd hebben aan de vordering. De rechter mag dus niet ambtshalve nietigheid constateren.

290. Er moet duidelijk zijn dat het om een aanbod gaat en niet om een andere eenzijdige rechtshan-
deling (bijvoorbeeld (geclausuleerde) toestemming zoals bij een exoneratieclausule). De enige 
uitweg voor Jan zou dan nog kunnen zijn dat het aanbod onvoldoende kenbaar is, zodat A-Zuper-
markt er niet snel gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat Jan het aanbod heeft aanvaard. Zie 
hierna, par. 5.3.4.
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Dat een verklaring niet duidelijk zichtbaar op een website is geplaatst, laat de 
mogelijkheid van een rechtsgeldig aanbod dus onverlet. Dit aanbod krijgt wer-
king op het moment dat het de afnemer heeft bereikt in de zin van artikel 3:37 
lid 3 BW. Het aanbod wordt herroepen op het moment dat A-Zupermarkt het 
beschikbaar maken van de content staakt.

5.3.4 Stilzwijgende aanvaarding?

Na het opvragen van het eerste webdocument kan Jan stoppen of verder gaan 
met het opvragen van content uit hetzelfde domein. Wanneer A-Zupermarkt in-
derdaad een volledig rechtsgeldig aanbod heeft gedaan, komt de vraag op of Jan 
dat aanbod stilzwijgend heeft aanvaard door meerdere pagina’s van die site op 
te vragen nadat hij de eerste webpagina met het aanbod van A-Zupermarkt is ge-
passeerd. Als de verklaring van Jan niet overeenstemt met zijn wil, moet worden 
bezien of A-Zupermarkt er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de wil van 
Jan wel op aanvaarding gericht was. 

De verklaringen, waaronder begrepen gedragingen die de afnemer heeft af-
gelegd, moeten ook hier worden uitgelegd.291 Afhankelijk van de concrete 
omstandigheden kan ook een louter stilzwijgen als aanvaarding gelden, maar 
het enkele verder gaan met het opvragen van webpagina’s is daarvoor op zich 
onvoldoende.292 Ook hier draait het om de vraag of A-Zupermarkt als partij die 
de mededeling deed, erop mocht vertrouwen dat het uitblijven van een reactie 
van de afnemer in kwestie kon worden opgevat als een blijk van instemming. 
Voorop staat dat strenge eisen moeten worden gesteld aan het gerechtvaardigd 
vertrouwen.293 

De kenbaarheid van de verklaring van de aanbieder voor de afnemer is wél van 
betekenis bij de beoordeling van de mogelijkheid van stilzwijgende aanvaar-
ding.294 In de vorige 1-situatie kon de aanwezigheid van de voorwaarden de 
afnemer niet ontgaan. Dat is in de onderhavige situatie minder evident. Zo’n 
verklaring staat vaak helemaal onderaan, in ‘kleine lettertjes’ en vaak ook nog 
in een onopvallend lettertype. Naarmate minder duidelijk is dat A-Zupermarkt 
een overeenkomst wenst aan te gaan, bijvoorbeeld omdat de verklaring dat 
A-Zupermarkt voorwaarden wenst te verbinden aan de content, mag A-Zuper-
markt er minder snel gerechtvaardigd op vertrouwen dat de gedragingen van 
Jan duiden op aanvaarding van het aanbod. Voor aanvaarding moet een afnemer 
hebben kunnen begrijpen dat de wil van de aanbieder verder gaat dan het en-
kele beschikbaar maken van content.295 Als een aanbieder zich echter te weinig 

291. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 69. Vgl. HR 17 december 1976, NJ 1977, 
241 (Bunde/Erckens).

292. Par. 3.2, 4.2.2 en 5.2.2. Zie hoofdstuk 6, par. 2.2.2.2.
293. Par. 3.3 en 4.2. 
294. Het belang van de aanbieder om voorwaarden aan het gebruik van zijn content te verbinden, 

staat hier scherp tegenover het belang van kenbaarheid van die voorwaarden voor afnemers.
295. Vgl. HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders) over de mogelijkheid van wijziging van 

een reeds bestaande overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling van de ene partij 
aan de andere in samenhang met het uitblijven van een reactie van de andere partij daarop. Het 
enkele ontbreken van een reactie van de wederpartij op de mededeling is onvoldoende grond 
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inspant om afnemers op de hoogte te brengen van zijn wens tot het aangaan van 
een overeenkomst, zal hij er minder gemakkelijk op mogen vertrouwen dat de 
ander op de hoogte was van die verklaring toen hij verder ging met het opvragen 
van informatie. Hij zal het verder opvragen van content dus minder snel mogen 
uitleggen als aanvaarding.296 
Wanneer is zo’n verklaring nog voldoende kenbaar voor afnemers? Dat hangt 
af van de concrete omstandigheden. Voor opvallendheid van een uiting is het 
mijns inziens niet van eminent belang of een tekst daarbij middenin of onder-
aan de pagina staat. Een plaats onderaan kan voldoende duidelijk zijn, mits de 
mededeling voldoende opvallend is, bijvoorbeeld een onderstreping en/of een 
andere tekstkleur.297 

Voor hoe de afnemer het feitelijk opvragen mocht begrijpen, is ook de wijze 
waarop de aanbieder het opvragen heeft geduid, indicatief.298 Als de aanbieder 
kenbaar maakt dat hij doorgaan met opvragen beschouwt als een aanvaardings-
handeling, zal de afnemer na het lezen van die mededeling moeten weten dat de 
aanbieder het verder opvragen uitlegt als aanvaarding. In het onderhavige voor-
beeld is van duiding echter geen sprake. 

Vertrouwen op aanvaarding is minder snel gerechtvaardigd indien voorzienbaar 
is dat de betreffende voorwaarde nadelig is voor Jan. Bij een geringe tegenpres-
tatie van de zijde van de afnemer is het te verwachten nadeel in de regel echter 
niet groot.299 
Nu deze transactie veeleer het karakter heeft van het via een open website infor-
matie verschaffen zonder financiële tegenprestatie, ligt het minder voor de hand 
voor Jan om alert te zijn op de eventuele aanwezigheid van voorwaarden. Dat is 
des te meer het geval indien het om een website van louter informatieve aard 
gaat in plaats van om bijvoorbeeld een webwinkel.300 Dit kan anders zijn als het 
zeer gebruikelijk is dat voorwaarden aan het gebruik van open content worden 
verbonden. In dat geval kan op Jan een onderzoeksplicht rusten. Mijns inziens 
is dat in de genoemde omstandigheden (nog) niet het geval. Een website wordt 
door afnemers vooral als open ruimte ervaren. In een open ruimte ligt het min-
der voor de hand om voorwaarden te hanteren.301 Wel kan gebruik of gewoonte 
meebrengen dat dit verandert. 

om aan te nemen dat de overeenkomst tussen partijen is gewijzigd in overeenstemming met de 
inhoud van de mededeling. Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 313 met 
daar genoemde verwijzingen.

296. Hoofdstuk 6, par. 3. Een soortgelijke redenering werd overigens gebezigd in de Amerikaanse uit-
spraak Pollstar/Gigmania, zie par. 2.3.1. 

297. In de ideale situatie zou de afnemer wanneer hij het (eerste) webdocument op het scherm ziet, 
de verklaring hoe dan ook meteen (zonder scrollen) ergens zichtbaar op zijn scherm moeten 
zien. Nog beter zou het zijn wanneer er ook nog eens rekening wordt gehouden met de kleinst 
mogelijke diameter van een scherm. De moeilijkheid is echter juist dat dergelijke vereisten zeer 
lastig praktisch vorm te geven zijn: een afnemer kan immers maar binnen bepaalde grenzen 
voorspellen hoe afnemers de content waarnemen. 

298. Par. 2.4. Vgl. in dit verband Kunz 2003 over de vereisten voor een rechtsgeldigheid totstandko-
ming van browse-wrap-overeenkomsten naar het recht van de VS.

299. Par. 5.2.2.
300. Min of meer in dezelfde zin: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006.
301. Hoofdstuk 6, par. 3.3.2.
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Girot stelt voor software dat afnemers, ook consumenten, op een gegeven mo-
ment wel moeten weten dat aan het gebruik voorwaarden worden gesteld.302 
Wie software voor de eerste keer gaat gebruiken, ziet immers bijna altijd een 
licentie. Als afnemers bekend zijn met de omstandigheid dat voorwaarden gel-
den en dat het gebruikelijk is om voorwaarden te stellen, mag naar haar mening 
meer oplettendheid van afnemers worden verwacht. De aanbieder mag dan 
eerder aannemen dat de afnemer bekend is met het bestaan van voorwaarden. 
Ook kan daardoor eerder voldaan zijn aan het vereiste van een redelijke mo-
gelijkheid tot kennisname van de inhoud van de voorwaarden. Bij software is 
toestemming van de rechthebbende echter altijd al vereist voor het opstarten 
van een programma.303 

In een vroeg stadium van de interactie tussen partijen hoeft Jan als afnemer 
mijns inziens minder snel bedacht te zijn op de aanwezigheid van voorwaar-
den.304 Het is immers goed mogelijk dat de wil van de aanbieder nog niet al 
verder gaat dan het louter verstrekken van informatie. Bij het voor de eerste 
keer opvragen zal A-Zupermarkt er beslist nog niet op mogen vertrouwen dat 
Jan de voorwaarden aanvaardt. Hoe vaker Jan webpagina’s met deze tekst heeft 
opgevraagd, hoe meer aannemelijk het echter wordt dat hij kennis heeft of kan 
hebben genomen van het aanbod van A-Zupermarkt.305 Gedurende het inter-
actieproces tussen partijen kan een afnemer zoals Jan dus alsnog op de hoogte 
raken van het aanbod. Mits de voorwaarden voldoende kenbaar zijn, kan het 
verdergaan met het opvragen van content na enige tijd als stilzwijgende aan-
vaarding worden aangemerkt. Meer onderzoek mag daarbij mogelijk verwacht 
worden van een professionele afnemer die bedrijfsmatig content opvraagt.306

5.3.5 Tussenconclusie

Er kan een overeenkomst tussen partijen tot stand komen met betrekking tot het 
gebruik van open content door stilzwijgende aanvaarding van een aanbod dat op 
elke pagina van een website is geplaatst. Uit de verklaring moet wel ondubbelzin-
nig blijken dat het gaat om een aanbod. De voorbeelden in de in deze paragraaf 
gebruikte casus moeten veeleer op toestemming onder voorwaarde(n) worden 
opgevat. Bij een meer concrete verklaring is niettemin een rechtsgeldig aanbod 
mogelijk. 
Een aanbod kan de afnemer ook bereiken als de verklaring slecht zichtbaar is. 
Wel mag een aanbieder er dan niet snel gerechtvaardigd op vertrouwen dat de 

302. Girot 2001, p. 320 stelde in 2002 al dat ‘it is debatable whether these acts may have universal 
legal value.’

303. Software is in de regel auteursrechtelijk beschermd en het uitsluitend recht strekt zich krach-
tens art. 45h en 45i Aw uit tot bijna alle gebruikshandelingen. Afnemers hebben dus een licentie 
nodig, omdat ze anders de software niet mogen gebruiken.

304. Par. 4.5.
305. Hoofdstuk 6, par. 3.3.2. 
306. Bij bedrijfsmatig handelen wordt eerder gebondenheid aangenomen: zie Ktg. Tilburg 2 februari 

1995, VR 1996, 173. Geen bedrijfsmatig handelen speelde een rol bij het niet aannemen van 
gebondenheid in Hof Amsterdam 14 december 1995, S&S 1997, 77 (Croix et Maison) en Rb. Rot-
terdam 7 juli 2004, S&S 2006, 91, LJN AY7234 en ook bij Hof Amsterdam 14 december 1995,  
S&S 1997, 77, LJN AJ3002 en Rb. Rotterdam 22 juni 1990, S&S 1991, 100, LJN AJ2572, m.n. r.o. 4.20 
en 4.21.
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afnemer met voortgezet gebruik van de website een aanvaardingshandeling ver-
richt. Indien de verklaring echter duidelijk en opvallend is en de afnemer zeer 
regelmatig content van het betreffende webdomein heeft opgevraagd, acht ik 
wel mogelijk dat de afnemer bekend raakt met het aanbod. Indien het aanbod 
geen verregaande verplichtingen voor de afnemer behelst, mag de aanbieder bij 
verder opvragen door de afnemer er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de afne-
mer het aanbod stilzwijgend heeft aanvaard. 

5.4 Derde 1-situatie: verwijzing naar voorwaarden

5.4.1 Casus

Onderaan alle webpagina’s van de website van A-Zupermarkt staat een link, 
getiteld ‘Disclaimer’. Wie klikt op de link, krijgt de algemene voorwaarden 
van A-Zupermarkt te zien die op een andere pagina staan. De aanhef daarvan 
luidt:307

‘Toegang tot en gebruik van de website van A-Zupermarkt (hierna de website) 
is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website be-
tekent de volledige aanvaarding en instemming met deze voorwaarden. Alle 
gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve 
doeleinden ter beschikking gesteld.’
Jan gaat naar de website van A-Zupermarkt en vraagt daar diverse webpagina’s 
op om te kijken naar de weekaanbiedingen. Moet Jan de voorwaarden van  
A-Zupermarkt tegen zich laten werken?

In deze 1-situatie staan de voorwaarden op een van de pagina’s van de website 
van A-Zupermarkt. Tevens staat onderaan elke webpagina een verwijzing naar 
die voorwaarden. Jan kan deze voorwaarden alleen zien nadat hij content heeft 
opgevraagd en onderaan een van de opgevraagde webpagina’s op de link heeft 
geklikt. Afnemers moeten hier dus meer moeite doen om kennis te nemen 
van de precieze inhoud van het eventuele aanbod. Hoe moet het toesturen van 
een webpagina met onderaan een verwijzing naar voorwaarden worden ge-
kwalificeerd? Kan tussen partijen een overeenkomst tot stand komen op grond 
waarvan de afnemer toestemming heeft tot het gebruik van de content onder de 
voorwaarden waarnaar op iedere webpagina wordt verwezen? Bij de beantwoor-
ding van deze vraag maak ik aan het eind een uitstapje naar de in de praktijk 
veel gebruikte Creative Commons-licenties.308 

5.4.2 Symbool of één woord voldoende bepaalbaar?

Het komt vaak voor dat onderaan een webpagina een woord of frase staat, zoals 
disclaimer, ‘voorwaarden’ of terms of use, of enkel een icoontje. Dit is meestal een 
hyperlink die verwijst naar gebruiksvoorwaarden. Of uit de verwijzing blijkt 
dat de wil van de aanbieder gericht was op het aangaan van een rechtens bin-
dende overeenkomst, hangt af van de zichtbaarheid en de bewoordingen van 

307. Dit voorbeeld is ontleend aan http://www.jumbosupermarkten.nl/Disclaimer/.
308. http://www.creativecommons.nl. 
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die verwijzing. Een duidelijke verwijzing naar elders beschikbare voorwaarden 
kan voldoende zijn voor een aanbod om een overeenkomst aan te gaan onder 
de bedoelde voorwaarden. Daarvoor moet het aanbod dat het gebruik van de 
website behelst onder die elders genoemde voorwaarden, echter wel voldoen 
aan de vereisten van artikel 6:217 BW in verbinding met artikel 3:33 en 3:35 
BW. De tekst disclaimer309 uit het voorbeeld is daarentegen niet veelzeggend. 
Uit een icoontje, of een verwijzing zoals disclaimer, ‘voorwaarden’ of privacy 
policy wordt helemaal niet duidelijk wat de essentiële punten van de beoogde 
overeenkomst zouden moeten zijn.310 Een dergelijke uiting is onvoldoende 
bepaalbaar.311 De verbintenis die de afnemer geacht wordt op zich te nemen 
is hier dus niet zodanig bepaald dat de beoogde overeenkomst door een en-
kele aanvaarding tot stand kan komen. Nu uit de tekst op de webpagina met 
de verwijzing niet blijkt dat er een aanbod wordt gedaan, en wat dat aanbod 
van A-Zupermarkt precies behelst, kan mijns inziens geen sprake zijn van een 
aanbod in juridische zin. Alleen als Jan op de verwijzing heeft geklikt, wordt 
duidelijk dat de bedoeling van A-Zupermarkt gericht is op totstandkoming van 
een overeenkomst met een bepaalde inhoud, en dan kan wel sprake zijn van 
een rechtsgeldig aanbod.312

Anders overwoog de voorzieningenrechter in een geschil tussen Netwise en 
spammer NTS: 

‘Zelfs indien moet worden aangenomen dat op de openingspagina van 
de site niet was vermeld “door in deze gids te zoeken stemt u in met de 
voorwaarden”, doch dat slechts een button “voorwaarden” werd getoond 
en dat door het aanklikken van die button de voorwaarden konden wor-
den geraadpleegd, moet worden aangenomen dat NTS door de gids te 
raadplegen zich aan die voorwaarden heeft gebonden. Immers, van een 
professionele bezoeker van de site mag worden verwacht dat hij begrijpt 
dat de “voorwaarden” waar hij op eenvoudige wijze kennis van kan 
nemen, (onder meer) voorwaarden zijn die Netwise aan het gebruik van 
de gids wenst te verbinden.’313

309. Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006 wijzen op verschillende betekenissen van het begrip 
‘disclaimer’ in de rechtspraak. Zij verbinden aan die diversiteit aan betekenissen echter niet de 
conclusie dat een degelijke uiting onvoldoende bepaalbaar is. 

310. Illustratief is in dit verband de website van de Rabobank (http://www.rabobank.nl), waar onder-
aan de term ‘disclaimer’ is opgenomen. De link verwijst echter niet naar een exoneratie, maar 
naar een pagina die begint met de volgende mededeling: ‘De door Rabobank Nederland op deze 
website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.’

311. Anders: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006: ‘Bevindt de verklaring zich achter een hy-
perlink, dan moet de daaraan gegeven benaming voldoende duidelijk maken dat daarachter 
een disclaimer schuilgaat. Vaak wordt hieraan voldaan doordat het woord “disclaimer” ook 
tegelijkertijd de hyperlink inhoudt. Wordt er een ander woord of een icoon voor een hyperlink 
gebruikt, dan zal het voor de normale afnemer duidelijk moeten zijn dat dit de verklaringen die 
in de disclaimer zijn opgenomen, vertegenwoordigt.’ Alleen bij ‘verklaringen die ernstige gevol-
gen kunnen hebben voor de rechtspositie van de afnemer’, moeten volgens hen ‘eisen worden 
gesteld aan de lay-out van de hyperlink en de daaraan gekoppelde naam, zodat deze zich visueel 
onderscheiden van de andere hyperlinks met naam.’ 

312. De bewijslast voor dat opvragen rust bij de aanbieder. Die zal bijvoorbeeld met logfiles aanneme-
lijk kunnen maken dat de afnemer ook die webpagina heeft opgevraagd.

313. Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, CR 2003-2, p. 149, m.nt. Lodder (Netwise/NTS), 
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In deze zaak was duidelijk dat NTS door Netwise niet gewenste handelingen 
met content uit de publiek toegankelijke database van Netwise verrichtte. 
Netwise exploiteerde op internet een vrij toegankelijk en gratis adressenbe-
stand.314 Zij garandeerde haar gebruikers dat hun adresgegevens niet voor 
ongevraagde reclame zouden worden gebruikt. Daartoe stond aan de linker-
kant van de (meeste) webpagina’s van de site van Netwise een hyperlink met de 
tekst ‘voorwaarden’. NTS vroeg in strijd met die voorwaarden op grote schaal 
e-mailadressen uit het klantenbestand van Netwise op en zond de betreffende 
klanten ongewenste e-mail. NTS betwistte de totstandkoming van een over-
eenkomst met Netwise en achtte zich niet gebonden aan de voorwaarden van 
Netwise.315 Die feitenconstellatie noopte de Rotterdamse rechter mogelijk tot 
minder terughoudendheid bij het aannemen van voldoende bepaalbaarheid 
van het aanbod. Desondanks meen ik dat uit een enkele term zoals ‘voorwaar-
den’ onvoldoende blijkt dat de afnemer meer duidelijkheid omtrent de inhoud 
van het aanbod zal krijgen door op de link te klikken. Hier is dus niet op voor-
hand duidelijk dat de aanbieder de bedoeling heeft een aanbod tot het sluiten 
van een overeenkomst te doen. Een aankondiging zoals die van Netwise laat 
naar mijn mening te veel interpretatieruimte om voldoende bepaalbaarheid 
aan te nemen.316

5.4.3 Langere tekst wel aanbod? 

Wordt wel aan het bepaalbaarheidsvereiste voldaan als onder aan elke webpa-
gina een iets uitgebreidere verwijzing naar de voorwaarden staat, zoals ‘op het 
gebruik van deze website zijn onze voorwaarden van toepassing’, of ‘voorwaar-
den voor het gebruik van deze website’? Indien uit een dergelijke verklaring 
blijkt wat het voorwerp van een dergelijke overeenkomst is, wordt mijns inziens 
voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste.317 Mits de tekst voldoende concreet 
is, acht ik denkbaar dat de voorwaarden niet tot de essentialia behoren. Dan is 
bekendheid met de precieze inhoud van de voorwaarden dus niet vereist voor 
een bepaalbare verbintenis. Of dat zo is, hangt af van de concrete omstandig-
heden.318 Niet zeker is of de tekst ‘Gebruik van de Website betekent de volledige 

r.o. 3.1.
314. Deze casus vertoont veel overeenkomsten met de Amerikaanse zaak Register.com/Verio, 356 F. 3d. 

393, 403 (2d Cir. 2004), zie par. 2.3.1. 
315. Subsidiair beriep NTS zich nog op vernietigbaarheid van de voorwaarden, omdat het op het mo-

ment dat NTS de site bezocht niet noodzakelijk was eerst kennis te nemen van deze voorwaar-
den alvorens de site te raadplegen.

316. Anders: De Graaf in zijn noot onder Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, JAVI 2003-
1, p. 18-21 (Netwise/NTS). Zie par. 5.4.5.

317. Hoofdstuk 6, par. 2.1.2.2 en de daargenoemde verwijzingen, met name Breedveld-de Voogd 2007, 
p. 115-116. 

318. Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2012 (6-I*), nr. 20 e.v. Geen overeenkomst, want niet aan het be-
paalbaarheidsvereiste voldaan: Rb. Zwolle-Lelystad 8 augustus 2007, LJN BC9476, NJF 2008, 255: 
het voorwerp van de toezegging (een huis in Marbella met aankoopbedrag tussen 2 en 2,5 mil-
joen euro, is onvoldoende bepaalbaar; Hof ’s-Hertogenbosch 15 oktober 2002, NJ 2003, 477: dat 
de een van de ander een keuken koopt ter waarde van plm. ƒ 30 000 is onvoldoende bepaalbaar. 
Verbintenis wel bepaalbaar: Hof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2008, LJN BI1617: ‘Dat de inhoud van 
de verbintenis nog niet precies is vastgesteld neemt niet weg dat de verbintenis “bepaalbaar” is.’; 
Rb. Arnhem (vzr.) 29 juni 2007, Prg. 2007, 115; Rb. Haarlem 3 december 2008, NJF 2009, 61, LJN 
BG8061; Rb. Utrecht 23 september 2009, NJF 2010, 44.
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aanvaarding en instemming met deze voorwaarden’ (waarbij ‘voorwaarden’ 
een hyperlink is) onder elke pagina voldoende is voor een bepaalbaar aanbod. 
Met een dergelijke frase zegt A-Zupermarkt dat het content beschikbaar maakt 
onder de voorwaarde dat Jan zich aan de in de verwijzing genoemde voorschrif-
ten houdt. Ik ben geneigd de verbintenissen die A-Zupermarkt en Jan op zich 
zouden moeten nemen hier als voldoende bepaalbaar aan te merken. 
Indien voorwaarden waarnaar wordt verwezen tot de essentialia van een te 
sluiten overeenkomst zouden behoren, bereikt een aanbod Jan niet met de 
ontvangst van het eerste webdocument op zijn computersysteem. Uit die 
content blijkt dan immers (nog) niet wat het aanbod nu behelst. Mogelijk mag A-
Zupermarkt na regelmatig opvragen van webdocumenten uit hetzelfde domein 
door Jan verwachten dat hij onderzoek heeft gedaan naar de bedoelingen van A-
Zupermarkt en dus op de hoogte is geraakt van het openbaar aanbod.319 Naast de 
hoeveelheid opgevraagde content spelen de aard van de aangeboden informatie, 
het ontbreken van relevant nadeel bij Jan hierbij een rol. 

Als de inhoud van de verklaring wél voldoende bepaalbaar is, doet A-Zupermarkt 
Jan hier waarschijnlijk een (openbaar) aanbod, inhoudende het gebruik om niet 
onder de voorwaarden waarnaar wordt verwezen. Er kan echter pas sprake van 
een bepaalbaar aanbod zijn na het eerste opvragen van een webpagina: Jan moet 
immers eerst in de gelegenheid zijn geweest op de link te klikken om te weten 
waarop het aanbod van A-Zupermarkt meer precies betrekking heeft. Naarmate 
het aanbod duidelijker gepresenteerd is en de afnemer meer pagina’s van de 
site heeft opgevraagd, ligt het meer voor de hand dat een afnemer in de tekst 
een aanbod moet lezen. Een eventueel aanbod krijgt dus niet eerder werking dan 
na het opvragen van enkele webpagina’s.320 Daarbij is niet relevant of Jan daad-
werkelijk gebruikmaakt van de mogelijkheid om de voorwaarden te bekijken. 
Het aanbod wordt herroepen op het moment dat A-Zupermarkt het beschikbaar 
maken ervan staakt.321

5.4.4 Stilzwijgende aanvaarding? 

In deze paragraaf neem ik tot uitgangspunt dat in de verklaring van A-Zuper-
markt een rechtsgeldig aanbod is besloten. Als Jan vervolgens verdergaat met 
het opvragen van pagina’s van die website, kan dit opvragen dan op een gegeven 
moment worden uitgelegd als stilzwijgende aanvaarding? Bij een discrepan-
tie tussen de wil van Jan en zijn verklaring rijst de vraag of A-Zupermarkt er 
gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Jan het gedane aanbod heeft aan-
vaard.322 De beantwoording van deze vraag dient ook hier te geschieden aan de 

319. Zie bijvoorbeeld par. 5.4.2.
320. Men kan echter niet zeggen dat de voorwaarden niet gelden voor de homepage, want de struc-

tuur van het www brengt mee dat van de meeste websites niet noodzakelijkerwijs de ‘homepage’ 
als eerst wordt opgevraagd. Mogelijk krijgt een afnemer daardoor niet de indruk dat hem een 
aanbod wordt gedaan. 

321. Vergelijk over de wijze van totstandkoming van een overeenkomst met betrekking tot een  
automaat: Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 lid 1, aant. 186, met verwijzing naar  
Polderman 1913, p. 147 (naar mening van Polderman is een openbaar aanbod een onherroepe-
lijk aanbod) en p. 101 (voor het einde aan het aanbod).

322. Zie eerder par. 5.2.2 en 5.3.4. Van Wechem 2007, p. 14-21: Ook bij algemene voorwaarden is 
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hand van de vereisten van artikel 6:217 BW in verbinding met artikel 3:33 en 
3:35 BW.323 

Waar de verwijzing naar elders beschikbare voorwaarden onderaan een 
webpagina op iedere webpagina is geplaatst, komt de vraag op onder welke 
omstandigheden een dergelijke verwijzing zodanig duidelijk kenbaar is dat de 
afnemer die die verwijzing passeert op een gegeven ogenblik geacht moet wor-
den met die voorwaarden te hebben ingestemd. In Nederland zijn de afgelopen 
jaren enkele uitspraken gewezen over verwijzingen naar voorwaarden voor open 
content.324 Een van die zaken is het reeds genoemde geschil tussen Netwise/
NTS over het ongevraagd opvragen van e-mailadressen uit een via een website 
beschikbare databank.325 De rechter overwoog dat NTS door de gids te gebruiken 
de voorwaarden van Netwise stilzwijgend had aanvaard. Daarbij speelden de 
hoedanigheid van NTS als professionele afnemer en het gebruik dat NTS van de 
content wilde maken een belangrijke rol: 

‘(…) van een professionele bezoeker van de site mag worden verwacht dat 
hij begrijpt dat de “voorwaarden” waar hij op eenvoudige wijze kennis 
van kan nemen, (onder meer) voorwaarden zijn die Netwise aan het ge-
bruik van de gids wenst te verbinden. Van NTS, die heeft gesteld voor haar 
reclamedoeleinden gebruik te maken van bestanden zoals door Netwise 
aangelegd, mag voorts worden verwacht dat zij ermee bekend is dat be-
heerders van dergelijke bestanden niet altijd gediend zijn van oogsten en 
spammen, zodat zij rekening moet houden met een verbod op dat soort 
activiteiten in de gehanteerde voorwaarden.’326

De Graaf concludeert uit NTS/Netwise dat professionele partijen relatief snel 
gebonden zijn aan algemene voorwaarden waarnaar per hyperlink wordt ver-
wezen.327 Hij meent dat professionele bezoekers van een website altijd gebonden 

van belang of de (aanbieder als) gebruiker van die voorwaarden er gerechtvaardigd op mocht 
vertrouwen dat de afnemer inderdaad de totstandkoming van een overeenkomst en daarmee de 
toepasselijkheid van de voorwaarden wilde.

323. Art. 6:232 BW speelt hier derhalve geen rol. In Hof ’s-Hertogenbosch 1 november 2001, NJ 2002, 
507, LJN AF0474 was op de offerte in heel kleine lettertjes een verwijzing naar de algemene voor-
waarden aangenomen. Het hof oordeelde met een beroep op art. 6:232 BW dat de wederpartij de 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet had aanvaard. Van Wechem 2007 is kritisch, 
omdat zijns inziens niet art. 6:232 BW, maar art. 3:35 BW tot dit oordeel had moeten leiden. Zie 
nader par. 4.2.2.

324. Beide uitspraken die de afgelopen jaren in Nederland zijn gewezen over verwijzingen naar voor-
waarden voor open content, hadden betrekking op opvragen van content met zoeksystemen. 
De vraag of de betreffende verwijzing ook geschikt was om te worden verwerkt door zoekbots, 
speelde in deze geschillen kennelijk geen rol. Daarom behandel ik ze in deze paragraaf en niet in 
par. 6.5. In andere gevallen kwam de rechter niet meer toe aan de totstandkomingsvraag, omdat 
de eisende partij reeds op andere gronden in het gelijk werd gesteld, zie bijvoorbeeld  
Rb. ’s-Gravenhage (vzr.) 21 juli 2004, IER 2004, 97 (Nationale Vacaturebank/CV Bank). 

325. Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, CR 2003-2, p. 149, m.nt. Lodder (Netwise/NTS). 
326. Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, CR 2003-2, p. 149, m.nt. Lodder (Netwise/NTS), 

r.o. 3.1. In deze zaak was overigens niet helemaal duidelijk of de voorwaarden voorafgaand aan 
het gebruik van de content konden worden geraadpleegd.

327. Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, JAVI 2003-1, p. 18-21, m.nt. De Graaf (Netwise/
NTS), tevens beschikbaar via https://dl.dropbox.com/u/1815047/2003%20-%20JAVI%20-%20Net-
wise%20NTS.pdf.
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zijn aan algemene voorwaarden die via een hyperlink ter beschikking worden 
gesteld. Mij gaat dat te ver, omdat ook de verwachtingen van professionele afne-
mers door allerlei omstandigheden kunnen worden beïnvloed.328 Daarbij deel 
ik niet de mening van De Graaf dat het volgen van een link naar algemene voor-
waarden op een website gelijkgesteld kan worden met het volgen van een tekst 
op de voorkant van een stuk papier naar algemene voorwaarden die op de ach-
terkant van dat stuk papier zijn afgedrukt. Juist op internet is goed mogelijk dat 
de content waarnaar een link verwijst, niet toegankelijk is. Dat is dus anders dan 
bij een brief. Bovendien kan men bij een brief veel gemakkelijker aannemelijk 
maken dat de voorwaarden niet waren bijgevoegd (men kan de brief immers in 
de procedure inbrengen). Ik kan daarom niet instemmen met de zienswijze van 
De Graaf dat ‘sprake van een redelijke en op de praktijk afgestemde uitleg’.329 
De status van een verwijzing naar voorwaarden kwam eveneens aan de orde 
in het reeds genoemde geschil van branchevereniging NVM en twee van haar 
makelaars tegen Zoekallehuizen (ZAH).330 Het geschil had betrekking op het 
tonen van teksten en het plaatsen van deep links naar foto’s van de website van de 
NVM-makelaars. ZAH kwam aan die gegevens door stelselmatig met zoekbots de 
webpagina’s van individuele NVM-makelaars op te vragen en te indexeren. De 
makelaars stelden (onder meer) dat tussen partijen een overeenkomst tot stand 
gekomen was, omdat ZAH door het herhaaldelijk opvragen van webpagina’s van 
de makelaars zich stilzwijgend akkoord verkaard had met de elders op de web-
site geplaatste licentievoorwaarden. De voorzieningenrechter overwoog dat de 
websites van de makelaars te gebruiken waren zonder dat men de voorwaarden 
duidelijk tegenkwam. De voorwaarden waren niet duidelijk op de site geplaatst. 
Er was wel een link naar de voorwaarden, maar de link was niet als zodanig 
herkenbaar: de link naar de voorwaarden was getiteld copyright notice.331 Boven-
dien was die link enkel zichtbaar onderaan de webpagina met zoekresultaten. 
Daarom overwoog de voorzieningenrechter dat, voor zover gesproken kon wor-
den van algemene voorwaarden, deze niet van toepassing waren omdat ZAH er 
geen kennis van nam, dan wel daarmee niet akkoord ging.332

Er moet voor A-Zupermarkt aanleiding zijn om aan te nemen dat Jan ook daad-
werkelijk wil contracteren over het gebruik van de open content, met name als 
afnemers soortgelijke content gewoonlijk zonder toestemming van de aanbieder 
mogen gebruiken.333 Een puur informatieve website zoals die van A-Zupermarkt 
wordt vaak ervaren als een publieke ruimte.334 Het stellen van voorwaarden ligt 
dan voor afnemers veel minder voor de hand dan bij bijvoorbeeld een webwin-

328. Hoofdstuk 6, par. 3. 
329. Rb. Rotterdam (vzr.) 5 december 2002, LJN AF2059, JAVI 2003-1, p. 18-21, m.nt. De Graaf (Netwise/

NTS), tevens beschikbaar via https://dl.dropbox.com/u/1815047/2003%20-%20JAVI%20-%20Net-
wise%20NTS.pdf.

330. Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236, Hof Arnhem 4 juli 2006, LJN AY0089 (NVM/ZAH). 
Zie hoofdstuk 3, par. 3.4.2.

331. Sindsdien staat het bij NVM-makelaar Drieman zelfs onder het kopje disclaimer. Ik betwijfel of 
een gebruiker geacht mag worden dat te bekijken voorafgaand aan het gebruik van de site en 
dan verwachten dat men daar gebruiksvoorwaarden voor de site treft.

332. Rb. Arnhem (vzr.) 16 maart 2006, LJN AV5236 (NVM/ZAH).
333. Par. 3.2.
334. Vergelijk par. 2.3.3 en 2.3.4. 
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kel. A-Zupermarkt mag er dan minder snel op vertrouwen dat Jan door verder 
te surfen een aanvaardingshandeling verricht. Dat geldt met name als Jan nog 
maar enkele pagina’s heeft opgevraagd. Het kan anders worden indien uit de 
tekst en inhoud van de verklaring ondubbelzinnig volgt dat A-Zupermarkt een 
overeenkomst wenst aan te gaan.335 Ook relevant is of de overeenkomst niet na-
delig is voor Jan. Als de betreffende clausules in de gegeven setting gebruikelijk 
zijn, mag de aanbieder er eerder op vertrouwen dat de afnemer door verder te 
gaan met opvragen, dat beding aanvaardt.336 Die situatie doet zich eerder voor 
indien Jan een professional is die bedrijfsmatig content opvraagt.337 

Een goede zichtbaarheid van de uiting kan aan aanvaarding bijdragen.338 Sie-
merink, Van Eijden en Van Esch menen dat de verwijzing naar de voorwaarden 
om aan die eis te voldoen te vinden moet zijn op een plaats op de pagina waar 
een normale afnemer hem gegeven de inrichting van de pagina zou mogen ver-
wachten.339 Ik vind het echter lastig om vooraf te bepalen waar zo’n uiting dan 
zou moeten staan om aan dat criterium te voldoen. Meer belang hecht ik aan 
de mate van opvallendheid van de uiting en van de wijze waarop de aanbieder 
het verder opvragen heeft geduid. Een duidelijke tekst340 met opvallend letter-
type, een duidelijke link en een goede positionering op de website acht ik in dit 
verband relevant.341 Bij een zodanige presentatie van de verwijzing dat deze de 
afnemer welhaast niet ontgaan kan zijn, kan regelmatig opvragen van webpa-
gina’s door de afnemer een indicatie voor bekendheid vormen en daarmee voor 
instemming met de voorwaarden waarnaar wordt verwezen.342 Ook al moeten 
strenge eisen worden gesteld aan het gerechtvaardigd vertrouwen,343 toch is 
denkbaar dat Jan in dit geval al na de tweede of derde keer verder opvragen 
geacht moeten worden het aanbod van A-Zupermarkt te hebben aanvaard. Hier 
helpt ook dat A-Zupermarkt bij de verwijzing heeft vermeld hoe gebondenheid 
aan een overeenkomst ontstaat. Met een frase als ‘door gebruik van deze web-
site gaat u akkoord met onze voorwaarden’ zegt A-Zupermarkt dat het content 
beschikbaar maakt onder de voorwaarden dat Jan zich aan de in de verwijzing 

335. HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258 (Kinheim/Pelders), reeds genoemd in par. 5.3.4.
336. Vgl. de volgende literatuur en jurisprudentie over terreinrisico: Bannier 1973, p. 318. Hof ’s-

Gravenhage 1 februari 2006, VR 2007, 59 (Handel Lingier cs/Verbrugge cs), Hof ’s-Gravenhage 2 juli 
1991, S&S 1992, 116: hier was het bord ontworpen door een brancheorganisatie. Die gebruike-
lijkheid in een bepaalde bedrijfsbranche kan bij terreinrisico niet per se worden tegengeworpen 
jegens personen die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen, zie bijvoorbeeld Hof 
Amsterdam 14 december 1995, S&S 1997, 77, LJN AJ3002 (Croix et Maison) en Rb. Rotterdam 7 juli 
2004, S&S 2006, 91, LJN AY7234. En ook: Rb. Rotterdam 22 juni 1990, S&S 1991, 100, LJN AJ2572, 
m.n. r.o. 4.20 en 4.21.

337. Rb. Zwolle (pres.) 20 december 1994, S&S 1996, 39.
338. Ktg. Tilburg 2 februari 1995, VR 1996, 173, Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, S&S 1992, 116; Hof 

 ’s-Gravenhage 1 februari 2006, VR 2007, 59 (Handel Lingier cs/Verbrugge cs). 
339. Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006. 
340. Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, S&S 1992, 116, m.n. r.o. 2.5, Ktg. Tilburg 2 februari 1995, VR 1996, 

173.
341. Zie hierboven. In de diverse Amerikaanse uitspraken in par. 2.3.1 vindt men indicatoren voor 

duidelijkheid van een verwijzing.
342. Vgl. Hof ’s-Gravenhage 7 januari 1977, NJ 1978, 262, S&S 1978, 21, VR 1977, 40, Ktg. Tilburg 

2 februari 1995, VR 1996, 173, Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, S&S 1992, 116, m.n. r.o. 2.5, Hof 
 ’s-Gravenhage 1 februari 2006, VR 2007, 59 (Handel Lingier cs/Verbrugge cs).

343. Par. 3.3 en 4.2. 
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genoemde voorwaarden houdt, en dat ze het verder opvragen van content door 
Jan zal interpreteren als aanvaarding van haar aanbod.344 

Als het aanbod van A-Zupermarkt wordt aanvaard waarna een overeenkomst in 
een gegeven situatie tot stand komt, gebeurt dat pas na het opvragen van meer-
dere webpagina’s. De afnemer moet in de gelegenheid zijn geweest de verwijzing 
naar de voorwaarden op te merken en de voorwaarden eventueel te bekijken. 

5.4.5 Uitstapje naar Creative Commons-licenties

5.4.5.1 Inleiding 
Ik maak nu even een kort uitstapje naar een licentiemodel dat in de praktijk 
steeds meer wordt gebruikt en verband houdt met de problematiek van deze 
derde 1-situatie. Het gaat om zogenoemde Creative Commons-licenties, hierna ook 
wel CC-licenties genoemd. De voorwaarden worden in het model van Creative 
Commons-licenties grosso modo op dezelfde manier beschikbaar gemaakt als in 
de casus van paragraaf 5.4.1. 
CC-licenties zijn een interessant voorbeeld van voorwaarden die weliswaar te-
gelijk met de content beschikbaar worden gemaakt, maar niet vanzelf aan de 
afnemer worden getoond. De maker van een auteursrechtelijk beschermd werk 
vermeldt bij beschikbaarstelling dat hij de in de licentie vermelde gebruiksrech-
ten verleent.345 De afnemer moet zelf actie ondernemen om de voorwaarden 
te zien. Vanwege de wijze waarop CC-licenties aan het publiek worden gepre-
senteerd, komen juist bij de CC-licenties verschillende knelpunten van de 
totstandkoming van een overeenkomst over het gebruik van open content naar 
voren.346 Het CC-licentiemodel kan daarom illustratief zijn voor de analyse van 
deze derde 1-situatie.347

5.4.5.2 Hoe werken Creative Commons-licenties?
Creative Commons is een organisatie die licenties heeft ontwikkeld waarmee de 
maker van een auteursrechtelijk beschermd werk kenbaar kan maken of en zo 
ja, onder welke voorwaarden het werk verder verspreid, gedeeld en bewerkt mag 
worden.348 De van oorsprong Amerikaanse licenties zijn door Hendriks en Hu-
genholtz vertaald in het Nederlands.349 Daarbij is veel aandacht besteed aan het 

344. Anders: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006: zij menen dat een uitdrukkelijk aanbod in een 
dergelijke verklaring juist ontbreekt. Ze zien dus al op voorhand geen aanbod. 

345. http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/.
346. Ik laat hier alle aspecten van CC die niet direct verband houden met het totstandkomingsvraag-

stuk buiten beschouwing. De volgende zaken komen bijvoorbeeld niet aan de orde: het verder 
gebruik door derden in het algemeen; de morele rechten (die zijn verschillend uitgewerkt in de 
verschillende landen); het mixen van verschillende CC-licenties; het probleem dat ontstaan is 
doordat een nieuwe versie van de CC-licenties databankenrecht heeft inbegrepen, met allerlei 
problemen tot gevolg (zie hoofdstuk 3, par. 3.2.6), zoals de incompatibiliteit tussen verschillende 
versies. Zie hierover Dulong de Rosnay 2010, m.n. par. 3.4 en 4. 

347. Als ik het goed zie, is men bezig met het ontwikkelen van een volledige machine interpretable-
variant van de CC-licenties. Indien deze voor een groot publiek beschikbaar wordt, kan mogelijk 
ook (een deel van) de inhoud van CC-licenties relevant worden voor zoeksystemen. Zie par. 6.8.

348. http://www.creativecommons.org.
349. Hendriks 2006.
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in overeenstemming brengen van de voorwaarden met Nederlands recht.350 Het 
systeem van Creative Commons-licenties roept een aantal verbintenisrechtelijke 
vragen op. Ik kom daar zodadelijk op terug.

In de licenties wordt de nadruk gelegd op het gebruik van de opgevraagde 
content.351 Er zijn zes verschillende typen licenties, die zijn gericht op auteurs, 
kunstenaars, wetenschappers en docenten. Afhankelijk van het licentietype kan 
naamsvermelding van de oorspronkelijk auteur, niet-commercieel gebruik of 
verspreiding onder dezelfde licentie (het zogenoemde ‘gelijk delen’) verplicht 
zijn, of kunnen bewerkingen van het in licentie gegeven werk wel of niet zijn 
toegestaan. De CC-licenties zijn nog volop in ontwikkeling: de laatste versie is 
versie 3.0, maar versie 4.0 is inmiddels al in de maak.352 De licenties zijn vanuit 
het oogpunt van de toegankelijkheid van informatie een belangrijk initiatief. In 
deze licenties fungeert het auteursrecht niet zozeer om rechten voor te behou-
den, maar wordt het met het verbintenissenrecht juist ingezet als middel om 
content onder voorwaarden beschikbaar te maken.353 Daarbij wordt afnemers 
meestal een ruime mogelijkheid geboden tot gebruik van de content. Tegelij-
kertijd wordt met de licentievoorwaarden beoogd om misbruik of ongewenste 
wijzen van gebruik van de content tegen te gaan. Intellectuele rechten worden 
zo ingezet om een ruime toegankelijkheid voor het publiek (en een bepaalde 
mate van kwaliteit) van content te waarborgen. Een voorbeeld van dit soort over-
eenkomsten zijn de licentieovereenkomsten die worden gebruikt bij grote open 
content projecten zoals Wikipedia.354 

Hoe werken CC-licenties? Aan de content worden meestal een symbool en een 
verklaring met verwijzing naar de voorwaarden toegevoegd. Deze luidt: 

‘De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons [daarna 
wordt de naam van de specifieke licentie, bijvoorbeeld Naamsvermelding/Gelijk 
delen weergegeven als hyperlink, MLB]’.355

Soms wordt alleen het symbool getoond. Het licentiemodel zit zo in elkaar dat 
er van elk van de zes licenties drie verschillende weergaven bestaan, dus er zijn 

350. Hendriks 2006.
351. De inhoud van CC-licenties is daarom niet zo interessant voor dit onderzoek: de inhoud van de 

voorwaarden heeft voornamelijk betrekking op het overnemen van auteursrechtelijk werk in 
een nieuw werk. Zoeksystemen werken weliswaar op de grens tussen verwijzen naar bestaand 
werk en het creëren van een nieuw werk, maar blijven in de regel net binnen de grenzen van het 
verwijzen naar bestaand werk. Zie nader hoofdstuk 2.

352. Najaar 2012, zie http://creativecommons.nl/.
353. Door het aangaan van een (licentie)overeenkomst kan de rechthebbende expliciet toestemming 

verlenen voor handelingen en verrichtingen die bij gebreke van die toestemming voorbehouden 
zijn aan de rechthebbende. Deze ontwikkeling is afkomstig uit de open source software bewe-
ging. Open Source Software (OSS) is software die beschikbaar wordt gemaakt met de broncode. 
Veel OSS wordt gratis, maar wel met ene open source software licentie beschikbaar gemaakt via 
internet. Zie Rapport NVVIR studiecommissie OSS 2005. 

354. http://nl.wikipedia.org. Het gaat om heel veel content: Wikipedia was in 2012 ’s werelds zevende 
aanbieder van content.

355. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/. Een voorbeeld van toepassing van de licen-
tie ‘naamsvermelding/gelijk delen’ is http://www.eriksweb.nl.
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in totaal maar liefst achttien licenties.356 Bij het aanklikken van het symbool bij 
die tekst wordt men ‘doorgelinkt’ naar de eerste vorm: een soort samenvatting 
van de licentie in versimpelde taal (de Commons Deed). Bovenaan de Commons Deed 
staat de tekst ‘vrijwaring’ (Nederlands) of disclaimer (Engels). Wie daarop klikt, 
krijgt de volgende tekst te zien: 

‘De Commons overeenkomst is geen licentie. Het is slechts een handig 
hulpmiddel voor een beter begrip van de Juridische overeenkomst (de 
volledige licentie)- het is een vereenvoudigde (human readable) weergave 
van sommige kernbegrippen. U zou het kunnen zien als een gebruikers-
vriendelijke versie van de onderliggende Juridische overeenkomst. Deze 
overeenkomst heeft geen juridische betekenis en haar inhoud is ook niet 
terug te vinden in de daadwerkelijke licentie. Creative Commons is geen 
advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten. Het verspreiden 
van, tonen van of verwijzen naar deze Commons overeenkomst roept 
geen juridische relatie met Creative Commons in het leven.’357

Vervolgens kan men doorklikken naar de volledige tekst van de licentie. Deze 
tweede vorm is de eigenlijke licentie. Ten derde is er ook nog een machine inter-
pretable-licentiebeschrijving, die uitsluitend gericht is op zoeksystemen.358 

CC-licenties geven vooral regels met betrekking tot openbaarmaking en verveel-
voudiging van een auteursrechtelijk beschermd werk.359 De betekenis van deze 
begrippen is echter niet in de licentie gespecificeerd, zodat men daarvoor weer 
terug moet naar de Auteurswet. In hoofdstuk 3 bleek echter al dat veel auteurs-
rechtelijke begrippen zich niet goed lenen voor toepassing in de context van 
zoeksystemen.360 

Hoewel CC-licenties zeer nuttig zijn voor het toegankelijk maken en houden van 
informatie, draagt de inhoud van deze licenties dus weinig bij aan de specifieke 
problemen die spelen bij het opvragen van content met zoeksystemen. De tot-
standkomingswijze van CC-licenties is echter wel interessant voor dit onderzoek. 
CC-licenties moeten niet alleen compatibel zijn met het auteursrecht, maar ook 
met de regels voor verbintenissenrecht.361 De CC-licenties vereisen geen expli-

356. http://creativecommons.nl/licenties/uitleg en http://creativecommons.org/licenses/. Zie ook Gui-
bault 2008b.

357. Zie bijvoorbeeld http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/.
358. Par. 6.8.2. 
359. Zie http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/. CC-licenties bevatten bijvoorbeeld bepalingen 

die verveelvoudiging voor commerciële doelen tegengaan. Dit brengt allerlei vragen mee, zoals 
‘Wat betekent dat voor die handelingen waarvan niet duidelijk is of ze onder het verveelvoudi-
gingsrecht vallen?’, ‘Hoe zit het met de impliciete toestemming voor die reproducties die nood-
zakelijk zijn voor kennisname en die mogelijk niet geheel onder de wettelijke uitzonderingen op 
het reproductierecht vallen?’, en: ‘Wordt die toestemming dan ook enkel voor niet-commerciële 
doeleinden verleend, of prevaleert de wettelijke beperking?’ 

360. Ook Guibault 2002 wijst erop dat het auteursrecht geen antwoord biedt op dit soort vragen. 
361. Scheltema & Tjong Tjin Tai 2003: zowel uit toepassing van de wilsvertrouwensleer als het au-

teursrecht volgt dat een ‘licentie’ in de zin van beperkende algemene voorwaarden slechts bin-
dend kan zijn waar deze bij het sluiten van een overeenkomst is aanvaard door de koper. Als de 
licentie niet rechtsgeldig is, kan de licensor de voorwaarden immers niet afdwingen. Anders is 
de toestemming die wordt verleend, niet rechtsgeldig. De licentienemer kan dan niet profiteren 
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ciete aanvaarding van de voorwaarden waaronder content beschikbaar wordt 
gemaakt. Ook bij het gebruik van CC-licenties rijst derhalve de vraag of tussen 
aanbieder en afnemer inderdaad een rechtsgeldige overeenkomst tot stand 
komt met betrekking tot het gebruik van de content.

Over de rechtsgeldigheid van Creative Commons-licenties en Open Source 
Softwarelicenties (OSS-licenties) zijn wereldwijd inmiddels diverse rechts-
zaken gevoerd.362 De nadruk ligt daarbij op de vraag of dergelijke licenties 
auteursrechtelijk gezien valide zijn. In Nederland is voor zover mij bekend 
slechts één uitspraak over de verbintenisrechtelijke geldigheid van de Creative 
Commons-licentie gewezen, namelijk een uitspraak van de Amsterdamse voorzie-
ningenrechter uit 2006.363 
De bekende Nederlander Adam Curry had op de fotowebsite Flickr.com foto’s 
van zijn gezin geplaatst. De foto’s waren als open content beschikbaar gemaakt, 
onder de voorwaarden van een Creative Commons-licentie. Roddelblad Weekend 
had deze foto’s overgenomen. Omdat dit zonder bronvermelding en bovendien 
met commercieel oogmerk gebeurde, terwijl overname voor commerciële doel-
einden in de licentie expliciet was verboden, handelde Weekend in strijd met 
de licentievoorwaarden. In geschil was in hoeverre Weekend bij overname van 
foto’s op de Flickr-website aan de betreffende clausule van de erbij geplaatste 
Creative Commons-licentie gehouden was. 

De voorzieningenrechter overwoog dat voor iedereen kenbaar was dat Curry de 
foto’s onder voorwaarden beschikbaar had gemaakt, omdat bij de foto’s de tekst 
‘some rights reserved’ was opgenomen.364 Van een professionele partij mag naar 
het oordeel van de rechter worden verwacht dat zij een goed en nauwkeurig on-
derzoek verricht alvorens zij foto’s die afkomstig zijn van het internet afdrukt in 
een blad als Weekend. Deze onderzoeksplicht bracht in casu mee dat Weekend bij 

van ruimere rechten dan uit het auteursrecht voortvloeien. Nu CC-licenties het auteursrecht 
gebruiken om zoveel mogelijk content beschikbaar te maken en te houden voor afnemers, is de 
verbintenisrechtelijke geldigheid voor de toegankelijkheid van informatie van groot belang.

362. Er zijn diverse Duitse uitspraken waarin de geldigheid van de zogenoemde General Public 
License (GPL) is erkend. De GPL is een open source licentie waarbij de rechthebbende van het 
auteursrecht op software onder voorwaarden afstand doet van enkele van zijn exclusieve rech-
ten. In deze uitspraken werd overwogen dat het vrij beschikbaar zijn van de software er niet 
aan afdoet dat de software alleen onder de in de licentie genoemde voorwaarden mag worden 
gebruikt. Zie reeds LG München 19.05.2004 21 O 6123/04 (Netfilter/Sitecom Gmbh) en LG Frankfurt 
am Main 6.09.2006 Az 2-6 O 224/06 (Welte/D-Link). De geldigheid van een CC-licentie is in België 
erkend in TPI Nivelles, 26 oktober 2010, te vinden via http://fgallaire.flext.net/wp-content/up-
loads/2012/12/CreativeCommonsNivelles.pdf. Een professioneel organisator van festivals moet 
zich ten minste informeren omtrent de voorwaarden van bepaalde licenties. 

363. Rb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2006, LJN AV4204 (Curry/Weekend). Het betrof overigens een eerdere 
versie van de licentie. 

364. Rb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2006, LJN AV4204 (Curry/Weekend), m.n. r.o. 5. Weekend had nog 
beargumenteerd dat men op het verkeerde been gebracht wordt omdat er ‘This photo is public’ 
bij de foto stond, maar de rechter gaat hierin niet mee. Van een professionele partij mag worden 
verwacht dat zij een goed en nauwkeurig onderzoek verricht alvorens zij foto’s die afkomstig 
zijn van het internet afdrukt in het blad Weekend. Daarom had Weekend bij twijfel over de 
toepasselijkheid en de inhoud van de licentie aan Curry toestemming voor publicatie moeten 
vragen.
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twijfel over de toepasselijkheid en de inhoud van de licentie aan Curry toestem-
ming voor publicatie had moeten vragen.365 

5.4.5.3 Aanbod en aanvaarding bij CC-licenties 
Maakt de wijze van aanbieden van een CC-licentie voor afnemers duidelijk ge-
noeg dat sprake is van een rechtsgeldig openbaar aanbod? Het maakt naar mijn 
mening verschil of de aanbieder enkel een icoontje toont, of ook de door de 
handleiding van CC vereiste tekst plaatst. In de praktijk volstaan veel aanbieders 
met het CC-symbool en laten ze de tekst weg. Een symbool of icoontje is mijns 
inziens echter onvoldoende voor het construeren van een bepaalbaar aanbod.366 
Ten eerste moet een afnemer de betekenis van de icoontjes kennen om er wijs 
uit te kunnen. Ten tweede kunnen de licentiesymbolen voor verwarring zorgen: 
er is achtergrondkennis van CC vereist om te weten welke zes verschillende soor-
ten CC-licenties er zijn. Het fenomeen CC-licentie is echter nog niet algemeen 
bekend onder het publiek, zelfs niet onder tekstschrijvers.367 
De verwijzing in natuurlijke taal onder aan iedere webpagina geeft een betere 
indicatie van de bedoelingen van de aanbieder. Deze luidt, zoals opgemerkt, 

‘De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsver-
melding/Gelijk delen [of de naam van één van de andere specifieke licenties, 
MLB].’

Uit deze verklaring spreekt de wil om met bezoekers van de website een (licentie)
overeenkomst aan te gaan met betrekking tot de aangeboden content. Uit de 
tekst en naam van de licentie blijkt voor de afnemer al enigszins dat de te sluiten 
overeenkomst betrekking heeft op het gebruik van de content. De tekst sug-
gereert mijns inziens echter dat de ‘echte’ overeenkomst pas later volgt. Er kan 
dan pas sprake zijn van een bepaalbaar aanbod nadat de afnemer kennis heeft 
kunnen nemen van de volledige licentie. Hier vormt de gevarieerde inhoud en 
complexe licentiestructuur van CC-licenties een obstakel. Wie de link aanklikt, 
krijgt namelijk de Commons Deed in plaats van de licentie. Pas als hij op deze 
pagina met samenvatting nog eens doorklikt, komt hij bij de echte licentie. Dat 
dit de eigenlijke overeenkomst betreft, blijkt uit de tekst waarmee de licentie 
begint:

‘Het werk (als hieronder omschreven) wordt ter beschikking gesteld over-
eenkomstig de voorwaarden van deze creative commons publieke licentie 
(“ccpl” of “licentie”).’368

365. In de onderhavige casus kwam het bepaalbaarheidsvereiste niet expliciet aan de orde. Weekend 
had er in deze zaak waarschijnlijk geen belang bij om aan te voeren dat er in het geheel geen 
overeenkomst tussen partijen bestond, omdat het overnemen van de foto’s zonder toestemming 
in ieder geval in strijd was geweest met het portretrecht van Curry en zijn (toenmalige) familie. 
In dezelfde zin: noot Koelman bij Rb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2006, LJN AV4204, AMI 2006-5, 
p. 187 (Curry/Weekend).

366. Zie ook par. 5.3.2.
367. Dulong de Rosnay 2010. 
368. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/legalcode. De geciteerde tekst is op deze website 

in hoofdletters gesteld. 
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Tweemaal moeten doorklikken, vergt wel erg veel van de afnemer. Bovendien 
wekt het tonen van twee versies van de licentievoorwaarden (een niet-juridische 
en een ‘echte’ licentie), die niet compatibel zijn, mijns inziens verwarring. Zo 
blijft te lang onduidelijk waarop dit ‘aanbod’ precies betrekking heeft.369

Zonder aanvullende aanwijzingen vind ik de verwijzing naar de CC-licenties op 
zichzelf wat weinig specifiek om van een bepaalbaar aanbod te kunnen spreken. 
De voorwaarden zelf zijn eenvoudig te achterhalen door op de link te klikken. 
Ten gevolge van het complexe licentiesysteem van Creative Commons is het echter 
niet altijd duidelijk onder welke voorwaarden de aanbieder precies toestem-
ming wil verlenen. Daarbij komt nog dat er meerdere varianten van dezelfde 
voorwaarden worden gepresenteerd, die niet compatibel met elkaar zijn. Ook 
al staat er uitdrukkelijk dat de Commons Deed geen licentie is, de verwijzing naar 
de webpagina met de Commons Deed wekt wel de indruk dat deze verwijst naar de 
eigenlijke licentie. Dat roept de vraag op naar de reikwijdte van de rechten die 
worden verleend. Het zou de duidelijkheid ten goede komen als de contentaan-
bieder op iedere webpagina al meer concreet zou vermelden wat zijn aanbod 
precies behelst en hoe tussen partijen een overeenkomst tot stand komt.370

5.4.6 Tussenconclusie 

Onder omstandigheden is het mogelijk dat door een verklaring op ieder pagina 
van de website, met verwijzing naar elders beschikbare (algemene) voorwaar-
den, tussen partijen een overeenkomst tot stand komt. Een goede zichtbaarheid 
van de uiting kan aan dit oordeel bijdragen, alsmede de wijze waarop de aan-
bieder het verder opvragen heeft geduid. Een duidelijke tekst met opvallend 
lettertype, een duidelijke link en een goede positionering op de website acht 
ik in dit verband relevant. Daarnaast is de aard van de website van belang: bij 
een ‘informatieve’ website hoeven afnemers minder snel bedacht te zijn op de 
aanwezigheid van voorwaarden. Verder spelen mee of de overeenkomst niet 
nadelig is voor de afnemer, of het plaatsen van clausules in de gegeven setting ge-
bruikelijk is en het aantal keer dat de content is opgevraagd door de betreffende 
persoon. 

Wie ter verwijzing enkel de woorden disclaimer, ‘voorwaarden’, en privacy policy 
gebruikt, kan wellicht de bedoeling hebben gehad een aanbod te doen, maar 

369. De websites van Wikipedia worden ook beschikbaar gemaakt onder een CC-licentie. Zie 
nl.wikipedia.org Wikipedia maakt het nog wat ingewikkelder Daar staat: ‘De tekst is beschik-
baar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvul-
lende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.’ 
De gebruiksvoorwaarden verwijzen bij Wikipedia naar http://wikimediafoundation.org/wiki/
gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina staat eerst de Commons Deed met een hyperlink naar de 
volledige licentie. Daaronder staan de gebruiksvoorwaarden die kennelijk specifiek voor Wikipe-
dia gelden. Dit zijn dus weer andere voorwaarden dan in de CC-licentie.

370. Ook Dulong de Rosnay 2010, p. 93 wijst erop dat de huidige versie van CC met maar liefst zes 
verschillende licentietypen die elk nog drie verschijningsvormen kennen, waarvan er slechts 
één een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst behelst, verwarring wekt. Met Dulong de 
Rosnay meen ik dat het duidelijker zou zijn wanneer de eigenlijke licentie en de Commons Deed 
zouden worden samengevoegd tot één leesbaar document.
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toch is dat aanbod nog niet voldoende bepaalbaar.371 Uit een meer uitgebreide 
verwijzing naar de voorwaarden zoals ‘op het gebruik van deze website zijn 
onze algemene voorwaarden van toepassing’ volgt eerder een bepaalbaar 
aanbod. Wanneer tevens vermeld wordt hoe gebondenheid aan een overeen-
komst ontstaat, is met meer zekerheid sprake van een bepaalbaar aanbod. Van 
professionele afnemers mag voorts meer onderzoek naar de aanwezigheid van 
voorwaarden worden verwacht dan van particulieren. Indien de verklaring met 
verwijzing op zichzelf niet voldoende bepaalbaar is, is voor een rechtsgeldige 
aanvaarding vereist dat de afnemer op de hoogte was van het bestaan en de in-
houd van voorwaarden. De afnemer moet deze voorwaarden dan daadwerkelijk 
hebben opgevraagd. Heeft hij dat niet gedaan, dan is mijns inziens geen sprake 
van een rechtsgeldig aanbod dat de afnemer heeft bereikt. De verwijzing vol-
gens het model van de Creative Commons-licentie voldoet op zichzelf niet aan het 
bepaalbaarheidsvereiste. Voor een rechtsgeldig aanbod is dus vereist dat de afne-
mer daadwerkelijk van de inhoud van de licentie zelf heeft kennisgenomen. 

5.5 Tussenconclusie eindgebruiker als afnemer

Met het onder voorwaarden beschikbaar maken van content geeft de aanbieder 
in fase 0 van de interactie al te kennen dat hij niet in alle vormen van gebruik 
toestemt. In alle hier besproken gevallen bereikt de kennisgeving dat de aanbie-
der voorwaarden wil verbinden aan het gebruik van de content de afnemer in 
fase 1A van het interactiemodel. De hier besproken 1-situaties verschillen vooral 
in het moment waarop de voorwaarden zelf kenbaar kunnen worden voor de 
afnemer en in de inspanningen die de afnemer zich moet getroosten om op de 
hoogte te geraken van de aanwezigheid van voorwaarden. CC-licenties onder-
scheiden zich daarbij door hun complexe structuur en grote diversiteit. Dat 
maakt het voor afnemers moeilijk vast te stellen wat het aanbod van de aanbie-
der precies behelst. 

Voor aanbieders van open content lijkt de browse-wrap-overeenkomst in de 
tweede en derde 1-situatie de meest praktische manier om voorwaarden voor 
het gebruik van content aan ‘menselijke’ gebruikers kenbaar te maken. Er zijn 
weliswaar alternatieven voor browse-wrap-overeenkomsten, maar deze kun-
nen de aantrekkelijkheid van de website belemmeren. Toch komt bij de in de 
praktijk gangbare wijzen van het verbinden van voorwaarden aan het gebruik 
van content lang niet altijd rechtsgeldig een overeenkomst tot stand. Uit de 
analyse blijkt dat vooral problemen optreden ter zake van de mogelijkheid van 
stilzwijgende aanvaarding. Deze wordt beperkt doordat expliciete aanvaarding 
technisch niet kan worden afgedwongen voordat de afnemer toegang krijgt tot 
de aangeboden informatie. De wegklikbare mededeling (eerste 1-stituatie) voor-
ziet in een redelijke mogelijkheid tot kennisname van de (aanwezigheid van) 
voorwaarden. Voordat men kennis kan nemen van de ‘eigenlijke’ informatie, 
wordt de afnemer al gewezen op het bestaan van de voorwaarden en is het al mo-
gelijk om daarvan kennis te nemen. Ook is de verwijzing naar de voorwaarden 
duidelijk zichtbaar. Totstandkoming van een overeenkomst is hier mijns inziens 

371. Anders: Siemerink, Van Eijden & Van Esch 2006. 
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5.5 tussenconclusie eindgebruiker als afnemer

een reële mogelijkheid. Toch acht ik de kans klein dat aanbieders veelvuldig 
gebruik zullen maken van een wegklikbare mededeling, omdat die de toeganke-
lijkheid van de website sterk vermindert. 

De tweede en derde 1-situatie zijn voor de aanbieder aantrekkelijker, omdat 
ze de toegankelijkheid van de content voor afnemers niet belemmeren. Hier 
zijn de voorwaarden (tweede situatie) of de verwijzing naar de voorwaarden 
(derde situatie) geïntegreerd in de beschikbaar gestelde informatie zelf, dus 
minder ‘hinderlijk’ aanwezig. De afnemer is echter al bezig met het bekijken 
van de informatie als hij attent moet worden gemaakt op de aanwezigheid van 
voorwaarden voor het gebruik van die informatie. Bovendien moet de afnemer 
meer moeite doen om op de hoogte te raken van de inhoud van de voorwaarden. 
Zowel bij de tweede als bij de derde 1-situatie rijzen dus vragen met betrekking 
tot de zichtbaarheid en de tijdige kenbaarheid van de voorwaarden. 
De formulering van de casus van de tweede 1-situatie was van dien aard dat 
kwalificatie als aanbod niet voor de hand lag. Uit de voorbeelden van voorwaar-
den die zelf op iedere webpagina staan, bleek dat het lastig is om die zodanig te 
formuleren dat duidelijk is dat het om een aanbod gaat. Het is daarbij goed mo-
gelijk dat de uiting als toestemming onder voorwaarde(n) moet worden opgevat. 
Bij een meer concrete verklaring is niettemin een rechtsgeldig aanbod mogelijk. 
De afnemer kan na enige tijd gebonden raken aan voorwaarden die op iedere 
webpagina van een website vermeld zijn, mits de voorwaarden duidelijk zicht-
baar zijn. Van professionele afnemers mag in dit verband meer onderzoek naar 
de aanwezigheid van voorwaarden worden verwacht dan van particulieren. 
In de derde 1-situatie moet nog de aanvullende vraag worden beantwoord of de 
verwijzing naar de voorwaarden voldoende inhoudelijk is voor een bepaalbaar 
aanbod. Of hiervan sprake is, hangt af van de concrete omstandigheden. Wel 
wordt aan deze eis eerder voldaan bij een zo concreet mogelijke mededeling en 
de vermelding hoe tussen partijen een overeenkomst tot stand kan komen.

De in artikel 6:227b en c BW neergelegde informatieplichten uit de E-commer-
cerichtlijn heb ik niet betrokken in de bovenstaande analyse van 1-situaties.372 Ik 
meen namelijk dat deze artikelen niet van toepassing zijn op overeenkomsten 
die enkel betrekking hebben op gebruik van de aangeboden content en die de 
aanbieder vooral tot een niet-doen verplichten.373 Als artikel 6:227b en c BW 
echter toch van toepassing zouden zijn op deze rechtsverhouding, voldoet geen 
enkele van de hier genoemde 1-situaties aan deze artikelen. Snelle en gemak-
kelijke gebondenheid aan voorwaarden voor het gebruik van een website zouden 
dan strijdig zijn met het systeem van de E-commercerichtlijn en de implementa-
tie daarvan. Ook CC-licenties zouden dan in strijd komen met de implementatie 

372. Art. 6:227b BW vereist dat de dienstverlener van de informatiemaatschappij voorafgaand aan de 
totstandkoming onder meer informatie verschaft over de verschillende technische stappen die 
gevolgd moeten worden alvorens een overeenkomst op langs elektronische weg tot stand kan 
komen. Ik meen dat de richtlijnontwerpers voornamelijk overeenkomsten met betrekking tot 
de aankoop van goederen in gedachten hadden, vandaar de gebruikte terminologie van ‘placing 
of the order’ in art. 10 E-commercerichtlijn. Zie nader hoofdstuk 6, par. 2.3.3.3.

373. Mijns inziens zijn artikel 6:227b en c BW overigens niet snel van toepassing in deze context, 
maar het Hof van Justitie zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. Zie nader hoofdstuk 6, 
par. 2.3.3.5.
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6.1inleiding en opbouw

van de E-commercerichtlijn. Zowel het toegankelijk maken van informatie als 
het verschaffen van duidelijkheid over de wensen van de aanbieder met betrek-
king tot de met de content toegestane verrichtingen is evenwel in lijn met de 
doelstellingen van de E-commercerichtlijn.374 Mijns inziens is het wenselijk als 
bij de beoordeling van de toepasselijkheid van artikel 6:227b en c BW tevens zou 
worden gekeken naar het doel waarmee content beschikbaar wordt gemaakt. 
Zo kan worden onderscheiden tussen enerzijds het verlenen van de dienst van 
het beschikbaar maken van informatie (eventueel als infrastructuur voor het 
aanbieden van andere diensten of goederen) en anderzijds het – al dan niet 
tegen betaling – aanbieden van andere diensten of goederen. Toepassing van 
artikel 6:227b en c BW sluit niet goed aan bij overeenkomsten met betrekking 
tot content zoals in deze studie aan de orde is. Alleen op het beschikbaar maken 
van content uit de tweede categorie past naar mijn mening toepasselijkheid van 
artikel 6:227b en c BW. 

6. Uitwerking interactiemodel bij zoekbot als afnemer

6.1 Inleiding en opbouw

In de vorige paragraaf is uiteengezet hoe de interactie tussen een contentaan-
bieder en een eindgebruiker met een webbrowser verloopt indien de aanbieder 
voorwaarden aan het gebruik van open content heeft verbonden. Veranderen de 
benadering en de uitkomsten uit de vorige paragraaf, indien de afnemer bij het 
opvragen van content geen webbrowser gebruikt, maar content laat opvragen 
met een zoekbot van een zoeksysteem? 
Eerst licht ik toe waarom de vraag naar totstandkoming van een overeenkomst 
mogelijk anders zou moeten worden beantwoord indien een zoekbot van een 
zoeksysteem content opvraagt (par. 6.2). Aan de hand van het interactiemodel 
bezie ik daarna opnieuw het stellen van voorwaarden in natuurlijke taal uit de 
vorige paragraaf (par. 6.3 tot en met 6.5). Daarbij zet ik uiteen waar de toepas-
sing van het juridisch kader problematisch is bij het gebruik van zoekbots. 
Vervolgens bespreek ik een aantal manieren om voorwaarden bij open content 
kenbaar te maken op een wijze die meer aansluit bij de wijze waarop zoekbots 
content opvragen (par. 6.6 tot en met 6.7). Dit wordt wel machine interpretable-
formaat genoemd.375 Het gaat om het toevoegen van een robots.txt bestand of no 
robots metatags aan de webpagina (par. 6.6) en de implementatie van het ACAP-
protocol met een ACAP.txt of ACAP-metatags (par. 6.7). Ten slotte onderzoek ik of 
een overeenkomst tot stand komt in de situatie dat voorwaarden in natuurlijke 
taal gecombineerd worden met machine interpretable-voorwaarden (par. 6.8). Tel-
kens beantwoord ik de vraag:

374. Doel van de bepalingen uit de E-commercerichtlijn is immers de rechtszekerheid voor afnemers 
te vergroten en te voorkomen dat afnemers per ongeluk of zonder dat te weten overeenkomsten 
aangaan. Zie hoofdstuk 6, par. 2.2.3. Een van de doelen van CC-licenties is het verschaffen van 
duidelijkheid aan afnemers omtrent de door het auteursrecht beschermde verrichtingen die 
rechthebbende wel toestaat. Dit is is in lijn met de doelstelling van de E-commercerichtlijn om 
onduidelijkheden in het kader van elektronische handel weg te nemen. 

375. De term is enigszins misleidend, omdat een zoekbot gewone voorwaarden ook kan lezen. Het is 
voor computerprogramma’s echter zeer ingewikkeld om in natuurlijke taal gestelde instructies 
op adequate wijze af te handelen.
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6.2 waarom andere uitkomst bij ander instrument?

‘Komt in de gegeven situatie tussen partijen een overeenkomst tot stand 
met betrekking tot het gebruik van de aangeboden open content door 
zoeksystemen?’

Elke ‘nieuwe’ 1-situatie wordt weer ingeleid met een casus. Hoofdpersoon Jan 
is nu exploitant van een zoeksysteem dat content opvraagt met zoekbots.376 De 
reeds besproken 1-situaties zullen hier meer summier aan bod komen dan in de 
vorige paragraaf, omdat de nadruk ligt op de voor zoekbots van zoeksystemen 
relevante aspecten. 

6.2 Waarom andere uitkomst bij ander instrument? 

Het gebruik van een geautomatiseerd zoeksysteem laat onverlet dat de verrich-
tingen van dat systeem worden toegerekend aan de afnemer als gebruiker van 
dat systeem. Waarom zou de vraag naar totstandkoming van een overeenkomst 
dan anders beantwoord moeten worden bij het gebruik van zoekbots? In hoe-
verre hebben de feitelijke verschillen in de wijze van opvragen en waarneming 
tussen personen en zoekbots met andere woorden ook juridische consequenties? 
In beginsel is het gebruik van een specifiek instrument om content op te vragen, 
een omstandigheid die voor rekening en risico van die gebruiker komt.377 Ook 
in de door mij besproken Nederlandse jurisprudentie, alsmede in de Ameri-
kaanse jurisprudentie over het overnemen van open content met zoekbots378 
wordt geen ruimte geboden aan de omstandigheid dat zoekbots via internet 
beschikbare content anders waarnemen dan personen. Vooralsnog ben ik geen 
voorstander van het toekennen van rechtssubjectiviteit aan zoeksystemen of an-
dere geautomatiseerde systemen.379 Mijns inziens is de contentafnemer volledig 
verantwoordelijk voor verrichtingen van de zoekbots van zijn zoeksysteem.
Toch denk ik dat de vraag naar totstandkoming niet op dezelfde manier beant-
woord moet worden wanneer er (zoekbots van) geautomatiseerde zoeksystemen 
in het spel zijn. Gebruik van zoekbots kan namelijk de verwachtingen veran-
deren die beide partijen over en weer redelijkerwijs hebben van elkaar ten 
opzichte van de situatie dat de afnemer zelf achter het beeldscherm zit om 
content op te vragen. Aanbieders bieden in de regel een website aan opdat deze 
(uiteindelijk) door mensen wordt bekeken. Tot nu toe is dus steeds de afnemer 
die met een webbrowser websites bekijkt tot uitgangspunt genomen. Maar 
aanbieders die willen dat hun content via internet vindbaar is, moeten in hun 
verwachtingen ook rekening houden met de mogelijkheid dat zoekbots hun 
content opvragen. Zonder opvragen van content door zoekbots worden websites 
niet of nauwelijks meer gevonden en wordt het www onbruikbaar.380 De profes-

376. De casusbeschrijving verschilt op ondergeschikte punten van die in de uitwerking van het in-
teractiemodel voor de afnemer-eindgebruiker. Dat maakt het gemakkelijker om de kern van de 
problemen bij de uitwerking van het interactiemodel voor zoekbots eruit te lichten.

377. Art. 3:37 lid 3 BW, zie hoofdstuk 6, par. 2.2.2.2.
378. Zie par. 5 en par. 2.3 (over Amerikaanse jurisprudentie).
379. Hoofdstuk 6, par. 2.3.2.3.
380. Zie hierover hoofdstuk 2, par. 3.4. De afnemer gebruikt altijd een instrument om content op te 

vragen, of het nu een webbrowser, mobieltje of geautomatiseerd zoeksysteem is. Op basis van 
een enkele query is voor een aanbieder niet zichtbaar met welk instrument content wordt op-
gevraagd. De aanbieder weet dus niet altijd of content door een menselijke gebruiker met een 
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6.2waarom andere uitkomst bij ander instrument?

sionele en commerciële aanbieders steken dan ook veel geld en energie in hun 
ranking bij de belangrijke zoekmachines.381 Wie zich enkel richt op ‘menselijke 
gebruikers’ van een website, doet geen recht aan de omstandigheid dat content 
ook met zoekbots wordt opgevraagd.382 Daarom meen ik dat van aanbieders van 
open content mag worden verwacht dat ze er enigszins rekening mee houden 
dat content tevens met behulp van zoeksystemen wordt opgevraagd. Een aan-
bieder mag er anno 2012 bijvoorbeeld niet voetstoots meer van uitgaan dat alle 
afnemers voorwaarden in natuurlijke taal kunnen verwerken.383 

De verwachtingen van afnemers kunnen eveneens worden beïnvloed door de 
omstandigheid dat ze zoekbots gebruiken bij het opvragen van content. Doordat 
ze een instrument gebruiken, moeten ze er veelal eerder op bedacht zijn dat de 
omgeving waarin ze dat instrument gebruiken, mogelijk niet op dat instrument 
is afgestemd. Met name de gebruiker van een zoeksysteem die bedrijfsmatig 
opereert (bijvoorbeeld de exploitant van een commercieel zoeksysteem), moet 
er rekening mee houden dat contentaanbieders voorwaarden aan het gebruik 
van content kunnen verbinden. Van de exploitant van een zoeksysteem mag 
worden verwacht dat hij enige mate van onderzoek verricht naar de wil van 
contentaanbieders: websites zijn in de eerste plaats bedoeld om te worden beke-
ken door mensen met een webbrowser. Dit is echter niet altijd haalbaar. Hoewel 
die mensen zoeksystemen nodig hebben om websites met relevante informatie 
te vinden, brengt dat niet per se mee dat exploitanten van zoeksystemen geen 
enkele moeite hoeven doen om op de hoogte te raken van (de aanwezigheid van) 
voorwaarden voor het gebruik van content.

Hiermee hangt samen dat de uitingen van de aanbieder voor zoekbots op een an-
dere manier kenbaar zijn dan voor menselijke gebruikers. Voor personen is een 
tekst in het midden van de website met vergroot of bijzonder lettertype meestal 
voldoende zichtbaar om er de aandacht op te vestigen. Een enkele hyperlink on-
deraan een pagina zal daarentegen juist onvoldoende zichtbaar zijn om snel te 
worden opgemerkt. Pas na regelmatig opvragen nemen we eventueel aan dat de 
afnemer een dergelijke link had moeten zien.384 Deze invulling van het ‘kenbaar-
heidscriterium’ is echter ongeschikt om op zoekbots te worden toegepast. Een 
uiting in natuurlijke taal wordt door een zoekbot eenvoudigweg niet herkend, 
tenzij de zoekbot is geprogrammeerd om die te herkennen. De huidige zoekbots 
zijn daartoe niet of nauwelijks in staat.385 De exploitant van het zoeksysteem zal 
vooralsnog dus alleen kennis kunnen nemen van uitingen in natuurlijke taal 
als hij de betreffende site eerst zelf handmatig heeft opgevraagd. Het is echter 
ondoenlijk voor afnemers die zoekbots gebruiken om alle content die ze door 
zoekbots laten opvragen, eerst zelf op te vragen. Zoekbots worden juist gebruikt 

webbrowser wordt opgevraagd, of met behulp van een geautomatiseerd zoekprogramma, tenzij 
de zoekbot bij het opvragen kenbaar maakt dat hij een zoekbot is. 

381. Deze inspanningen met betrekking tot zoekoptimalisatie duiden er overigens op dat veel aanbie-
ders wel degelijk rekening houden met zoekmachines.

382. In aantallen bezoekers hebben de afnemers met webbrowsers veruit de overhand, maar zoek-
bots vormen wel een belangrijke categorie van bezoekers en vragen mogelijk content op.

383. Par. 6.5. 
384. Zie nader par. 5.4.5.
385. Hoofdstuk 2, par. 4.



hoofdstuk 8378

6.3 eerste 1-situatie: wegklikbare mededeling

omdat het niet mogelijk is handmatig alle content op te vragen. Wanneer de 
zoekbot de uiting daarentegen wél kan verwerken, is de lay-out van de webpagina 
– anders dan bij menselijke gebruikers – irrelevant. Bijgevolg moet de feitelijke 
vraag wanneer een mededeling waarneembaar en dus kenbaar is, voor personen 
anders worden beantwoord dan voor geautomatiseerde systemen. Ik meen dat 
deze feitelijkheid ook juridische consequenties zou moeten hebben. Zodra de 
aanbieder weet dat content met een zoekbot wordt opgevraagd, zou voor ken-
baarheid van een verklaring bij gebruikers van zoekbots dus beter een ander 
criterium kunnen worden gehanteerd dan bij personen met een webbrowser. 

6.3 Eerste 1-situatie: wegklikbare mededeling

De zoekbot van Jan gaat naar de website van A-Zupermarkt. Wie met een 
webbrowser de website wil bekijken, moet eerst een extra frame met een me-
dedeling wegklikken. De mededeling luidt: ‘Bij gebruik van deze website gaat 
u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.’ De tekst is voorzien van een link 
naar de voorwaarden.
De zoekbot van Jan vraagt vervolgens meerdere webpagina’s van de website 
van A-Zupermarkt op.

Of een zoekbot wordt tegengehouden door een wegklikbare mededeling386 die 
aan een website is toegevoegd, hangt af van de wijze waarop die mededeling en de 
zoekbot technisch geïmplementeerd zijn. Als die implementatie van zodanige aard 
is dat de zoekbot enkel de pagina met de wegklikbare mededeling kan opvragen, 
rijzen er geen vragen met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst 
tussen partijen. De zoekbot zal dan niet verder kunnen gaan met het opvragen van 
pagina’s van die website. In dat geval heeft het zoeksysteem geen toegang tot de via 
die website beschikbare content en komt geen overeenkomst tot stand. 

De wegklikbare mededeling is bedoeld om voorwaarden aan afnemers kenbaar 
te maken.387 Bij veel implementaties van zo’n wegklikbare mededeling kunnen 
zoekbots echter verdergaan met het opvragen van content zonder de wegklikbare 
mededeling op te merken.388 De mededeling komt wel binnen op het computer-
systeem van het zoeksysteem, maar wordt niet herkend en het is dan nog steeds 
mogelijk om content op te vragen. In geval van een ondeugdelijke implemen-
tatie lijkt de contentaanbieder dus duidelijk kenbaar te hebben gemaakt dat hij 
voorwaarden aan het gebruik van de content wenst te verbinden, maar in werke-
lijkheid zijn de voorwaarden niet kenbaar voor gebruikers van zoekbots. Als een 
zoekbot die aan alle geldende internetstandaarden voldoet, een wegklikbare me-
dedeling niet kan verwerken, is de gehanteerde methode technisch onvoldoende 
om dat gedeelte van het publiek te bereiken waarop de uiting nu juist gericht is. 
De vraag rijst dan of tussen partijen dan toch een rechtsgeldige overeenkomst tot 
stand komt wanneer de zoekbots meerdere pagina’s van de site opvraagt. 
Het is wel mogelijk de wegklikbare mededeling zodanig te implementeren dat 

386. Par. 5.2.
387. Vergelijk de casus in par. 5.2.2.
388. Zie hoofdstuk 2.
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6.4tweede 1-situatie: plaatsing voorwaarden op zelfde webpagina

zoekbots erdoor worden gestuit: wie de mededeling dan niet weet weg te klik-
ken, kan dan niet verdergaan met opvragen van content van de betreffende 
website. Door de wegklikbare mededeling degelijk te programmeren, kan een 
aanbieder dus bewerkstelligen dat zoekbots niet verder kunnen gaan met opvra-
gen van pagina’s van de website.389 Er komt dan geen overeenkomst tot stand. 

Het plaatsen van een wegklikbare mededeling vormt mijns inziens een aan-
wijzing dat de aanbieder ervan uitgaat dat de content enkel door mensen met 
webbrowser wordt opgevraagd. Dat kan mede blijken uit de inhoud van de 
gestelde voorwaarden en uit het volledig ontbreken van maatregelen die ge-
richt zijn op zoekbots. Indien hiervan sprake is, meen ik dat de vraag naar de 
rechtsgeldigheid van de aanvaarding op dezelfde wijze wordt beantwoord als 
hierboven in par. 5.2.2. Er komt in dit geval dan een rechtsgeldige overeenkomst 
tussen partijen tot stand met betrekking tot het gebruik van de content. Als de 
afnemer vervolgens nalaat zijn zoekbot zo te programmeren dat deze de instruc-
ties van de aanbieder opvolgt, komt dat mijns inziens voor risico van de afnemer. 
Uit allerlei omstandigheden kan echter blijken dat de contentaanbieder wél 
rekening heeft gehouden of had moeten houden met de mogelijkheid dat con-
tent (ook) met zoekbots wordt opgevraagd, met name indien de voorwaarden 
specifiek gericht zijn op zoekbots. Een verklaring moet immers ‘een voor de we-
derpartij waarneembaar en begrijpelijk teken’ zijn.390 De contentaanbieder zal 
daarom voorwaarden op zo’n manier moeten presenteren, dat zoekbots een der-
gelijke verklaring kunnen verwerken. Naar mijn mening komt hier ook gewicht 
toe aan de omstandigheid dat de aanbieder door het correct programmeren van 
de wegklikbare mededeling zoekbots had kunnen stuiten, en zo het probleem 
van het niet herkennen van de (aanwezigheid van voorwaarden) had kunnen 
vermijden. Doet hij dat niet, dan mag hij er niet zonder meer gerechtvaardigd op 
vertrouwen dat in het voortdurende opvragen van content met behulp van een 
zoekbot een aanvaarding schuilt. 

6.4 Tweede 1-situatie: plaatsing voorwaarden op zelfde webpagina

Onderaan alle webpagina’s van de website van A-Zupermarkt staat de volgende 
korte verklaring:
‘Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord deze enkel te gebruiken 
voor niet-commerciële doeleinden’.
Jan is een professionele aanbieder van een voor het publiek toegankelijke 
zoekmachine. De zoekbot van Jan vraagt diverse webpagina’s op, verwerkt deze 
intern en presenteert aan het publiek vervolgens een lijstje met de weekaanbie-
dingen. Komt A-Zupermarkt met Jan als gebruiker van de zoekbot overeen dat 
Jan de bovenstaande clausule van A-Zupermarkt tegen zich moet laten werken?

Onderzocht moet worden of deze verklaring de afnemer inderdaad bereikt. 
Zoekbots worden op dit moment nog niet zo geprogrammeerd dat ze in staat 

389. Ik neem in deze paragraaf tot uitgangspunt dat de afnemer niet kan bewerkstelligen dat zijn 
zoekbot op de wegklikbare mededeling stuit en dat dit technisch gezien alleen te realiseren is 
door de aanbieder: zie hoofdstuk 2, conclusie. 

390. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 172. Zie par. 6.4.
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zijn voorwaarden in natuurlijke taal te herkennen en ernaar te handelen. De ex-
ploitant van het zoeksysteem kan dus geen kennis nemen van de verklaring van 
de aanbieder. Toepassing van de genuanceerde ontvangsttheorie brengt mee, dat 
een verklaring de afnemer bereikt op het moment dat deze binnenkomt op zijn 
computersysteem.391 Als vastgesteld kan worden dat het zoeksysteem de content 
in het webdocument heeft opgevraagd, en ernaar kan verwijzen, ligt voor de 
hand dat de verklaring eveneens is binnengekomen op het computersysteem. 
Hartkamp & Sieburgh merken evenwel op: 

‘“Verklaring” moet men opvatten in de zin van een voor de wederpartij 
waarneembaar en begrijpelijk teken. Van een aanbod kan men dan ook 
eerst spreken, wanneer de wederpartij dit teken heeft ontvangen, dus 
wanneer zij van de wil van de aanbieder om een overeenkomst aan te 
gaan in kennis is gesteld.’392

Hartkamp & Sieburgh geven hier een heldere en bruikbare uitleg van ‘verkla-
ring’. In deze casus ontvangt de afnemer wel een teken, maar als gevolg van het 
door hem gebruikte instrument is dat voor hem niet begrijpelijk. 
Van een contentaanbieder mag verwacht worden dat hij zich enigszins heeft ver-
diept in de werking van internet en zoeksystemen. Indien hij toch voorwaarden 
in natuurlijke taal aan het gebruik van content verbindt, kan hij weten dat een 
dergelijke verklaring de meeste gebruikers van zoeksystemen niet bereikt. Hij 
richt zijn uitingen echter niet tot het gebruikte instrument, maar tot de gebrui-
ker achter dat instrument: te weten een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 
Die persoon kiest ervoor een website, gericht op menselijke gebruikers, met een 
ander instrument dan een webbrowser te benaderen. 
Anderzijds is het internet niet bruikbaar zonder gebruik van zoeksystemen. 
Ook al kunnen zoekbots niet de inhoud van als website aangeboden content 
verwerken en dus niet naar de voorwaarden handelen, ze moeten de content 
wel opvragen om ernaar te kunnen verwijzen. Daartegen kan men echter in-
brengen dat het inmiddels ook gebruikelijk is dat aanbieders voorwaarden 
voor het gebruik van open content op hun website plaatsen. Degene die meer 
van plan is met de content dan opvragen ter kennisname moet er gewoonlijk 
eerder op bedacht zijn dat de aanbieder dat misschien helemaal niet wil. Is het 
dan wel redelijk dat een afnemer gebondenheid aan gebruiksvoorwaarden van 
een website eenvoudigweg zou kunnen omzeilen door zich te beroepen op de 
onmogelijkheid om deze te herkennen? Hier kan echter niet onvermeld blijven 
dat de individuele aanbieder ook andere, meer effectieve, mogelijkheden heeft 
om zijn verklaring onder de aandacht te brengen van de gebruiker van de zoek-
bot, zoals het gebruik van een click-wrap-overeenkomst of het toevoegen van 
voorwaarden in een machine interpretable-formaat. De individuele exploitant van 
een zoeksysteem dat open content opvraagt, heeft momenteel echter geen reële 
mogelijkheid om zijn zoeksysteem op zodanige wijze te programmeren dat het 
voorwaarden wel kan herkennen.393 

391. Hoofdstuk 6, par. 2.2.2.2.
392. Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 172.
393. Zoekbots zijn momenteel niet geprogrammeerd om voorwaarden in natuurlijke taal te herken-

nen. Dat komt onder andere omdat er op dit moment geen technische standaard of protocol is 
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Beslissend is mijns inziens of de aanbieder in het concrete geval er redelijker-
wijs van op de hoogte kan zijn dat een deel van de afnemers zoekbots gebruikt. 
Dat een aanbieder er rekening mee houdt dat content (mede) met zoekbots 
wordt opgevraagd, volgt bijvoorbeeld uit de omstandigheid dat de voorwaar-
den in kwestie (mede) betrekking hebben op verrichtingen van zoekbots, en de 
voorwaarden uitsluitend in natuurlijke taal worden gepresenteerd. Dan vind 
ik verdedigbaar dat het risico voor het niet bereiken van de verklaring toch bij 
de contentaanbieder ligt, omdat zijn uiting niet geschikt is voor degene tot wie 
hij zich in het bijzonder richt.394 Veel commercieel gebruik van opgevraagde 
content vindt plaats na opvragen door zoekbots. Ook is het gebruikelijk dat de 
meeste zoekbots content voor commerciële doeleinden opvragen. Een aanbieder 
kan hier dus weten dat zijn verklaring mede gericht is tot afnemers die content 
met zoeksystemen opvragen, en dat een op deze wijze kenbaar gemaakte verkla-
ring die categorie van afnemers niet bereikt. Daarom meen ik toch, dat het risico 
dat een op deze wijze gestelde verklaring de afnemer niet bereikt, voor risico van 
de contentaanbieder komt.395 De verklaring ‘Door gebruik van deze website gaat 
u ermee akkoord deze enkel te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden’ 
bereikt Jan hier dus niet. 

6.5 Derde 1-situatie: verwijzing naar voorwaarden

6.5.1 Verbod op zoekbots in de voorwaarden

Onderaan alle webpagina’s van de website van A-Zupermarkt staat een link, 
getiteld ‘door gebruik van deze website gaat u akkoord met onze voorwaarden’. 
Wie klikt op de link, krijgt de algemene voorwaarden van A-Zupermarkt te 
zien die op een andere pagina staan. Daarin staat onder meer: ‘Het is u niet 
toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om 
een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een 
robot, spider of offline reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde peri-
ode meer aanvragen aan de servers van A-Zupermarkt worden verstuurd dan 
iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van 
een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.’396

De zoekbot van Jan gaat naar de website van A-Zupermarkt en vraagt daar di-
verse webpagina’s op. Moet Jan de voorwaarden van A-Zupermarkt tegen zich 
laten werken?

voor het eenvormig presenteren van voorwaarden. Pas als er standaarden worden ontwikkeld 
die het mogelijk maken dat zoekbots voorwaarden kunnen herkennen, kunnen zoekbots ook zo 
geprogrammeerd worden dat ze verschillende voorwaarden op verschillende websites kunnen 
herkennen. Een standaard is immers pas succesvol als deze door een aantal grote contentaanbie-
ders en exploitanten van zoeksystemen wordt gerespecteerd; een individuele ontwikkelaar van 
zoeksystemen kan niet zomaar een eigen standaard ontwikkelen. De exploitant van een zoeksys-
teem heeft daarom in feite geen reële mogelijkheid om zijn zoekbots zo te programmeren dat ze 
voorwaarden herkennen.

394. Vergelijk hoofdstuk 6, par. 2.2.2.2. 
395. Vgl. Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, S&S 1992, 116, m.n. r.o. 2.5 over terreinrisico, waarin relevant 

werd geacht dat de betreffende bezoeker behoorde tot de groep van bezoekers voor wie het bord 
bestemd was.

396. Dit voorbeeld is ontleend aan: http://www.youtube.com/t/terms, par. 5.1, onder H.
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Ik neem nu tot uitgangspunt dat in deze verklaring een aanbod is besloten.397 Is 
dit aanbod mede tot gebruikers van zoekbots gericht?398 Een openbaar aanbod 
is in beginsel tot alle potentiële afnemers gericht. Uit de aard en inhoud van het 
aanbod kan echter anders blijken. Een aanbod is bijvoorbeeld niet tot gebruikers 
van zoekbots gericht als het geen op zoekbots gerichte bepalingen bevat en de 
aanbieder ook anderszins geen maatregelen heeft genomen om zoekbots te fa-
ciliteren.399 In dat geval dient de vraag naar totstandkoming op dezelfde wijze te 
worden beantwoord als in par. 5.4.4. 
Hier tracht de aanbieder het gebruik van zoekbots geheel te verbieden. Zijn 
‘aanbod’ is daarom mede gericht tot gebruikers van zoekbots.400 Doordat de 
aanbieder in natuurlijke taal een dergelijk verbod formuleert, kan hij mijns in-
ziens weten dat zijn verklaring niet met behulp van zoeksystemen kan worden 
verwerkt. Bovendien kan de exploitant van een zoeksysteem zeker niet eerder 
kennisnemen van deze uiting nadat de zoekbot eerst meerdere pagina’s van de 
website heeft opgevraagd. Naar mijn mening dient het niet bereiken van het 
aanbod hier voor risico van de aanbieder te komen.401 De voorwaarden binden de 
gebruiker van het zoeksysteem niet. 

6.5.2 Voorwaarden met aanwijzingen voor zoeksystemen 

Onderaan alle webpagina’s van de website van A-Zupermarkt staat een link, 
getiteld ‘door gebruik van deze website gaat u akkoord met onze voorwaarden’. 
Wie klikt op de link, krijgt de algemene voorwaarden van A-Zupermarkt te 
zien die op een andere pagina staan. Daarin staat onder meer:
‘U mag enkel verwijzen naar de informatie op deze website indien de verwij-
zing maximaal 155 karakters bedraagt. Het is daarbij niet toegestaan een 
verkleinde foto (thumbnails) als zoekresultaat te tonen.’
De zoekbot van Jan gaat naar de website van A-Zupermarkt en vraagt daar di-
verse webpagina’s op. Moet Jan de voorwaarden van A-Zupermarkt tegen zich 
laten werken?

Ook hier bevat het aanbod een verwijzing naar voorwaarden die betrekking 
hebben op verrichtingen van zoeksystemen. Uit de inhoud van de voorwaarden 
blijkt dus dat de aanbieder kan weten dat een deel van de afnemers tot wie hij 

397. Zie over de omstandigheden waaronder sprake is van een aanbod in een vergelijkbare context, 
par. 5.4.1.

398. Vgl. bijvoorbeeld Rb. Dordrecht (pres.) 3 februari 1965, NJ 1966, 62: hier werd overwogen dat het 
degene die zijn etablissement ter beschikking van derden stelt (ook voor doeleinden die geen 
volledig ‘openbaar’ karakter hebben) niet meer vrijstaat de toegang te weigeren aan een bezoe-
ker die te goeder trouw de gelegenheid wil bezoeken: ‘Hierbij dient in acht genomen te worden 
dat gedaagde door het openhouden van genoemd bedrijf dagelijks een aanbod doet aan iedereen 
om daarvan gebruik te maken (…).’ Zie Nagelkerke 1973, p. 139-140. Zie over dit onderwerp na-
der Blei Weissmann (Verbintenissenrecht), art. 6:217 BW, aant. 170 e.v. 

399. Als niet uit op zoekbots gerichte mededelingen of anderszins blijkt dat de aanbieder rekening 
had moeten houden met de mogelijkheid van opvragen door zoekbots, wordt de vraag op de-
zelfde wijze beantwoord als in par. 5.4.

400. Vgl. Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1991, S&S 1992, 116, m.n. r.o. 2.5 over terreinrisico, waarin relevant 
werd geacht dat de betreffende bezoeker behoorde tot de groep van bezoekers voor wie het bord 
bestemd was.

401. Zie par. 6.4.2.
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zich richt, gebruikmaakt van zoekbots. De kans dat exploitant Jan als gebruiker 
van het zoeksysteem kennis kan nemen van de verwijzing en van de inhoud van 
de voorwaarden, is evenwel heel klein. Daarom meen ik toch, dat het risico voor 
het niet bereiken van de verklaring net als in de tweede 1-situatie voor risico van 
aanbieder A-Zupermarkt komt.402

Als de verklaring in dit geval toch geacht moet worden Jan te hebben bereikt, 
moet onderzocht worden of tussen A-Zupermarkt en Jan een overeenkomst tot 
stand komt. Mag A-Zupermarkt er hier gerechtvaardigd op vertrouwen dat in 
het verdergaan met opvragen van content door de zoekbot van Jan een aanvaar-
dingshandeling besloten ligt? 
Ook hier staat voorop dat bij stilzwijgen van de afnemer strenge eisen moeten 
worden gesteld aan het gerechtvaardigd vertrouwen.403 Naar mijn mening zul-
len de verwachtingen van de aanbieder ten aanzien van zoekbots er anders 
uitzien dan wanneer de aanbieder erop mag rekenen dat de afnemer een mense-
lijke gebruiker is.404 Het aantal keer dat content is opgevraagd kan bij opvragen 
door menselijke gebruikers bijvoorbeeld bijdragen aan het gerechtvaardigd ver-
trouwen dat de afnemer het aanbod heeft aanvaard.405 Voor zoekbots maakt het 
echter geen verschil hoe vaak content wordt opgevraagd; voor het herkennen is 
eenmaal opvragen voldoende. Als de voorwaarden de eerste keer niet herkend 
worden, zal dat de daaropvolgende keren ook niet gebeuren.406 
De aanbieder die voorwaarden in natuurlijke taal stelt, weet dat content wordt 
opgevraagd met zoeksystemen die de voorwaarden momenteel niet adequaat 
kunnen verwerken.407 Hij weet ook dat het feitelijk onmogelijk is voor ex-
ploitanten van zoeksystemen om handmatig te controleren welke aanbieders 
voorwaarden aan het gebruik van zoekbots van zoeksystemen verbinden. Als hij 
desondanks in natuurlijke taal voorwaarden met betrekking tot verrichtingen 
van zoeksystemen kenbaar maakt, mag hij er mijns inziens niet gerechtvaardigd 
op vertrouwen dat in het verdergaan met opvragen van content door een zoek-
bot een aanvaarding is besloten.

Rust er hier dan geen onderzoeksplicht op Jan als exploitant van het zoek-
systeem? In beginsel dient een professionele afnemer alerter te zijn op de 
aanwezigheid van voorwaarden.408 De bedoelingen van de afnemer met de 
content spelen ook een rol bij de mate van onderzoek die van hem verwacht 
mag worden.409 Ook speelt een rol of de betreffende clausules in de gegeven set-
ting gebruikelijk zijn.410 De bedoelingen van de afnemer met de content spelen 

402. Par 6.4.
403. Par. 3.3 en 4.2. 
404. De derde 1-situatie waarin de afnemer een eindgebruiker is, wordt uitgewerkt in par. 5.4. 
405. Par. 5.4.
406. Voor het opmerken van aanwezige voorwaarden door een zoekbot speelt de lay-out van de web-

site een veel minder belangrijke rol dan bij menselijke gebruikers. Het is dus niet relevant of de 
verklaring op een duidelijke plaats op de de website zichtbaar is.

407. Zie ook hetgeen hierboven in par. 6.4 is opgemerkt ten aanzien van het niet-bereiken van een in 
natuurlijke taal gestelde verklaring met betrekking tot verrichtingen van zoeksystemen.

408. Bij bedrijfsmatig handelen wordt eerder gebondenheid aangenomen: zie par. 5.4. 
409. Zie par. 5.4.4.
410. Par. 5.4.
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ook een rol bij de oplettendheid en mate van onderzoek die van hem verwacht 
mag worden. Degene die meer van plan is met de content dan opvragen ter ken-
nisname moet er eerder op bedacht zijn dat de aanbieder beperkingen aan die 
verrichtingen stelt.411 Als in natuurlijke taal naar voorwaarden wordt verwezen, 
heeft de exploitant van een zoeksysteem vooralsnog echter geen reële mogelijk-
heid om de bedoeling van de aanbieder te achterhalen. 

Ik meen kortom dat de aanbieder die in natuurlijke taal naar voorwaarden 
verwijst die (deels) betrekking hebben op zoeksystemen, er niet snel op mag ver-
trouwen dat het verdergaan met opvragen door het zoeksysteem als aanvaarding 
mag worden uitgelegd.

6.6 Vierde 1-situatie: Robots Exclusion Standard

A-Zupermarkt heeft een robots.txt-file aan zijn website toegevoegd. Daaruit 
volgt onder meer dat A-Zupermarkt niet wil dat de zoekbot van Jan bepaalde 
delen van de website opvraagt. De zoekbot van Jan gaat naar de website van A-
Zupermarkt en vraagt het robots.txt-bestand op. Vervolgens vraagt de zoekbot 
webpagina’s op in overeenstemming met de in de robots.txt opgenomen voor-
schriften. Komt een overeenkomst tot stand tussen Jan en A-Zupermarkt met 
betrekking tot het gebruik van de website?

Met een robots.txt kan een aanbieder kenbaar maken dat hij niet wil dat (be-
paalde) zoekbots (delen van) zijn website opvragen. In het robots.txt bestand is 
gespecificeerd om welke delen van de website het gaat en om welke zoekbots. Een 
zoekbot die geprogrammeerd is om een robots.txt te herkennen, vraagt eerst 
het robots.txt-bestand op alvorens de overige content op te vragen. Wanneer een 
robots.txt-bestand aanwezig is en dit wordt opgevraagd, kan de zoekbot de in de 
robots.txt opgenomen instructies opvolgen. Anders dan andere bezoekers van de 
website, plegen zoekbots die de robots.txt opvragen, dus een extra verrichting. Al-
leen zoekbots die daartoe zijn geprogrammeerd, kunnen een robots.txt opvragen. 

Een robots.txt-bestand wordt enkel toegestuurd wanneer het bestand ook door 
de zoekbot van de afnemer is opgevraagd. De mededeling dat de aanbieder ge-
bruiksinstructies voor zoekbots hanteert, bereikt dus enkel de afnemer die een 
robots.txt-bestand opvraagt. Als de afnemer de robots.txt niet opvraagt, bereikt 
hem slechts een deel van de uiting van de aanbieder in de zin van artikel 3:37 
lid 3 BW: namelijk alleen het deel dat is opgevraagd. Hier is dus sprake van een 
andere situatie dan in paragraaf 5.3.3. Op dit geval is artikel 3:37 lid 4 BW van 
toepassing.412 Op grond van dit artikellid komt het in beginsel voor risico van de 
aanbieder wanneer een verklaring als gevolg van het door de aanbieder gekozen 

411. Van de exploitant van een algemene zoekmachine die van een groot aantal bronnen content op-
vraagt, mag een andere mate van zorgvuldigheid worden betracht dan van de exploitant van een 
gespecialiseerde zoekmachine die slechts uit een of enkele bronnen content opvraagt.

412. Vergelijk Martius 2007, p. 29-30: door handelswaar ten toon te stellen op een website wordt 
gekozen voor communicatie langs elektronische weg. Martius meent dat daarmee impliciet kan 
worden aangenomen dat de verdere communicatie tussen partijen eveneens langs elektronische 
weg geschiedt. Mijns inziens wordt met ‘langs elektronische weg’ echter nog niet duidelijk om 
welk communicatiemiddel het precies gaat. 
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middel niet of onjuist (dus bijvoorbeeld als webdocument zonder robots.txt) 
overkomt. 

In het beschikbaar maken van content onder een no robots clause kan geen 
aanbod besloten liggen.413 Deze uiting is niet gericht op het aangaan van een 
overeenkomst.414 Een aanbieder die een no robots clause aan zijn website toevoegt, 
heeft weliswaar waarschijnlijk de bedoeling het opvragen van de site door zoek-
bots aan banden te leggen, maar dat hij daarmee beoogt een relatie van juridische 
aard tot stand te brengen, staat allerminst vast. Ten eerste kan de no robots clause 
evengoed slechts geplaatst zijn vanuit het oogpunt van een goede technische 
werking van de website. Sommige webpagina’s zijn naar hun aard immers min-
der geschikt om met zoekbots te worden opgevraagd.415 De bedoeling van robots.
txt is van zuiver technische aard en het respecteren van het protocol geschiedt 
volledig op vrijwillige basis.416 Een aanbieder kan alleen om deze reden al weten 
dat een dergelijke verklaring door anderen niet zal worden opgevat als een op 
rechtsgevolg gerichte mededeling.
Ten tweede is goed mogelijk dat de aanleiding om een robots.txt te plaatsen (de 
informatie op de website is bijvoorbeeld niet geschikt voor zoekbots) niet alle 
typen zoekbots betreft. Voor zoekbots die technisch meer geavanceerd zijn en 
bepaalde content wel kunnen verwerken, is het respecteren van een robots.
txt bijvoorbeeld niet opportuun.417 Dat het zich houden aan in de robots.txt 
opgenomen instructies steeds meer een gebruik zou worden, acht ik hier niet 
doorslaggevend. Een verplichting de robots.txt te respecteren zou ook zoekbots 
weren die geen ‘hinderlijk’ gedrag vertonen, maar juist een nuttige functie ver-
vullen bij het verwijzen naar informatie. Juist in een dynamische omgeving als 
internet moet het mogelijk blijven om nieuwe initiatieven te ontplooien, zoals 
de ontwikkeling van meer geavanceerde zoekbots.
Ook kan het respecteren van een robots.txt-bestand ten koste gaan van de vrij-
heid van informatiegaring (aan de zijde van afnemers van zoekbots) en de 

413. Een vraag over robots.txt is tot nu toe slechts tweemaal in de rechtspraak aan de orde geweest, 
beide in zaken over het gebruik van zoekbots en de totstandkoming van overeenkomsten. In 
deze uitspraken kwam de status van robots.txt-bestanden echter niet aan de orde: Hof Arnhem 
4 juli 2006, LJN AY0089, AMI 2007, p. 43, m.nt. Koelman, CR 2007/5, m.nt. Volgenant (NVM/ZAH), 
r.o. 4.11: ‘Ook indien juist is dat andere zoekmachines maatregelen als robot.txt (die niet verhin-
deren doch slechts verzoeken) respecteren, volgt daaruit niet dat ZAH door het enkele feit dat zij 
zich niet aan deze “code” of “etiquette” houdt, onrechtmatig jegens de makelaars handelt.’ En 
Rb. Amsterdam, vonnis in verzet van 9 januari 2008, LJN BC38298, CR 2008/66, m.nt. Volgenant 
(WMS/Weborama), waarin ervan werd uitgegaan dat robots.txt geen technische voorziening is  
(r.o. 4.4).

414. Een zoekbot fungeert als instrument van zijn gebruiker. Verrichtingen van zoekbots worden 
mijns inziens dan ook toegerekend aan de gebruiker, ook indien een zoekbot feitelijk autonoom 
opereert.

415. Hoofdstuk 2, par. 4.2.2. Zie www.robots.txt/org.
416. Robots.txt is nadrukkelijk niet bedoeld als juridisch instrument. Zie hoofdstuk 2, par. 4.2.2.
417. Om een website te kunnen aanbieden, moet een aanbieder gebruikmaken van bepaalde techno-

logie en technische protocollen. De vereisten waaraan moet worden voldaan om een computer 
met andere computers te laten communiceren, zijn vastgelegd in internetstandaarden. Wie 
zich niet precies houdt aan deze standaarden, loopt bijvoorbeeld het risico dat zijn website niet 
bereikbaar is voor afnemers, of dat hij geen websites kan bekijken. Het kunnen waarnemen van 
een robots.txt-bestand is geen internetstandaard en daarmee geen onderdeel van de technische 
vereisten voor communicatie met een computer waarop een website draait. Zie nader hoofdstuk 
2, par. 4.2.2.
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toegankelijkheid van informatie voor afnemers. Dit laatste kan zowel voor afne-
mers als aanbieders nadelig zijn: afnemers kunnen de betreffende content niet 
met een zoeksysteem vinden en de content van aanbieders is niet of slechts met 
behulp van zoekmachines vindbaar. 
Het vooraf opvragen van een robots.txt-file door de andere partij is technisch 
gezien ook niet noodzakelijk om de content te kunnen opvragen. Tegen die 
achtergrond duidt de inhoud van het robots.txt-bestand er veeleer op dat de aan-
bieder een mededeling wil doen dan een overeenkomst wil aangaan. Afnemers 
die een webbrowser gebruiken, vragen ook niet vooraf het robots.txt-bestand op. 
Ook om deze reden mag een aanbieder er niet zonder meer van uitgaan dat alle 
zoekbots zijn geprogrammeerd om bij het opvragen van content eerst de robots.
txt op te vragen.

Kortom, in het plaatsen van een robots.txt-bestand ligt geen rechtsgeldig aanbod 
besloten. Robots.txt-files moeten enkel worden beschouwd als instructies van 
technische aard. Op afnemers rust daarom geen verplichting om hun zoekbots 
de robots.txt te laten respecteren. Vooralsnog zegt degene die een robots.txt-be-
stand implementeert, daarmee: ‘Ik heb liever niet dat je met je zoekbot content 
opvraagt van de aangegeven locaties.’ Aanbieders geven die instructies naar mijn 
mening vooral omdat kennelijk onduidelijk is of niet aan de orde is dat er bij ge-
breke van een no robots clause toestemming nodig is.418

6.7 Vijfde 1-situatie: ACAP 

6.7.1 Casus

A-Zupermarkt heeft zich aangesloten bij ACAP. Er staan nu ACAP-metatags op 
elke webpagina en er is een ACAP.txt-file aan de website toegevoegd. Daaruit 
volgt onder meer dat A-Zupermarkt niet wil dat de zoekbot van Jan content 
opvraagt uit in het bestand gespecificeerde directories. De zoekbot van Jan 
gaat naar de website van A-Zupermarkt en vraagt het ACAP.txt-bestand op. 
Vervolgens vraagt de zoekbot webpagina’s op in overeenstemming met de in de 
ACAP.txt opgenomen voorschriften. Komt een overeenkomst tot stand tussen 
Jan en A-Zupermarkt met betrekking tot het gebruik van de website?

Het ACAP-protocol kent zowel ACAP-metatags als een ACAP.txt. Het werkt op 
dezelfde wijze als de Robots Exclusion Standard. In ACAP zijn de toegestane 
verrichtingen veel meer gespecificeerd dan robots.txt. De mogelijkheden om 
instructies te geven aan zoekbots van afnemers zijn dus uitgebreider.419 ACAP 
biedt voorzieningen voor het kenbaar maken van voorkeuren ter zake van de 
volgende verrichtingen: opvragen (wel of niet opvragen, het tijdstip van opvra-
gen, het volgen van links), indexeren en bewaren van documenten in de index, 
de toegestane duur van bewaren, en het presenteren van content aan afnemers 
(geen geïndexeerde content weergeven, alleen real-time opgevraagde content, 

418. Naast robots.txt-bestanden kent de Robots Exclusion standard ook no robots metatags. Ook no ro-
bots metatags hebben blijkens de Robots Exclusion Standard uitsluitend een technisch karakter. 
Zie nader hoofdstuk 2, par. 4.2.2.

419. Zie hoofdstuk 2, par. 4.3.3.
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wel of geen thumbnails van afbeeldingen, afspraken over de maximale snippets, 
thumbnails, de lengte van een citaat, het aanwijzen van delen van content die 
wel of niet mogen worden weergegeven en de wijze waarop de content wordt 
weergegeven).420 

De aanleiding voor de ontwikkeling van ACAP was de wens bij grote uitgevers 
tot restrictie van toegang tot online nieuwsartikelen, opdat de uitgevers van die 
artikelen meer inkomsten kunnen genereren. Het doel van ACAP is het invoe-
ren van een soort standaard om mededelingen aan zoekbots te doen die wel op 
rechtsgevolg zijn gericht, zoals het communiceren van ‘voorwaarden’ omtrent 
het gebruik van de aangeboden content door zoeksystemen. In het volgende 
‘statement’ wordt de nadruk gelegd op terms and conditions die voortvloeien uit 
het auteursrecht van een aanbieder-rechthebbende.

‘ACAP (…) provides content providers with the necessary tool to enable 
them to communicate their copyright terms and conditions online in a 
language that can be read, understood and interpreted by the machines 
that crawl and index their content. Put simply, ACAP enables the copy-
right terms, conditions and permissions that would be read by a human 
in the offline environment to be read and unambiguously interpreted by 
the machines that replace the human in the online environment.’421 

Een zoekbot kan de mededelingen die in het ACAP.txt-bestand zijn vast-
gelegd, uitsluitend herkennen en ernaar handelen wanneer de zoekbot 
geprogrammeerd is om dat te doen. Alleen zoekbots die door hun afnemers 
geprogrammeerd zijn om het ACAP-‘protocol’ te respecteren, vragen eerst het 
ACAP.txt-bestand op. De uiting van de aanbieder inhoudende de in de ACAP.txt 
opgenomen mededelingen bereikt alleen de afnemer die het ACAP-protocol of 
de Robots Exclusion Standard heeft geïmplementeerd.

420. Guide to implementation of ACAP Version 1.1, okt. 2009, p. 26 e.v.: ‘Resources can be represented 
in a variety of ways. ACAP supports the expression of policies for the presentation of the follow-
ing representations of crawled resources: 
– links to the original resource on the content owner’s website
– snippets, usually generated by the search engine
– thumbnail images, also usually generated by the search engine
– preserved copies from the search engine cache, if necessary distinguishing
– between copies of the most recently-crawled version of a resource and an older
– version of the same resource
– the original resource retrieved by the search engine in real time from the content owner’s 

website.’
 Zie voorts p. 29 e.v.: ‘ACAP policies may be refined to place restrictions upon basic usages. ACAP 

supports the current types of restrictions:
– time limit for indexing, preserving or presentation
– which resource to use for indexing
– maximum length for presentation of a snippet
– modification prior to presentation presentation context.’

421. Zie http://www.the-acap.org/. 
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6.7.2 Komt met ACAP een overeenkomst tot stand? 

Is het beschikbaar maken van content onder de in een ACAP.txt-bestand op-
genomen voorwaarden een aanbod in de zin van artikel 6:217 BW? Anders 
dan een robots.txt-file is een ACAP.txt naar mijn mening wel een uiting van 
een op rechtsgevolg gerichte wil. Blijkens de toelichting op het protocol en de 
implementatiehandleiding bevat ACAP niet enkel technische instructies.422 
Het ACAP-protocol is immers speciaal ontwikkeld om de financiële, juridische 
en economische belangen van aanbieders veilig te stellen.423 ACAP is dus wel 
degelijk bedoeld om een juridisch relevante handeling te verrichten en eigen-
domsrechtelijke aanspraken veilig te stellen. Afnemers die hun zoekbot zo 
willen programmeren dat deze de ACAP.txt kan verwerken, moeten daartoe de 
toelichting annex handleiding lezen. Ze kunnen dus weten dat de wil van de aan-
bieder die een ACAP.txt plaatst gericht is op het enkel verlenen van toestemming 
van gebruik van de content onder de in de ACAP.txt genoemde voorwaarden.

Voor zover in de uiting een aanbod is besloten, is dat enkel gericht tot de-
genen die het ACAP.txt-bestand opvragen. De afnemer die zijn zoekbot zo 
programmeert dat deze ACAP.txt-bestanden kan verwerken, maakt met het 
programmeren de bewuste keuze het ACAP.txt-bestand te respecteren. Wanneer 
een zoekbot een ACAP-bestand opvraagt, mag de aanbieder ervan uitgaan dat 
de afnemer begrijpt wat de portee van de mededelingen in dat bestand is en dat 
de aanbieder met hem een overeenkomst wil aangaan. Indien het ACAP-bestand 
niet wordt opgevraagd, kan de aanbieder weten dat hij niet met een voor ACAP 
geschikte zoekbot van doen heeft. Dan bereikt het ‘aanbod’ van de aanbieder de 
afnemer niet. De verhouding tussen partijen blijft feitelijk van aard. 
Bij een ACAP-ondersteunde website wordt het ACAP.txt-bestand toegestuurd 
als een zoekbot het robots.txt-bestand van de website opvraagt. Mijns inziens is 
een aanbod niet gericht tot afnemers die hier het robots.txt-bestand opvragen. 
Omdat de zoekbot het robots.txt-bestand opvraagt, kan de aanbieder weten 
dat de betreffende zoekbot de specifieke ACAP-instructies niet kan verwerken. 
Alleen het gebruik van de website na een verzoek tot opvragen van het ACAP-
bestand is als aanvaarding aan te merken. 

Het plaatsen van een ACAP.txt kwalificeert dus als aanbod dat gericht is tot 
degenen die het ACAP-protocol hebben geïmplementeerd. De voorwaarden in 
de ACAP.txt kunnen worden opgevat als het inperken van toestemming aan de 
afnemer die gebruikmaakt van een zoekbot. Toestemming strekt zich dan uit 
tot handelingen en verrichtingen gerelateerd aan het verwijzen van afnemers 
naar de betreffende content, waarbij toestemming uitdrukkelijk onthouden 
wordt voor de in de acap.txt genoemde locaties of verrichtingen.424 De afnemer 

422. www.the-acap.org.
423. www.the-acap.org.
424. Vergelijk de Amerikaanse uitspraak Field/Google (412 F. Supp. 2d 1106 (D. Nev. 2006)) voor een 

vergelijkbare redenering met betrekking tot robots.txt. Ik vind echter dat die redenering niet 
opgaat voor robots.txt (niet op rechtsgevolg gericht) maar wel voor acap. Zie ook de noot van 
Koelman onder Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Informatierecht/AMI 2000-10, p. 207-210  
(Kranten.com). 
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die zijn zoekbot een ACAP.txt laat opvragen, kan dus weten dat de aanbieder 
een overeenkomst wil aangaan. Uit het verdere gebruik van de website door 
de afnemer mag in dat geval aanvaarding van de in de ACAP.txt vastgelegde 
toegangsrestricties worden afgeleid. De afnemer wekt door de ACAP.txt op te 
vragen immers de indruk dat hij bereid is zich aan de in het ACAP-bestand opge-
nomen voorwaarden te houden. 
Met ACAP-metatags ligt het iets anders dan met de ACAP.txt. De metatags zijn 
immers ‘embedded’ in het opgevraagde document zelf. Net als bij no robots 
metatags op basis van de Robots Exclusion Standard, is bij ACAP-metatags voor 
aanbieders niet vast te stellen of de zoekbot van de afnemer geprogrammeerd is 
om de ACAP-metatags te verwerken. Bij ACAP-metatags kan de aanbieder er niet 
van uitgaan dat een afnemer de metatags op de bedoelde manier zal opvatten. 
Dat kan alleen wanneer de aanbieder tevens een ACAP.txt-file heeft gepresen-
teerd die is opgevraagd.425

6.8 Zesde 1-situatie: combinatie machine interpretable en natuurlijke taal 

6.8.1 Combinatie no robots clause en voorwaarden in natuurlijke taal 

Onderaan alle webpagina’s van de website van A-Zupermarkt staat een link, 
getiteld ‘door gebruik van deze website gaat u akkoord met onze voorwaarden’. 
Wie klikt op de link, krijgt de algemene voorwaarden van A-Zupermarkt te 
zien die op een andere pagina staan. Daarin staat onder meer:
‘Indien u gebruikmaakt van enigerlei geautomatiseerd systeem, met inbegrip 
van een robot of spider, dient deze zich te houden aan de in ons robots.txt-
bestand opgenomen instructies.’ 
De zoekbot van Jan gaat naar de website van A-Zupermarkt en vraagt daar 
diverse webpagina’s op. Moet Jan zijn zoekbot nu eerst het robots.txt-bestand 
laten opvragen?

In gebruiksvoorwaarden kan ook de verplichting worden opgenomen voor 
afnemers om een no robots clause te respecteren.426 Kan de exploitant van een 
zoeksysteem zo verbintenisrechtelijk gehouden zijn zich aan de in de robots.txt 
of no robots metatags opgenomen voorwaarden te houden? Voor de zoekbot die 
geprogrammeerd is om de robots.txt op te vragen, is opnemen van een derge-
lijke bepaling in voorwaarden overbodig. Die zoekbot vraagt immers als eerst het 
robots.txt-bestand op. Indien de zoekbot niet geprogrammeerd is om de robots.
txt te verwerken, ligt het vooralsnog niet voor de hand dat hij wel natuurlijke 
taal kan verwerken.427 Een dergelijke bepaling in de voorwaarden zal dus gericht 

425. Zie over de werking van metatags nader hoofdstuk 2, par. 4.3.3.
426. Zie ook de voorwaarden van Youtube.com, waarnaar wordt verwezen bij de casus in par. 5. 
427. Zoekbots van zoeksystemen kunnen op dit moment geen natuurlijke taal begrijpen en zullen 

dat binnen afzienbare tijd waarschijnlijk niet kunnen doen. Toch is denkbaar dat zoekbots 
binnen afzienbare tijd in staat zullen zijn (de aanwezigheid van) voorwaarden te herkennen en 
verwerken. Het herkennen van enkele woorden of enkele woordcombinaties is minder ingewik-
keld. (Je zou een soort woordenlijst aan zo’n bot kunnen ‘meegeven’ en aan de hand daarvan 
schijnt het niet zo moeilijk te zijn frasen als ‘algemene voorwaarden’, ‘terms of service’, ‘condi-
tions of use’, ‘voorwaarden voor gebruik’ te herkennen.) Moeilijker is wel om in overeenstem-
ming met gegeven voorwaarden te handelen.
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moeten zijn tot de exploitant van het zoeksysteem als gebruiker van de zoekbot. 
Door het opnemen van een dergelijke bepaling laat de aanbieder blijken dat hij 
ervan op de hoogte is dat content met zoekbots wordt opgevraagd. Desondanks 
uit hij zijn verklaring op zodanige wijze dat een zoekbot deze waarschijnlijk niet 
zal kunnen verwerken. De aanbieder die op deze wijze ‘rekening houdt’ met de 
mogelijkheid dat de content met zoekbots wordt opgevraagd, moet zich mijns 
inziens meer inspannen om die voorwaarden op zodanige wijze te presenteren 
dat zoekbots ermee overweg kunnen. Om die reden meen ik dat een dergelijk 
aanbod niet geacht mag worden te zijn gericht tot gebruikers van zoekbots. 

Indien voorwaarden in natuurlijke taal verwijzen naar een aan de website 
toegevoegd ACAP.txt-bestand, geldt hetzelfde. Hier worden bovendien twee ver-
schillende sets gebruiksvoorwaarden aan de afnemer gepresenteerd, namelijk 
één set voorwaarden in natuurlijke taal voor afnemers-eindgebruikers en één 
set voorwaarden in machine interpretable-code gericht tot zoekbots van zoeksys-
temen. Indien de machine interpretable-variant een zelfstandig aanbod tot het 
aangaan van een overeenkomst zou behelzen, kan onduidelijkheid bij de afne-
mers rijzen over de inhoud van het aanbod.428 Volgens vaste rechtspraak zijn bij 
onduidelijkheid bij de afnemer over welke voorwaarden nu gelden, mogelijk 
geen van beide sets voorwaarden van toepassing.429 De aanbieder die twee sets 
voorwaarden aan het gebruik van zijn content wil verbinden, zal zich van het 
risico op verwarring bewust moeten zijn. Dat de gebruikte sets voorwaarden 
elk gericht zijn op verschillende typen afnemers, is op zich niet voldoende om 
duidelijkheid te scheppen. Het is immers mogelijk dat één afnemer van beide 
sets voorwaarden kennisneemt. Het verdient daarom aanbeveling om in elke 
set voorwaarden aan te geven tot wel type afnemer de voorwaarden gericht zijn. 
Eveneens moet duidelijk zijn dat de verschillende voorwaarden betrekking heb-
ben op verschillende gedragingen.430 Indien de voorwaarden in natuurlijke taal 
bijvoorbeeld in het geheel niet zien op verrichtingen van zoekbots, zal er niet 
snel verwarring ontstaan: in de no robots clause worden dan heel andere aspecten 
van de verhouding tussen partijen geregeld. Verder kan het nuttig zijn om de 
verhouding tussen de twee sets voorwaarden toe te lichten.

6.8.2 Machine interpretable-code bij CC-licenties

De Creative Commons (CC)-licenties voorzien ook in het opnemen van voor zoek-
bots leesbare ‘informatie’.431 De korte mededelingen en gebruiksvoorwaarden 
in natuurlijke taal op een webpagina kunnen namelijk worden ondersteund 

428. Het is welhaast onmogelijk dat in een licentie in natuurlijke taal en de technische vertaling daar-
van in een machine interpretable-licentie exact hetzelfde aanbod kan zijn besloten: om informatie 
machine interpretable te maken, moet de formulering sterk worden versimpeld. 

429. HR 28 november 1997, NJ 1998, 705 (Visser/Avero). De Hoge Raad overwoog in deze zaak voorts 
dat de gebruiker het niet toepasselijk zijn van beide sets algemene voorwaarden ook niet meer 
kan tegengaan door na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog een keuze voor een van 
beide sets te maken. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 4 september 2001, S&S 2002, 102, Rb. Rotterdam 
17 januari 2002, S&S 2002, 135. En voor een gelijksoortig oordeel bij het hanteren van verschil-
lende versies van dezelfde algemene voorwaarden: Rb. Zwolle 21 mei 2003, NJkort 2003, 80.

430. Vgl. Rb. Zutphen (pres.) 9 juli 2001, S&S 2002, 76. 
431. Bijv. http://labs.creativecommons.org/2011/demos/license-layers/.
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door een soort samenvatting in machine interpretable-formaat, die kan worden 
opgenomen in de metatags van een webdocument. De bedoeling van deze voor 
zoeksystemen ‘leesbare’ metadata is dat een zoeksysteem kan registreren dat de 
content op de betreffende website beschikbaar wordt gemaakt onder een CC-
licentie.432 
Het is niet duidelijk of iedere aanbieder die content onder een CC-licentie be-
schikbaar maakt, er redelijkerwijs van op de hoogte zou moeten zijn dat zijn 
content met zoeksystemen wordt opgevraagd. CC biedt slechts de mogelijkheid 
van het toevoegen van een machine interpretable-component: een machine interpre-
table-verwijzing naar de CC-licenties.433 Als de aanbieder evenwel zo’n verwijzing 
toevoegt, mag van hem verwacht worden dat hij rekening houdt met het opvra-
gen van de content door zoekbots. Alleen zoekbots die geprogrammeerd zijn om 
dat specifieke type machine interpretable-verwijzing te herkennen, zullen zich aan 
de daarin opgenomen instructies kunnen houden. 

Het probleem van het aanbieden van twee sets voorwaarden speelt 
(vooralsnog)434 niet bij toevoeging van machine interpretable-code aan een verwij-
zing naar een CC-licentie. Het opnemen in de metatags gebeurt hier in aanvulling 
op elders in natuurlijke taal gepresenteerde CC-voorwaarden.435 Anders wordt 
het indien er inderdaad een volledige machine interpretable-versie van de CC-
licenties beschikbaar wordt gemaakt naast een van de ‘echte’ CC-licenties. De 
verhouding tussen de machine interpretable-versie van de licentie en de licentie in 
natuurlijke taal moet dan verduidelijkt worden.436 Veel afnemers zullen slechts 
van een van beide licenties kennisnemen (hetzij de ‘echte’ licentie, hetzij de 
machine interpretable-variant), andere van beide. Dit roept de vraag op, of in de ma-
chine interpretable-licentie een zelfstandig aanbod besloten ligt. Zolang de machine 
interpretable-varianten van CC-licenties nadrukkelijk als aanvulling op de licentie 
in natuurlijke taal worden gepresenteerd, is daarvan mijns inziens geen sprake. 

6.9 Vergelijking CC en ACAP 

Welke stijl van het verbinden van machine interpretable-voorwaarden aan het ge-
bruik van open content door zoekbots van zoeksystemen is het meest geschikt 
om tot een rechtsgeldige overeenkomst te komen? Ter beantwoording van deze 
vraag geef ik een korte vergelijking van de twee meest complete systemen die op 
dit moment beschikbaar zijn, te weten CC-licenties en het ACAP-protocol.

432. Dulong de Rosnay 2010, p. 17. Zie voorts details over de werking van deze machine interpretable-
code p. 10 met verwijzingen. Zie ook http://wiki.creativecommons.org/Metadata.

433. Bovendien is de inhoud van de CC-licentie bijna geheel ingericht op verrichtingen van natuur-
lijke personen met de content. Zie het overzicht van licenties dat beschikbaar is via www.crea-
tivecommons.nl.

434. Het lijkt erop dat CC wel bezig is met de ontwikkeling van een volledige machine interpretable-
variant van de licentie. Zie http://wiki.creativecommons.org/Metadata. Concrete voorbeelden van 
een volledige licentie vond ik echter nog niet.

435. Dulong de Rosnay 2010, p. 17. Op de website van CC staat een licentiekiezer waarmee men 
HTML-code kan genereren die het licentiesymbool toont en een link naar de licentiesamenvat-
ting plaatst. Bij deze link zit de extra metadata die daartoe geprogrammeerde zoeksystemen in 
staat stelt om de licentie te ‘lezen’. 

436. Par. 6.8.1.
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De formulering van de CC-licenties is juridisch van aard. De voorwaarden van CC 
hebben vooral betrekking op gebruik van content en zijn niet specifiek gericht 
op de verrichtingen van zoekbots. Ze zien dus niet of nauwelijks op opvragen en 
interne verwerking van de content, en hooguit enigszins op het presenteren van 
content. De in CC-licenties gebruikte terminologie sluit aan bij het vocabulaire 
van de Auteurswet.437 Nu het auteursrecht nog veel onduidelijkheden laat over 
de met zoekbots toegestane verrichtingen met open content, is de inhoud van 
de met CC verleende toestemming – hoe ruim ook bedoeld – voor het in goede 
banen leiden van verrichtingen van zoekbots niet adequaat.438 
Het ACAP-protocol heeft voor een aantal gesignaleerde problemen betere op-
lossingen dan CC. De eenduidige en simpele instructies van ACAP.txt zijn veel 
geschikter voor afnemers die geen materiedeskundigen zijn. ACAP is bovendien 
helemaal ingericht op verrichtingen van zoekbots en formuleert concrete in-
structies met betrekking tot de wijze van opvragen, indexeren en presentatie 
van content.439 De afnemer die wil dat zijn zoekbots zich conform de in CC-
licenties opgenomen vereisten gedragen, moet daarentegen de in de CC-licenties 
opgenomen voorwaarden eerst omzetten naar een set machine interpretable-
instructies waarnaar zijn zoekbot kan handelen. Het moeten ‘vertalen’ van op 
de auteursrechtelijk geënte bepalingen van CC-licenties naar verrichtingen van 
zoekbots vormt derhalve een groot obstakel. 
Hieronder worden ACAP en CC schematisch vergeleken:

CC ACAP

Achtergrond Achtergrond is ideëel van 
aard: verspreiding content 

Bescherming content om 
financiële reden

Benadering Juridisch Technisch/feitelijk

Gericht op Afnemers in het algemeen Gebruikers van zoekbots

Uitvoering Meer descriptief, niet precies 
omschreven voorwaarden

Prescriptief, instructies

Inhoud Toestemming en 
voorwaarden hebben 
betrekking op 
openbaarmaking en 
verveelvoudiging

Voorwaarden en eventuele 
toestemming hebben 
betrekking op verrichtingen 
van zoekbots

Oplegging Eenzijdig, enkel ja of nee 
mogelijk 

Eenzijdig, zoekbots worden 
wel of niet geprogrammeerd 
conform ACAP

Mogelijkheden 
aanbieder

Veel keuzemogelijkheden 
voor aanbieders

Minder keuzemogelijkheden 
voor aanbieders

437. Hoofdstuk 3, par. 6. 
438. Hoofdstuk 3, par. 6. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat de in CC-licenties gebruikte termen als use, 

modification, non-commercial enzovoort betekenen in de context van zoeksystemen.
439. Par. 6.7.



voorwaarden aan gebruik van open content 393

vergelijking cc en acap 6.9

Bereiken (art. 
3:37 lid 3 BW)

Bereikt iedereen die de 
content opvraagt

Bereikt alleen de afnemer 
van de zoekbot die daartoe 
geprogrammeerd is 

Kenbaarheid Afnemer met zoekbot moet 
veel moeite doen om kennis 
te nemen van de inhoud van 
de voorwaarden

Zoekbot die daartoe 
geprogrammeerd is, hoeft 
enkel de instructies na te 
leven

Het gebruik van ACAP kan echter nadelen meebrengen voor de informatie-
functie die zoekbots vervullen.440 De juridische nuance die kenmerkend is voor 
CC-licenties, is volledig verloren gegaan bij de omzetting van juridische taal 
naar een protocol als ACAP: verrichtingen zijn verboden of toegestaan, maar er 
is geen tussenweg. De restricties die met behulp van het ACAP-protocol aan de 
verrichtingen van zoeksystemen kunnen worden gesteld, gaan bovendien erg 
ver.441 Ten eerste is ACAP zo ingericht dat het voor aanbieders heel eenvoudig is 
om hun content maximaal te beschermen en de ‘toegestane’ verrichtingen van 
zoekbots aldus drastisch te beperken.442 De ruimte voor exploitanten van zoek-
systemen om naar eigen inzicht naar beschikbare content te verwijzen, wordt 
zo drastisch ingeperkt. Dat leidt gemakkelijk tot een verstoring van het wankele 
evenwicht tussen aanbieders en afnemers, en kan daarmee ten koste gaan van 
het maatschappelijk belang van een ruime toegang tot informatie.443 

Ten tweede kent ACAP – anders dan robots.txt – instructies die verrichtingen 
toestaan (bijvoorbeeld ‘allow-metatags’).444 Daarmee wordt – mijns inziens geheel 
ten onrechte – de suggestie gewekt dat deze verrichtingen zonder deze instructie 
niet zouden zijn toegestaan. Wanneer het implementeren van deze instructie ge-
bruikelijk zou worden, zouden afnemers en aanbieders in de toekomst mogelijk 
het vereiste van toestemming tot uitgangspunt kunnen nemen.445 Dat zou een 
fundamentele en zeer onwenselijke verandering van de werkwijze van no robots 
clauses meebrengen. De ontwikkelaars van ACAP dreigen zo in feite ook sociale 
afspraken juridisch afdwingbaar te willen maken. In een Europees Green Paper 
over de kenniseconomie uit 2008 wordt al naar ACAP verwezen als ‘interessant 
initiatief’.446 Van Hoboken wijst op een voetnoot in hetzelfde document:

440. Zie over die functie nader hoofdstuk 1 en 2. 
441. Het geven van voorschriften en uitbreiden van het beschermingsniveau is uiteraard niet het-

zelfde als het nemen van contractenrechtelijke maatregelen! 
442. Guide to implementation of ACAP Version 1.1, 9 oktober 2009, te vinden op op www.the-acap.

org.
443. Zie hoofdstuk 1. Een dergelijke ontwikkeling is op korte termijn gunstig voor de betreffende 

aanbieder, maar kan op lange termijn mijns inziens schadelijk zijn voor aanbieders in het alge-
meen. Vergelijk over dit soort bedreigingen van de informatievrijheid ook Geiger e.a. 2009.

444. Guide to implementation of ACAP Version 1.1, 9 oktober 2009, p. 17 e.v., te vinden op op  
www.the-acap.org. 

445. Elkin-Koren 2005 wijst er voor contracten in het algemeen op dat hoe preciezer je toestemming 
formuleert, hoe meer de perceptie ontstaat dat toestemming in het algemeen nodig is. Dat is niet 
het geval. Maar het kan wel degelijk in het belang zijn van partijen om bestaande onzekerheden 
hierover weg te contracteren.

446. Green Paper on the Knowledge Economy (EU), COM(2008)466/3. 
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6.9 vergelijking cc en acap 

‘[S]earch engines are not asking for prior permission from copyright own-
ers to index content of web pages. Search engines argue that, if a content 
owner does not want the content of the web page to be indexed, he can 
encode the message in a text file called “robots.txt” in order to opt-out 
and block the search engine from copying content. If no such technology 
is applied, they believe that this is tantamount to an implied licence for a 
search engine to copy and index.’447

Van Hoboken concludeert daaruit:

‘Implicitly: search engines might need permission of websites to crawl 
and index content.’448

In hun reactie op het Groenboek Copyright in the knowledge economy hebben Van 
Hoboken en Peguera het als volgt geformuleerd: 

‘In practice, the negotiation between online publishers and search en-
gines is facilitated by unofficial but widely respected robot exclusion 
protocols such as the robots.txt file and the “no index” metatag. These 
protocols give online publishers the possibility to opt-out of the crawling, 
indexing, and caching by search engine providers. The Green Paper refers 
somewhat sceptically to the legal interpretation that search engines have 
given to the availability of this opt-out mechanism in footnote 21. Search 
engines have claimed that the absence of a robots.txt or no index instruc-
tion to search engine crawlers not to index or cache information has to be 
interpreted as an implied license. The scepticism of the Commission may 
be justified on legal grounds, but is problematic from a pragmatic per-
spective. If it is true that search engines need express written permission 
from online publishers, this would demand a radical change of current 
practices of search engines with sweeping consequences for the future of 
online findability in the EU.’449

Ik ben niet met Van Hoboken en Peguera eens dat zoeksystemen mogelijk een 
license nodig hebben, tenzij ze hier doelen op de impliciete toestemming tot ken-
nisname en verwijzing die een contentaanbieder mijns inziens verleent met 
het beschikbaar maken van de content.450 Voor zover mij bekend, was er toen 
zij dit schreven in heel Europa nog geen regelgeving in de maak die eist dat 
zoeksystemen toestemming nodig hebben om te crawlen en te indexeren.451 De 

447. Green Paper on the Knowledge Economy (EU), COM(2008)466/3 zoals naar verwezen door Van 
Hoboken 2008a.

448. Van Hoboken 2008a.
449. Peguera & Van Hoboken 2008, p. 1. 
450. Hoofdstuk 7, par. 3.
451. Inmiddels is dat in ieder geval in Duitsland anders: daar is nieuwe wetgeving in voorbereiding 

die het zonder toestemming van de rechthebbende plaatsen van hyperlinks verbiedt, zie  
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/117/1711792.pdf. De wetgeving treedt in werking op  
1 augustus 2013. Voor de meest recente stand van zaken, zie http://linksandlaw.blogspot.de, zoe-
ken op ‘Leistungsschutzrecht für Presseverleger’. Ook in België en Frankrijk gingen in het najaar 
van 2012 stemmen op om soortgelijke wetsvoorstellen in behandeling te nemen. 
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Auteursrechtrichtlijn is hierover onduidelijk.452 Er zijn inderdaad aanwijzingen 
dat gerechten in hun maag zitten met het spanningsveld tussen economische 
belangen van aanbieders en toegang tot informatie voor afnemers, en de rol die 
zoeksystemen daarin spelen.453 De jurisprudentie in de diverse EU-landen laat 
echter geen eenduidig beeld zien. Waar in België het Brusselse Hof in het hoger 
beroep tussen Copiepresse en Google een impliciete licentie bijvoorbeeld afwees, 
achtte het het Duitse BGH wel degelijk een (vorm van) toestemming mogelijk.454 
De rechtspraak in de genoemde EU-landen is dus zeker niet eenstemmig. 

6.10 Tussenconclusie zoeksysteem als afnemer

Van de aanbieder die (tevens) voorwaarden stelt met betrekking tot verrich-
tingen van zoeksystemen, mag mijns inziens verwacht worden dat hij bij het 
kenbaar maken van voorwaarden rekening houdt met opvragen door zoekbots. 
Maakt hij zijn voorwaarden kenbaar op een wijze die niet voor zoekbots geschikt 
is, dan komt in beginsel geen overeenkomst tot stand na het opvragen van meer-
dere pagina’s van de website door een zoekbot van een zoeksysteem. Veel van 
de in de praktijk gangbare wijzen van het verbinden van voorwaarden aan het 
gebruik van open content door zoeksystemen, zijn dus niet rechtsgeldig. 
Bij het verbinden van voorwaarden in machine interpretable-formaat is de kans 
dat de uiting gebruikers van zoeksystemen bereikt, veel groter. Het plaatsen van 
een robots.txt-bestand of no robots metatags kwalificeert echter niet als aanbod, 
omdat deze niet op rechtsgevolg gericht zijn. Ze zijn nadrukkelijk niet gericht 
tot personen, maar tot zoekbots als de door personen gebruikte instrumenten. 
Bovendien wordt in het technisch protocol benadrukt dat het om een niet rech-
tens afdwingbare maatregel gaat. Voor aanbieders die een dergelijke no robots 
clause implementeren, is derhalve kenbaar dat de maatregel niet bedoeld is als 
juridische maatregel en zeker geen rechtshandeling. Dit is slechts anders bij het 
implementeren van het ACAP-protocol: door het respecteren van de ACAP.txt-file 
komt wel een overeenkomst tot stand. De inhoud van de overeenkomst is vastge-
legd in de ACAP.txt. Het gebruik van ACAP-metatags kan echter niet als aanbod 
kwalificeren.455 

Ook voor een machine interpretable-verwijzing naar voorwaarden geldt dat 
zoeksystemen geprogrammeerd moeten zijn om die specifieke verwijzing te 
herkennen. Dat is slechts mogelijk als er een technische standaard wordt ont-
wikkeld om communicatie tussen aanbieders en afnemers over een eenvormige 
verwijzing naar voorwaarden mogelijk te maken. Dat is nu nog niet het geval.
Het aanbieden van een combinatie van robots.txt en voorwaarden in natuurlijke 
taal maakt een rechtsgeldige totstandkoming van een overeenkomst over het 
gebruik van open content minder kansrijk: door plaatsing van het robots.txt-be-
stand maakt de aanbieder immers duidelijk dat hij rekening houdt met mogelijk 
opvragen van content door zoeksystemen. Dan moet hij ook weten dat een zoek-

452. Zie hoofdstuk 3, par. 3.2 en 3.3. 
453. Bijv. hoofdstuk 3, par. 4 en 5.3.2.
454. BGH, 29.04.2010 – I ZR 69/08 (Tutsche/Google). Daarmee is overigens niet gezegd dat zoekmachines 

zomaar alles mogen, zie bijvoorbeeld HvJ EG 16 juli 2009, nr. C-5/08 (Infopaq). 
455. Par. 6.7.2.
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7.1 algemene opmerkingen

bot de voorwaarden in natuurlijke taal niet kan registreren. Het combineren 
van het ACAP-protocol met voorwaarden in natuurlijke taal kan bij afnemers 
voor onduidelijkheid zorgen over wat het aanbod van de aanbieder precies be-
helst. Indien verwarring rijst, komt in lijn met de vaste jurisprudentie over het 
hanteren van twee verschillende sets voorwaarden mogelijkerwijs in het geheel 
geen overeenkomst tot stand.456 De aanbieder kan dit voorkomen door aparte sets 
voorwaarden te maken voor menselijke gebruikers en zoekbots, waarbij wordt 
vermeld tot wie welke voorwaarden gericht zijn. Daarbij moet de aanbieder pre-
cies aangeven wat de verhouding tussen twee sets voorwaarden is.457

Bij plaatsing van een machine interpretable-verwijzing naar in natuurlijke taal ge-
stelde voorwaarden, zoals mogelijk is binnen het systeem van CC-licenties, kan 
de verklaring de gebruiker van de zoekbot wel bereiken. De zoekbot moet dan 
wel geprogrammeerd zijn om een dergelijke verwijzing te herkennen. 

7. Conclusie 

7.1 Algemene opmerkingen 

In dit hoofdstuk heb ik gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: 

Bij welke wijzen van het verbinden van voorwaarden aan het aanbieden 
van open content via internet kan rechtsgeldig een overeenkomst met 
betrekking tot het gebruik van die content tot stand komen, en welke fac-
toren of omstandigheden zijn daarbij relevant? 

De nadruk lag in dit hoofdstuk op de vorm van de verklaring van de content-
aanbieder. De inhoud van de gestelde voorwaarden is daarbij slechts zijdelings 
aan bod gekomen. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid kunnen contentaan-
bieders hun content het best aanbieden onder in een click-wrap-overeenkomst 
opgenomen gebruiksvoorwaarden.458 Afnemers moeten de voorwaarden dan 
expliciet aanvaarden. Click-wrap-overeenkomsten kunnen echter ten koste 
gaan van de toegankelijkheid van de content voor potentiële afnemers.459 Ook 
zoekbots kunnen dergelijke gesloten content in beginsel niet meer doorzoe-
ken. Daarom heb ik onderzocht of met de momenteel gangbare wijzen van het 
verbinden van voorwaarden aan open content een rechtsgeldige overeenkomst 
tot stand komt. De kenbaarheid van het aanbod en de aanvaardingswijze zijn 
verschillend, maar er is ook verwantschap tussen de beide typen overeen-
komsten. Er is enige verwantschap in het voorwerp van de overeenkomst, 
en ook hier spelen vragen met betrekking tot de grondslag voor gebonden-
heid. Bij het identificeren van relevante factoren en omstandigheden voor de 
totstandkomingsvraag kon ik dan ook putten uit de literatuur over click-wrap-
overeenkomsten. Tevens heb ik bekeken hoe overeenkomsten met betrekking 
tot open content in de literatuur en jurisprudentie in de VS worden benaderd. 

456. Par. 6.9.
457. Par. 6.8.1.
458. Par. 3.
459. Zie reeds hoofdstuk 1 en 2. 
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7.2totstandkoming overeenkomst bij eindgebruiker als afnemer

De vraag naar totstandkoming moet volgens mij verschillend worden 
beantwoord voor het geval dat de afnemer een eindgebruiker is die met een web-
browser content opvraagt, en voor de situatie dat content met een zoeksysteem 
wordt opgevraagd. In beide situaties is voortgezet gebruik van de website door 
de afnemer, oftewel doorgaan met het opvragen van content, op zichzelf onvol-
doende voor de aanbieder om er gerechtvaardigd op te mogen vertrouwen dat 
de afnemer instemt met de door de aanbieder gepresenteerde voorwaarden voor 
het gebruik van content.460 Er moet dus een reden zijn om aan te nemen dat een 
afnemer ook daadwerkelijk een overeenkomst met de aanbieder wil sluiten met 
betrekking tot het gebruik van de open content. Daarvoor is de wens tot gebruik 
van de content alleen mijns inziens onvoldoende; er is in dergelijke omstandig-
heden meer nodig om gerechtvaardigd te mogen vertrouwen op instemming 
van de afnemer. Dat geldt zeker als afnemers soortgelijke content gewoonlijk 
zonder toestemming van de aanbieder mogen gebruiken.461 

7.2 Totstandkoming overeenkomst bij eindgebruiker als afnemer

De meest kansrijke methode om op rechtsgeldige wijze voorwaarden aan het 
gebruik van open content te verbinden, is mijns inziens de als eerste 1-situatie 
genoemde methode: het toevoegen van een wegklikbare mededeling.462 Omdat 
afnemers de informatie op een website alleen kunnen lezen nadat ze de mede-
deling hebben weggeklikt, is het waarschijnlijk dat het aanbod tijdig ter kennis 
komt van afnemers. Indien afnemers verdergaan met het opvragen van content 
van de betreffende website nadat ze de mededeling hebben weggeklikt, kan een 
overeenkomst tot stand komen met betrekking tot het gebruik van open con-
tent. Deze methode maakt de website echter minder gemakkelijk toegankelijk 
en daarmee minder aantrekkelijk voor websitebezoekers.

De tweede 1-situatie betrof het plaatsen van de voorwaarde(n) op iedere web-
pagina van een website. De korte tekst van dergelijke voorwaarden kwalificeert 
vaak niet als aanbod, maar heeft dan veeleer het karakter van toestemming 
onder voorwaarden.463 Een aanbod ligt eerder voor de hand 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 ge-
bruik van deze website’. De uiting wordt vaak helemaal onderaan de webpagina 
geplaatst. Daardoor is de aanwezigheid van voorwaarden moeilijk kenbaar voor 
afnemers. Hoewel deze verklaringen de afnemer wel bereikt in de zin van artikel 
3:37 lid 3 BW, meen ik toch dat ze onvoldoende waarneembaar zijn om ervan uit 
te mogen gaan dat afnemers door verder te gaan met opvragen ook instemmen 
met de betreffende voorwaarde(n). Wanneer voorwaarden op opvallende wijze 
gepresenteerd worden, mag de aanbieder er eerder van uitgaan dat de afnemer 
ook kennis heeft kunnen nemen van die voorwaarden. Het is goed mogelijk 
dat daarvan pas sprake is na het opvragen van meerdere pagina’s binnen een 
bepaald webdomein. Als de voorwaarden op dezelfde pagina staan als de content 

460. Par. 3.2.
461. Par. 3.2.
462. Par. 5.2.
463. Par. 5.3.
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waarop ze betrekking hebben, komt mijns inziens meer gewicht toe aan de tekst 
van het aanbod dan aan de plaats waar het op de webpagina staat. 
De derde door mij onderzochte 1-situatie betrof het verwijzen naar elders 
beschikbare voorwaarden.464 Dat verwijzen kan op allerlei manieren. Een ver-
wijzing die slechts bestaat uit een symbool of een enkel woord is gewoonlijk 
onvoldoende bepaalbaar om er een rechtsgeldig aanbod in te kunnen lezen. Uit 
de beschrijving zelf moet ten minste blijken dat de aanbieder een aanbod doet 
waarvan elders beschikbare voorwaarden onderdeel uitmaken. De verwijzing 
naar de voorwaarden moet heel concreet zijn, omdat anders het voorwerp van 
de overeenkomst niet voldoende bepaalbaar is. 

Ook bij het verwijzen naar elders beschikbare voorwaarden kan het gebrek aan 
kenbaarheid van voorwaarden een gerechtvaardigd vertrouwen van de aanbie-
der op stilzwijgende aanvaarding van zijn aanbod in de weg staan. De afnemer 
moet eerst in de gaten hebben dat een webpagina een verwijzing naar voorwaar-
den bevat. Daartoe moet de aanbieder hebben bewerkstelligd dat de tekst van 
de verwijzing voor de afnemer goed waarneembaar is. Vervolgens moet de hy-
perlink daadwerkelijk naar de voorwaarden verwijzen. Ook moet de website zo 
zijn ingericht, dat de afnemer kennis kan nemen van die voorwaarden. Omdat 
de afnemer eerst attent moet zijn op de aanwezigheid van de voorwaarden en 
in de gelegenheid moet worden gesteld om door te klikken, is stilzwijgende aan-
vaarding niet reeds mogelijk met het opvragen van het tweede webdocument: de 
afnemer moet meerdere keren content hebben opgevraagd.

7.3 Totstandkoming overeenkomst bij zoeksysteem als afnemer

Vervolgens heb ik de mogelijkheid van de totstandkoming van een overeen-
komst met betrekking tot open content onderzocht voor het geval dat de 
afnemer bij het opvragen van content gebruikmaakt van een (zoekbot van een) 
zoeksysteem. Dat heb ik eerst gedaan voor voorwaarden in natuurlijke taal, ver-
volgens voor voorwaarden in machine interpretable-formaat en tot slot voor een 
combinatie van beide. Hier leiden de in de praktijk gebruikelijke wijzen van het 
verbinden van voorwaarden aan open content echter niet vaak tot een rechtsgel-
dige overeenkomst. 

Bij in natuurlijke taal gestelde voorwaarden zijn er twee mogelijkheden. In-
dien de aanbieder geen rekening hoeft te houden met opvragen door zoekbots, 
gelden grosso modo dezelfde regels als bij afnemer-eindgebruikers.465 Als de 
aanbieder (tevens) voorwaarden stelt met betrekking tot verrichtingen van 
zoeksystemen, mag van hem echter verwacht worden dat hij zijn voorwaarden 
kenbaar maakt op een wijze die voor zoekbots geschikt is. Doet hij dat niet, dan 
kan het risico dat de verklaring de exploitant van het zoeksysteem niet bereikt, 
voor rekening van de aanbieder komen. Concreet betekent dit, dat een overeen-
komst over verrichtingen van zoeksystemen zeer zelden tot stand zal komen 
wanneer de aanbieder het aanbod in natuurlijke taal onderaan elke webpagina 

464. Par. 5.4.
465. Par. 7.2.
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presenteert.466 Ook komt niet snel een overeenkomst tot stand wanneer op elke 
pagina een verwijzing staat naar voorwaarden met betrekking tot verrichtingen 
van zoeksystemen.467 
Om op rechtsgeldige wijze afspraken te maken over het gebruik van content 
zullen veel aanbieders hun website dus moeten aanpassen. Dat zou anders zijn 
indien de verwijzing naar voorwaarden wel door een zoeksysteem verwerkt kan 
worden. Bij CC-licenties is dat reeds in elementaire vorm mogelijk.468 De afne-
mer heeft dan in een eerder stadium een redelijke mogelijkheid om onderzoek 
te doen naar de aanwezigheid van voorwaarden. 

No robots clauses bereiken afnemers die zoekbots gebruiken gemakkelijker. De 
meeste door mij onderzochte voorwaarden in machine interpretable-formaat zijn 
evenwel geen maatregelen van juridische aard en niet op rechtsgevolg gericht.469 
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. 
Een overeenkomst ligt minder voor de hand indien voorwaarden in natuurlijke 
taal de afnemer verplichten tot gehoudenheid aan no robots clauses.470 Door plaat-
sing van een robots.txt-bestand maakt de aanbieder immers duidelijk dat hij 
rekening houdt met mogelijk opvragen van content door zoeksystemen. Dan 
moet hij ook weten dat een zoekbot de voorwaarden in natuurlijke taal niet 
kan registreren. Dat zelfde geldt voor een combinatie van voorwaarden in na-
tuurlijke taal en ACAP. Voor zover in de ACAP.txt een juridisch aanbod besloten 
ligt, kan daar verwarring rijzen tussen de voorwaarden in natuurlijke taal en de 
voorwaarden in de ACAP.txt. Wanneer twee verschillende sets voorwaarden wor-
den gehanteerd, kan dit meebrengen dat in het geheel geen overeenkomst tot 
stand komt.471 De machine interpretable-verwijzing van Creative Commons-licenties 
die verwijst naar elders beschikbare juridische voorwaarden vormt hierop een 
uitzondering. Uit de tekst en strekking daarvan blijkt namelijk ondubbelzinnig 
welke voorwaarden van toepassing zijn.472 

466. Par. 6.4.
467. Par. 6.5.
468. Par. 6.8.2.
469. Par. 6.6.
470. Par. 6.8.1.
471. Par. 6.9.
472. Par. 6.8.2.
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Hoofdstuk 9 
Slotbeschouwing 

1. Vraagstelling

In dit hoofdstuk breng ik de belangrijkste bevindingen uit deze studie bijeen en 
formuleer ik een antwoord op de centrale vraagstelling. 

Zoeksystemen zijn essentieel voor de informatie- of encyclopediefunctie van in-
ternet, omdat ze verwijzen naar via internet beschikbare open content.1 Zowel 
aanbieders als afnemers hebben belang bij een zo groot mogelijke toegankelijk-
heid van open content voor het publiek en daarmee bij toegankelijkheid van die 
content voor zoeksystemen. Content die niet toegankelijk is voor zoeksystemen, 
kan immers ook niet worden getoond in de zoekresultaten. Toch is bepaald niet 
evident wat zoeksystemen in een concreet geval precies met door contentaanbie-
ders beschikbaar gemaakte (open) content mogen doen. Vanuit dit belang van 
zoeksystemen bij de kennisname van content door het publiek heb ik in deze 
studie onderzoek gedaan naar de verrichtingen die zoeksystemen ten aanzien 
van open content mogen plegen. 

In deze studie stond de volgende vraag centraal: 

Hoe kan meer duidelijkheid worden verkregen over welke verrichtingen 
van zoeksystemen ten aanzien van via internet beschikbare open content 
in een concrete situatie zijn toegestaan?

Ter beantwoording van deze vraag heb ik eerst besproken hoe internet werkt 
en hoe zoeksystemen een rol vervullen bij het vinden van relevante informatie 
(hoofdstuk 2). Daarna kwam aan de orde of door toepassing van de bestaande 
regels van auteurs- en databankenrecht duidelijk kan worden welke verrichtin-
gen met zoeksystemen in een concreet geval zijn toegestaan (hoofdstukken 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 inter-
net beschikbare open content mogen doen (hoofdstuk 5 tot en met 8). De nadruk 
lag daarbij op verrichtingen van zoeksystemen. 

1. Hoofdstuk 2, par. 6.1.
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2. Technische en functionele uitgangspunten

In hoofdstuk 2 heb ik een antwoord gezocht op deelvraag 1. Deze luidt: 

Hoe werkt zoeken naar informatie via internet en hoe verlopen de pro-
cessen die zich in dat kader tussen aanbieders2 en afnemers3 van 
content afspelen, en wat is in dit verband de functie van zoeksystemen bij 
het vergaren van informatie via internet?

De ontwikkelingen in de voor zoeksystemen gebruikte technologie in de afgelo-
pen twintig jaar gaan in de richting van het steeds meer automatiseren van het 
zoekproces. De oude kaartenbak werd elektronisch, waarbij het doorzoeken nog 
steeds relatief tijdrovend was. Toen de hoeveelheid elektronisch beschikbare 
bronnen in omvang toenam, werden grootschalige algemene zoekmachines 
ontwikkeld, die in eerste instantie niet meer konden dan nagaan of een op-
gegeven zoekwoord zich in de collectie beschikbare bestanden bevond. Door 
verbeterde algoritmen en de inzet van slimme information retrieval-technieken 
wordt het nu steeds beter mogelijk om relevante zoekresultaten te tonen op een 
zoekvraag. Toch ligt de waarde van zoeksystemen momenteel nog vooral in het 
geautomatiseerd verzamelen en teruggeven van mogelijke vindplaatsen van 
relevante informatie.4 De huidige algemene zoekmachines kunnen gebruikers 
weliswaar enigszins de weg wijzen naar informatie, maar ze geven nog steeds te 
veel irrelevante zoekresultaten terug op een zoekvraag. Gespecialiseerde zoek-
systemen kunnen meer relevante resultaten geven, maar zijn beperkt tot één 
onderwerp of gebied. Het is in dat opzicht wenselijk dat de technologie waar-
mee informatie gevonden kan worden, wordt verbeterd. Ik acht het bovendien 
onwenselijk dat enkele grote bedrijven (zoals Microsoft en Google) zoiets belang-
rijks als de informatievoorziening domineren.5 Het proces van verbetering van 
zoektechnologie is daarom voorlopig nog niet ten einde. 

2. De term ‘aanbieder’ verwijst in deze studie naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via 
internet content beschikbaar stelt met welke middelen dan ook. 

3. Ik onderscheid in deze studie twee soorten afnemers: eindgebruikers en zoeksystemen. Ik 
hanteer waar mogelijk de term ‘afnemer’. Voor de termen ‘afnemer’ en ‘eindgebruiker’ worden 
in het kader van deze studie de volgende definities gehanteerd: de afnemer is degene die via 
internet beschikbare content opvraagt; de eindgebruiker is een afnemer (natuurlijke persoon 
of rechtspersoon) die de content gebruikt voor consumptieve doeleinden (bijvoorbeeld degene 
die een webpagina op zijn computerscherm gaat bekijken). Alleen waar het onderscheid tussen 
zoeksystemen en eindgebruikers van belang is, gebruik ik de term ‘eindgebruiker’. Onder ‘zoek-
systeem’ wordt in deze studie verstaan: een systeem dat eindgebruikers assisteert bij het vinden 
van via internet beschikbare content. Zie nader hoofdstuk 2, par. 2.3.2.

4. Eindgebruikers die bepaalde informatie zoeken, moeten zelf uiteindelijk nog steeds een lijst met 
relevante zoekresultaten doorzoeken, wat in veel gevallen nog steeds een tijdrovend en boven-
dien voor mensen weinig uitdagend werkje is.

5. Van Eijk 2005, 2008a, 2008b heeft in dit verband herhaaldelijk gewezen op de ondoorzichtigheid 
van de wijze van totstandkoming van de lijst (volgorde) van zoekresultaten. Langzamerhand 
komt er meer aandacht voor mededingingsrechtelijke aspecten van zoekmachines. De Europese 
Commissie is in 2010 een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van machtspositie door 
Google: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740. 
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De technische werking van internet en zoeksystemen zoals in deze studie be-
schreven, kent een aantal voor het recht belangrijke eigenaardigheden.6 Om 
een open content website te kunnen bekijken, doet de computer van de afnemer 
een verzoek tot toezending van de content aan de computer van de aanbieder. 
De content komt alleen op het beeldscherm van de afnemer wanneer de con-
tentaanbieder deze content heeft toegestuurd aan de computer van de afnemer. 
Anders dan ‘offline’ het geval is, werkt de aanbieder van open content dus nood-
zakelijkerwijs actief mee aan het kopiëren en overbrengen van de content naar 
de computer van de afnemer. Het gebruik van zoeksystemen brengt derhalve 
vragen van intellectueel-eigendomsrecht mee. Aangezien zoeksystemen globaal 
gezien op dezelfde wijze content opvragen als mensen die met een webbrowser 
een website op het scherm brengen, kunnen ook zoeksystemen alleen naar con-
tent verwijzen als die content eerst is toegestuurd door de aanbieder. 

Een ander belangrijk punt is dat contentaanbieders bij het toesturen van content 
niet of nauwelijks onderscheid kunnen maken tussen mensen en zoeksystemen. 
Ze kunnen dus (bijna) niet bewerkstelligen dat hun open content wel aan eindge-
bruikers, maar niet aan zoeksystemen wordt toegestuurd. Dat is praktisch gezien 
slechts mogelijk met behulp van effectieve technische beschermingsmaatre-
gelen, maar dan is de content nog slechts met credentials zoals een wachtwoord 
toegankelijk. Wanneer de aanbieder content als open content aanbiedt, heeft 
hij het belang van gemakkelijke toegankelijkheid van content vaak al laten 
prevaleren boven de bescherming. 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. Daarbij 
zal de aanbieder een evenwicht moeten zoeken tussen het optimaal benut-
ten van de content en een adequate bescherming tegen ongewenst gebruik. In 
het algemeen levert de wijze waarop de content door het zoeksysteem wordt 
gepresenteerd voor de aanbieder het vaakst een punt van zorg op. Aangezien 
contentaanbieders geen feitelijke controle meer kunnen uitoefenen over wat 
er met de opgevraagde content gebeurt, zullen ze echter geneigd zijn ook voor-
waarden te verbinden aan het opvragen en intern verwerken van de content 
door een zoeksysteem.
Zoeksystemen zijn op hun beurt nog niet goed in staat om op zodanige wijze 
natuurlijke taal te verwerken dat ze kunnen handelen overeenkomstig medede-
lingen die aanbieders op hun website plaatsen. Dat is een complicerende factor 
bij het kenbaar maken van instructies en voorschriften voor zoeksystemen. 

Voor exploitanten van zoeksystemen die open content doorzoeken, is het van 
belang te weten welke verrichtingen in een concreet geval door een contentaan-
bieder met de content zijn toegestaan. Uit de werking van zoeksystemen zoals 
beschreven in het interactiemodel van hoofdstuk 27 volgt dat het voor exploitan-
ten van zoeksystemen met name van belang is om vooraf te kunnen inschatten:

6. Hoofdstuk 2, par. 6.2.
7. Hoofdstuk 2, par. 5.
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 − of en in hoeverre een specifieke aanbieder bezwaar heeft tegen het opvragen 
van delen van de content en onder welke omstandigheden: bijvoorbeeld hoe 
vaak, hoe snel en met welk instrument;

 − welke wensen een specifieke aanbieder heeft ten aanzien van de interne ver-
werking van de content, waaronder het indexeren van content: bijvoorbeeld 
hoe vaak, hoe lang een cached copy bewaard mag worden tot deze ververst 
wordt na een nieuw bezoek van de zoekbot van het zoeksysteem;

 − of en hoe zoeksystemen mogen verwijzen naar de opgevraagde en verwerkte 
content, met name ter zake van het presenteren van content: bijvoorbeeld met 
(deep) links, snippets en frames.

3. Auteursrecht en databankenrecht onvoldoende duidelijk 

Om het publiek van een zoeksysteem te laten profiteren, kunnen direct of indi-
rect handelingen of verrichtingen noodzakelijk zijn die op grond van auteurs- of 
databankrecht zijn voorbehouden aan een rechthebbende. Daarom heb ik in 
DEEL B van deze studie deelvraag 2 beantwoord: 

‘Kunnen op basis van het thans geldende auteurs- en databankenrecht 
voor de praktijk duidelijke antwoorden worden gegeven op de vraag 
welke verrichtingen van zoeksystemen ten aanzien van via internet be-
schikbare open content zijn toegestaan?’

Uit de analyse in hoofdstuk 3 en 4 is gebleken dat toepassing van de in de Aw res-
pectievelijk Dw opgenomen regels in concrete gevallen niet altijd duidelijkheid 
geeft over met via internet beschikbare open content toegestane verrichtingen 
van zoeksystemen.8 Ondanks de regelmatige stroom aan jurisprudentie van het 
Hof van Justitie blijven er veel vragen bij de toepassing van de auteursrechtelijke 
en databankenrechtelijke regels op de verrichtingen van zoeksystemen.9 Meer 
specifiek rijst bij toepassing van auteursrecht en databankenrecht op de verrich-
tingen van zoeksystemen op een aantal punten onduidelijkheid die zich in de 
hieronder weergegeven vragen laat vertalen.

Met betrekking tot het opvragen van content door zoeksystemen rijzen bijvoor-
beeld de volgende vragen:

 − Is reeds voor het kennisnemen van open content onder omstandigheden toe-
stemming van de auteursrechthebbende vereist, louter omdat het opvragen 
geschiedt met behulp van zoeksystemen?10

 − Onder welke omstandigheden kwalificeert het opvragen van content uit een 
databank als opvraging van substantiële of niet-substantiële delen in de zin 
van artikel 2 Dw?11 Indien het gaat om het herhaald en systematisch opvragen 
van niet-substantiële delen, moet bovendien worden nagegaan of dat cumu-
leert in het opvragen of hergebruik van een substantieel deel. Of hiervan 

8. Hoofdstuk 3, par. 5 en hoofdstuk 4, par. 5.
9. Ook nadat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over op dit moment aanhangige prejudici-

ele vragen, blijven naar verwachting nog veel onduidelijkheden over.
10. Hoofdstuk 3, par. 3.2.
11. Hoofdstuk 4, par. 3.3.2.
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sprake is, hangt grotendeels af van de concrete feiten en omstandigheden en 
blijft dus vooraf moeilijk voorspelbaar. 

Met betrekking tot de interne verwerking van opgevraagde content met een 
zoeksysteem rijzen onder meer de volgende vragen:

 − Aan welke vereisten moeten (tijdelijke) kopieën die zoeksystemen maken voor 
de interne verwerking van content voldoen om onder de exceptie voor de tij-
delijke kopie in de zin van artikel 13a Aw te kunnen worden gebracht?12 De 
uitkomst is mede afhankelijk van nog niet uitgekristalliseerde definities en 
de in de Auteursrechtrichtlijn opgenomen ‘driestappentoets’, die per concreet 
geval een andere uitkomst kan geven.13

 − Onder welke omstandigheden kwalificeert de interne verwerking van content 
uit een databank door een zoeksysteem als hergebruik van een substantieel 
deel, of herhaald en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen?14 
Of voor interne verwerking toestemming van de rechthebbende is vereist, 
hangt ook samen met de werkwijze van een zoeksysteem in een concreet 
geval. Daarom is de uitkomst daarvan vooraf moeilijk voorspelbaar.

Ter zake van de presentatie van content door zoeksystemen konden de volgende 
vragen niet afdoende worden beantwoord: 

 − In hun zoekresultaten tonen zoeksystemen vaak een samenvatting en een 
verwijzing naar de oorspronkelijke website. In hoeverre valt het tonen van een 
dergelijk zoekresultaat in een concreet geval onder de citaatexceptie van ar-
tikel 15b Aw? Als de citaatexceptie toepassing vindt, geldt dat dan alleen voor 
korte samenvattingen en ‘gewone’ hyperlinks, of onder omstandigheden ook 
voor beeldcitaten? 

 − Onder welke omstandigheden kwalificeert het presenteren van zoekresultaten 
uit een databank als herhaald en systematisch hergebruik van niet-substan-
tiële delen van die databank?15 Ter beantwoording van deze vraag moet de 
zogenoemde two-step test worden toegepast.16 Welke omstandigheden bij de 
toepassing van deze test bepalend zijn, is in het geval van zoeksystemen nog 
grotendeels onduidelijk. Het resultaat van die toets hangt sterk af van de con-
crete omstandigheden en is al met al heel moeilijk vooraf te voorspellen voor 
de exploitant van een zoeksysteem. 

De geconstateerde onduidelijkheden houden mijns inziens verband met de vol-
gende omstandigheden. Ten eerste is niet altijd duidelijk of en in hoeverre via 
internet aangeboden content voorwerp is van databankenrechtelijke of auteurs-
rechtelijke bescherming. Met name of sprake is van een databank in de zin van 
de Dw staat niet altijd vast, zodat in een concreet geval vaak onzeker is of de pro-
ducent de rechten die voortvloeien uit het databankenrecht kan uitoefenen.17 

12. Hoofdstuk 3, par. 3.3.
13. Hoofdstuk 3, par. 3.3.2 en 3.3.6.
14. Hoofdstuk 4, par. 3.2.4 en 3.2.5.
15. Hoofdstuk 4, par. 3.3.4.
16. Hoofdstuk 4, par. 3.3.4 en 3.2.7.
17. Hoofdstuk 3, par. 2.2.2.
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In de tweede plaats ontbreekt van veel begrippen die afkomstig zijn uit de Au-
teursrechtrichtlijn (ARl) en Databankenrichtlijn (DbRl) een eenduidige uitleg. 
Toepassing van de relevante bepalingen van de Aw en Dw leidt daarom tot 
onduidelijkheden. Een voorbeeld is de onduidelijkheid met betrekking tot de 
betekenis van de begrippen ‘tijdelijk’, ‘integraal en essentieel onderdeel van 
een technisch procédé’, ‘rechtmatig gebruik’ en independent economic significance 
uit artikel 5 lid 1 ARl, die geïmplementeerd zijn in artikel 13a Aw.18 Voor het 
databankenrecht is onder meer onduidelijk in hoeverre voor het bieden van 
alternatieve toegang tot een open content databank door een zoeksysteem toe-
stemming van de rechthebbende vereist is.
Ten derde zijn de huidige regels met betrekking tot zowel auteurs- als databan-
kenrecht tot stand gekomen in een tijd waarin zoeksystemen nog niet de rol 
hadden die ze in het huidige tijdperk vervullen. Bij de totstandkoming van de 
ARl en de DbRl en bij de aanpassing van de Nederlandse regelgeving ter imple-
mentatie van deze richtlijnen heeft men nauwelijks rekening kunnen houden 
met de bijzondere positie die zoeksystemen innemen in de context van open 
content en internet. Bijgevolg sluit het huidige auteurs- en databankenrecht niet 
goed aan bij het aanbieden en geautomatiseerd doorzoeken van open content 
met zoeksystemen.19 
In de vierde plaats zijn de belangen, doelstellingen en werkwijze van content-
aanbieders zeer verschillend. Iedere aanbieder moet dus apart bepalen onder 
welke omstandigheden hij welke verrichtingen van welke zoekbots onwenselijk 
acht. 
Ten slotte werken niet alle zoeksystemen op exact dezelfde wijze, terwijl het au-
teursrecht en het databankenrecht wel grotendeels een technische benadering 
tot uitgangspunt nemen. 

Dit alles maakt het zeer moeilijk om vooraf vast te stellen voor welke verrich-
tingen toestemming van de rechthebbende is vereist. Bovendien rijst de vraag 
in hoeverre met het ter beschikking stellen van open content via internet reeds 
(impliciet) toestemming wordt verleend voor bepaalde handelingen en/of ver-
richtingen ten aanzien van die content. De centrale functie die zoeksystemen 
vervullen bij het vinden van via internet beschikbare informatie, in combinatie 
met de omstandigheid dat aanbieders content op verzoek zelf toesturen aan alle 
afnemers (dus ook aan zoeksystemen), en het feit dat open content beschikbaar 
wordt gemaakt teneinde door afnemers te worden waargenomen, biedt aanlei-
ding voor het aannemen van een zekere mate van impliciete toestemming. Noch 
de Aw noch de Dw geeft echter praktische handvatten om te beoordelen in hoe-
verre het aanbieden als open content impliciete toestemming met zich brengt 
voor verrichtingen van zoeksystemen met die content.20 Daarbij komt nog dat 
men niet alle zoeksystemen over een kam kan scheren. Zo zijn er verschillende 
soorten exploitanten van zoeksystemen en wordt content opgevraagd met 
verschillende doelstellingen (bijvoorbeeld commercieel of niet-commercieel, 
concurrerend ten opzichte van de diensten van de contentaanbieder of juist 

18. Hoofdstuk 3, par. 3.3.
19. Hoofdstuk 3, par. 6 en hoofdstuk 4, par. 6.
20. Hoofdstuk 3, par. 5 en hoofdstuk 4, par. 5.
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aanvullend). Daarnaast kunnen de hoeveelheid en de aard van de opgevraagde 
content per zoeksysteem sterk verschillen. Waar algemene zoekmachines zo 
veel mogelijk content uit zo veel mogelijk bronnen verzamelen, vragen ge-
specialiseerde zoeksystemen alleen content op over een bepaald onderwerp 
en/of content uit een beperkt aantal bronnen. In de literatuur is daarom wel 
onderscheid gemaakt tussen algemene zoekmachines en gespecialiseerde zoek-
systemen. Naar mijn mening is dit onderscheid niet goed werkbaar: het zijn 
uiteindelijk de verrichtingen van een zoeksysteem die ertoe doen voor de aan-
bieder, niet het type zoeksysteem dat de content opvraagt. De reikwijdte van de 
toestemming die een aanbieder wil verlenen, zal dus eerder samenhangen met 
de concrete verrichting van een zoeksysteem. 
Of impliciete toestemming kan worden aangenomen en hoe ver verleende toe-
stemming reikt, kan kortom niet met toepassing van de regels voor auteurs- en 
databankenrecht worden beantwoord. Deze vraag moet dus worden beantwoord 
met behulp van regels uit het verbintenissenrecht. 

Bij dit alles dient te worden benadrukt dat ruimte voor het gebruik van zoeksys-
temen noodzakelijk is voor het functioneren van internet als informatiebron. 
Als de ruimte voor zoeksystemen te zeer wordt beperkt, raakt het belang van 
de toegankelijkheid van via internet beschikbare informatie in het gedrang. 
Wanneer zoeksystemen worden gehinderd bij het opvragen en verwerken van 
content, kan dit tot een tekort aan informatie bij eindgebruikers leiden. Voor 
aanbieders is het evenmin gunstig als hun content minder vaak wordt opge-
vraagd doordat zoeksystemen niet naar hun website verwijzen. 

Aanbieders en afnemers van content die vooraf duidelijkheid willen hebben 
over welke verrichtingen zoeksystemen mogen plegen, komen met toepassing 
van de huidige regels van auteurs- en databankenrecht alleen nog niet veel ver-
der. Ik meen dus dat het antwoord op de in DEEL B gestelde vraag ontkennend 
moet luiden. Ondanks het ruime toepassingsbereik van de regels van auteurs- en 
databankenrecht is mijns inziens onvoldoende duidelijk welke handelingen 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 
rechtsonzekerheid. 

Deze en andere problemen kunnen mogelijk worden opgelost door het auteurs- 
en databankenrecht van de grond af opnieuw op te bouwen. Aanpassing van 
wetgeving om duidelijkheid over verrichtingen van zoeksystemen te realiseren, 
is evenwel onmogelijk zonder heel diep in te grijpen in het systeem van het tradi-
tionele systeem van auteursrecht. Een dergelijke aanpassing in het regelsysteem 
van het auteursrecht en databankenrecht is zeer complex en heeft ingrijpende 
gevolgen, ook voor situaties buiten de context van zoeksystemen en internet. Een 
aanpassing ten behoeve van zoeksystemen kan aldus vergaande gevolgen hebben 
voor het gehele auteursrechtsysteem, terwijl de problemen met betrekking tot 
zoeksystemen maar een klein gedeelte van het auteursrecht beslaan. Zowel het 
auteursrecht als het databankenrecht is voorts in vergaande mate geharmoni-
seerd op EU-niveau. Wijziging in de regelgeving is een operatie die waarschijnlijk 
op EU-niveau zal moeten plaatsvinden. Ook zullen nieuwe bepalingen in richtlij-
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nen en wetten moeten worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd in nationale 
stelsels. Het ontwikkelen van nieuwe wetgeving of richtlijnen is een tijdrovend 
proces, zodat op korte termijn geen oplossing wordt bereikt. Bovendien is goed 
denkbaar dat het speelveld tussen contentaanbieders, exploitanten van zoek-
systemen en eindgebruikers er tegen de tijd dat een dergelijk project na jaren 
gereed is, weer heel anders uitziet. Zoeksystemen zijn immers nog volop in ont-
wikkeling.21 Het is derhalve de vraag of een oplossing voor de problematiek van 
zoeksystemen een dergelijke grootschalige aanpak rechtvaardigt. 
Meer in het algemeen kan een te ruime uitleg van auteursrechtelijke bepalingen 
botsen met de informatievrijheid zoals opgenomen in artikel 10 EVRM.22 De 
informatievrijheid staat de laatste jaren steeds meer onder druk. De aanpassing 
van het auteursrecht aan de informatiemaatschappij door de ARl ging gepaard 
met een verruiming van bescherming van informatie.23 De versterking van 
de positie van de rechthebbende heeft geleid tot een verstoring van de balans 
tussen de belangen van aanbieders en afnemers van via internet beschikbare 
content.24 Het enkele feit dat voor elke vorm van gebruik mogelijkerwijs toestem-
ming nodig is, kan de toegang tot informatie reeds feitelijk blokkeren.25 De 
functie van zoeksystemen voor internet brengt mijns inziens mee dat men niet 
kan zeggen dat zoekbots in het algemeen geen content mogen opvragen zonder 
toestemming van de aanbieder. Dat neemt niet weg dat de verrichtingen van 
zoeksystemen contentaanbieders schade kunnen toebrengen. Het is echter zeer 
moeilijk om zoekbots adequaat te verdelen in categorieën van bots die wel en 
niet zomaar content mogen opvragen. 

Op een flink aantal punten geeft toepassing van het auteurs- en databankenrecht 
(nog) onvoldoende duidelijke antwoorden op de vraag welke verrichtingen met 
zoeksystemen zijn toegestaan. Wel is duidelijk dat de regels van het auteurs- en 
databankenrecht ver reiken. Ik twijfel er dan ook niet aan dat ten aanzien van 
een aantal punten waarop nu nog duidelijkheid ontbreekt, over enkele jaren 
wel jurisprudentie zal bestaan. Voorlopig zal dat in mijn opinie echter nog on-
voldoende zijn om de regels van auteurs- en databankenrecht adequaat toe te 
kunnen passen op de verrichtingen van zoeksystemen ten aanzien van open 
content. Dat geldt zelfs nu het in de lijn der verwachting ligt dat de door de Au-
teursrechtrichtlijn en Databankenrichtlijn voorgestane ruime uitleg meebrengt 
dat voor meer verrichtingen van zoeksystemen toestemming vereist zal zijn. Een 
te ruime uitleg kan de tegenstelling tussen de regelgeving en het belang van het 
gebruik van zoeksystemen voor de encyclopedie- of informatiefunctie van in-
ternet echter vergroten. Daardoor neemt de rechtsonzekerheid alleen maar toe, 
hetgeen mijns inziens zeer onwenselijk is. 

21. Zie hoofdstuk 2, par. 5.
22. Hetzelfde geldt voor het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals opgeno-

men in art. 8 EVRM. Het voert in het kader van deze studie echter te ver om hieraan uitgebreid 
aandacht te besteden. Zie zeer uitgebreid over dit onderwerp De Meij 2000.

23. Geiger 2008 spreekt in dit verband van ‘privatisation’ (privatisatie) van informatie, veroorzaakt 
door mechanismen van intellectuele eigendom. 

24. Guibault 2008, p. 7: de met de ARl beoogde ‘finely tuned and individualised form of rights ma-
nagement’ wordt niet bereikt, omdat onvoldoende rekening gehouden wordt met de belangen 
van eindgebruikers.

25. Zie bijvoorbeeld Geiger 2008. 
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4. Naar een contractenrechtelijk kader?

In DEEL C, dat hoofdstuk 5 tot en met 8 omvat, heb ik onderzocht of de hierbo-
ven gesignaleerde onduidelijkheden kunnen worden weggenomen door een 
contractuele benadering te kiezen. Meer in het bijzonder heb ik onderzocht of 
het mogelijk is binnen het bestaande kader van regelgeving afspraken te maken 
die toegesneden zijn op de wensen van aanbieders en afnemers, in het bijzonder 
(exploitanten van) zoeksystemen in een concreet geval. Dat heb ik gedaan door 
de derde deelvraag te beantwoorden, te weten: 

Kunnen aanbieders en afnemers langs contractuele weg meer duidelijk-
heid bewerkstelligen met betrekking tot de handelingen die afnemers 
met open content mogen verrichten, waarbij de aldus gerealiseerde 
verbeterde rechtszekerheid niet ten koste mag gaan van belangen van 
economische aard van aanbieders en het belang van afnemers van de toe-
gankelijkheid van internet als informatiebron? 

Een contractuele benadering kan meer rechtszekerheid bieden bij het verdui-
delijken van wat wel en niet mag met aangeboden open content. Een dergelijke 
aanpak heeft drie voordelen die een louter op het auteurs- en databankenrecht 
geënte benadering mist. Voor concrete situaties die complex en divers zijn, kan 
een contractuele benadering ten eerste een maatoplossing bieden die bovendien 
flexibel is. Daar waar het auteurs- en databankenrecht worstelt met techno-
logische vernieuwingen die elkaar in zo’n hoog tempo opvolgen dat nieuwe 
wetgeving bijna altijd te laat komt, biedt een contractenrechtelijke benadering 
de flexibiliteit die nodig is om ‘mee te bewegen’ met de snel veranderende fei-
telijke realiteit. In de tweede plaats draagt een contractuele benadering bij aan 
duidelijkheid in verhoudingen, omdat vooraf in plaats van achteraf de grenzen 
worden bepaald door de gemaakte afspraken. Ten derde is een contractuele 
benadering een logische oplossing, omdat een aanbieder die toestemming geeft 
voor het gebruik van content al gedeeltelijk ‘kiest’ voor een contractuele benade-
ring: hij verleent immers een licentie. Een nadeel van een contractenrechtelijke 
oplossing voor problemen ten aanzien van het ‘reguleren’ van wat afnemers met 
die content mogen doen is wel, dat overeenkomsten in beginsel slechts werking 
hebben tussen partijen. 
Het maken van afspraken tussen partijen kan nuttig zijn in aanvulling op het 
inroepen van exclusieve rechten. Het gaat hier om meer dan een vehikel voor 
het stellen van licentievoorwaarden. Partijen kunnen ook onzekerheden over de 
reikwijdte van auteurs- en databankenrecht wegnemen door afspraken te maken 
over wat afnemers, in het bijzonder zoeksystemen met de content mogen doen.26 
Voor exploitanten van zoeksystemen is in dit licht met name van belang tijdig te 
weten welke beperkingen aanbieders stellen aan het opvragen, intern verwerken 
en het verwijzen naar content.27 Voor aanbieders is belangrijk dat de werking 
van hun computersysteem niet negatief wordt beïnvloed door het opvragen van 

26. Hoofdstuk 5, par. 2.
27. Hoofdstuk 2 en 5. 
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content en dat de content wordt gebruikt in overeenstemming met de rechten 
en wensen van de aanbieder.28

Naar mijn mening is het eveneens mogelijk en zinvol om afspraken met betrek-
king tot het gebruik van content te maken als niet vaststaat dat de aanbieder 
rechten uit hoofde van auteurs- of databankenrecht kan laten gelden.29 Daarbij 
veronderstel ik dat hetgeen de aanbieder aanbiedt, voor de afnemer van waarde 
is. De aanbieder stelt immers zijn computersysteem open opdat de afnemer de 
voor hem relevante content kan opvragen.30 Indien de aanbieder zou besluiten 
de content niet meer aan te bieden, ontbeert de afnemer toegang tot de betref-
fende content.

Het in hoofdstuk 6 geschetste juridisch kader voor de totstandkoming van 
overeenkomsten langs elektronische weg illustreert dat sommige criteria met 
betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten iets anders worden 
ingevuld dan in een traditionele ‘offline’ context. Toepassing van de genuan-
ceerde ontvangsttheorie in elektronische context brengt bijvoorbeeld mee dat 
het werkingsmoment van het beschikbaar stellen van content samenvalt met 
het moment dat de content binnenkomt op het computersysteem van de af-
nemer. Daardoor is er geen ruimte voor een uitzondering op de genuanceerde 
ontvangsttheorie indien bijvoorbeeld (een deel van) de verklaring in te kleine 
letters of onduidelijk op een webpagina is geplaatst.31 In afwijking van ‘papie-
ren’ verklaringen moet een verklaring die is opgenomen in een aan de afnemer 
toegestuurd webdocument in beginsel dus geacht worden de afnemer te hebben 
bereikt, ook al is de verklaring niet goed zichtbaar (bijvoorbeeld omdat de ver-
klaring in kleine letters onderaan een webpagina staat). Ik zie enkel ruimte voor 
een uitzondering op het beginsel dat de verklaring de afnemer bereikt zodra 
de verklaring binnenkomt op het computersysteem van de afnemer, indien de 
geadresseerde geen kennis heeft genomen van de boodschap én de aanbieder 
de boodschap heeft overgebracht op een wijze waarvan hij in de gegeven om-
standigheden wist of moest weten dat de geadresseerde er geen kennis van kon 
nemen. Een zodanige situatie kan zich voordoen indien de afnemer die een 
zoekbot gebruikt, geen kennis heeft kunnen nemen van voorschriften omtrent 
het gebruik van zoekbots, omdat het betreffende voorschrift gepresenteerd is op 
een wijze die niet geschikt is om met zoekbots te worden verwerkt.32

De bepalingen uit de E-commercerichtlijn over informatieplichten bij het aan-
gaan van overeenkomsten langs elektronische weg, die zijn geïmplementeerd 
in de Boeken 3 en 6 van ons BW, passen niet goed bij de specifieke aard van de 
afspraken over met open content toegestane handelingen en verrichtingen. 
Daarom strekken de in artikel 6:227b en c BW neergelegde informatieplichten 
bij contracteren langs elektronische weg zich naar mijn mening niet uit tot 
overeenkomsten die enkel betrekking hebben op met open content toegestane 
handelingen en verrichtingen, waarbij van de afnemer bovendien geen finan-

28. Hoofdstuk 2, 5, 6.
29. Hoofdstuk 5, par. 3.
30. Hoofdstuk 8, par. 2.4.
31. Hoofdstuk 6, par. 2.2.2.2.
32. Hoofdstuk 6, par. 2.2.2.2.
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ciële tegenprestatie wordt gevraagd.33 Mijns inziens is toepassing van deze 
artikelen op de overeenkomsten in deze studie ook niet in overeenstemming 
met de doelstellingen van de E-commercerichtlijn, waarvan de artikelen een 
implementatie zijn. De in deze artikelen opgenomen informatieplichten gelden 
daarom niet voor de overeenkomsten die onderwerp zijn van deze studie.

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 een aantal veel voorkomende 
gezichtspunten voor de invulling van die maatstaf geïnventariseerd,34 en deze 
zoveel mogelijk geconcretiseerd voor het aanbieden en opvragen van open con-
tent.35 De concretisering van de gezichtspunten mondde uit in een overzicht 
van relevante gezichtspunten ten behoeve van de normatieve beoordeling van 
verwachtingen van partijen.36 Deze opsomming is uiteraard niet limitatief: in 
een concrete situatie moeten immers alle omstandigheden van het geval in de 
beoordeling worden meegenomen.

33. Hoofdstuk 6, par. 2.3.3.5.
34. Hoofdstuk 6, par. 3.2.
35. Hoofdstuk 6, par. 3.3.
36. Hoofdstuk 6, par. 4. 
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1. De aard van de transactie of rechtshandeling. In het bijzonder:
 − informatieverschaffing;
 − geen financiële tegenprestatie;
 − geen leveringsverplichting aanbieder;
 − vindt (afhankelijk van de bedoeling van partijen) plaats in het grensge-
bied tussen verbintenis en sociale afspraak.

2. De omstandigheden waaronder de transactie plaatsvindt. In het bijzon-
der: 

 − internet als de plaats van handeling, die vaak gepercipieerd wordt als 
ruimte/omgeving;

 − de wijze waarop content beschikbaar wordt gemaakt;
 − inhoud, onderwerp en uiterlijk (lay-out) van aangeboden informatie;
 − ten minste één partij bij de transactie maakt gebruik van een geauto-
matiseerd systeem;

 − de mate waarin het gebruikelijk is dat content beschikbaar gemaakt 
wordt onder voorwaarden;

 − de mate waarin de content open of gesloten wordt aangeboden; 
 − het publiek waarop de informatie of de website is gericht;
 − de mate waarin de aanbieder maatregelen heeft genomen om toegang 
voor zoeksystemen te beperken of te faciliteren;

 − het aantal keren dat de content is opgevraagd;
 − de bedoeling van partijen met die rechtshandeling.

3. De aanwezigheid van een eventuele onderzoeksplicht en de mogelijkheid 
van onderzoek naar de wil van degene om wiens verklaring het gaat:

 − op professionele afnemers rust eerder een onderzoeksplicht;
 − de houding of gedraging (waaronder begrepen toedoen) van één partij 
of beide partijen.

4.  De met een overeenkomst verbonden voor- en nadelen voor partijen:
 − bij mogelijk nadeel voor de wederpartij rust er eerder een onderzoeks-
plicht op een partij; 

 − de beperkte mogelijkheid van onderzoek naar de wil van degene om 
wiens verklaring het gaat.

5. De economische waarde van de prestatie (in het bijzonder de waarde van 
die prestatie voor de ontvanger).

6. Gebruik of gewoonte. 

Voor de beantwoording van deelvraag 3 is tevens inzicht nodig in hoe de inter-
actie tussen partijen bij het opvragen van open content verloopt, en op welke 
momenten het maken van afspraken mogelijk is. In hoofdstuk 7 heb ik daartoe 
de interactie tussen partijen geanalyseerd. Daarbij heb ik onderzocht of tussen 
partijen stilzwijgend een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot het 
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gebruik van open content (door mij de ‘0-situatie’ genoemd).37 Wanneer men 
de verrichtingen van partijen over en weer uiteenrafelt, wordt duidelijk dat uit 
het enkele beschikbaar maken en op verzoek toesturen van open content geen 
bepaalbaar aanbod kan worden geconstrueerd.38 Wie content onder voorwaar-
den beschikbaar maakt, verleent met het beschikbaar stellen veeleer impliciet 
toestemming voor bepaalde verrichtingen met de content. 

Over de reikwijdte van impliciete toestemming kan het volgende worden op-
gemerkt. Uit het enkele beschikbaar maken van content als open en dus gratis 
en vrij toegankelijke content mag geen algemene toestemming worden gedes-
tilleerd: er moet zo veel mogelijk aangesloten worden bij de bedoelingen van 
de aanbieder. Ik meen daarom dat toestemming in de eerste plaats strekt tot 
kennisname van de aangeboden open content. Voor zover in jurisprudentie 
impliciete toestemming is verleend, gebeurde dat voor verrichtingen met een 
bepaald doel, en niet zozeer voor verrichtingen met een bepaald instrument.39 
Ik meen dat impliciete toestemming zich daarom niet enkel uitstrekt tot verrich-
tingen die nodig zijn voor kennisname van de content. Daarnaast zie ik ruimte 
om toestemming aan te nemen voor het verwijzen door zoeksystemen naar 
content die beschermd is door auteurs- of databankenrecht, en voor de daarvoor 
noodzakelijke verrichtingen. Hoe ver deze toestemming zich precies uitstrekt, 
hangt van de concrete omstandigheden af. Verrichtingen van zoeksystemen in 
het kader van het verwijzen van eindgebruikers naar content en die derhalve lei-
den tot kennisname van de content door eindgebruikers, zouden daar ook onder 
kunnen vallen. Dat geldt echter niet als het zoeksysteem verwijst naar content 
op zo’n manier dat verwarring kan rijzen over de herkomst van de content.40

5. Voorwaarden aan het gebruik van content 

5.1 De 1-situaties 

In hoofdstuk 8 heb ik van een aantal in de praktijk veel toegepaste wijzen voor 
het verbinden van voorwaarden aan het gebruik van open content (de ‘1-si-
tuaties’) onderzocht of daarin een rechtsgeldig aanbod ligt besloten dat door 
afnemers stilzwijgend wordt aanvaard. In dat verband ben ik nagegaan wat de 
juridische kwalificatie is van de gedragingen die partijen op zich nemen in het 
proces van interactie dat plaatsvindt bij het opvragen van content. Dit heb ik 
gedaan voor de situatie dat de afnemer een eindgebruiker (‘persoon met web-
browser’) is en voor de situatie dat de content wordt opgevraagd met behulp 
van zoekbots van (exploitanten van) zoeksystemen. Zowel voorwaarden in na-
tuurlijke taal (zogenoemde browse-wrap-overeenkomsten) als voorwaarden in 
machine interpretable-formaat kwamen in dat kader aan bod. 

37. Het doel van dit hoofdstuk was niet alleen de totstandkomingsvraag beantwoorden, maar ook te 
laten zien hoe de verrichtingen van partijen in de interactie tussen het zoeksysteem en de com-
puter van de contentaanbieder verbintenisrechtelijk kunnen worden geduid.

38. Hoofdstuk 7, par. 2.4 en 2.5.
39. Hoofdstuk 7, par. 3.3.
40. Hoofdstuk 7, par. 3.3 en 4.
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Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid verdient het vereisen van expliciete 
aanvaarding van de voorwaarden door middel van een click-wrap-overeenkomst 
de voorkeur. Bij die wijze van het verbinden van voorwaarden aan content wordt 
de toegang tot de content beperkt. Afnemers moeten immers over een wacht-
woord beschikken om toegang te verkrijgen. Dat maakt de afgesloten website 
minder aantrekkelijk voor afnemers. Zoeksystemen hebben in beginsel geen toe-
gang meer tot dit soort gesloten content. Als zoeksystemen niet naar de content 
kunnen verwijzen in hun zoekresultaten, wordt de content minder goed vind-
baar voor afnemers. Aanbieders die om economische redenen belang hebben 
bij veel bezoek aan hun website, moeten content dus ‘open’ aanbieden. Wie toch 
voorwaarden aan de content wil verbinden, zal zijn toevlucht moeten nemen tot 
het sluiten van een overeenkomst met afnemers over open content. Afnemers 
moeten in die constructie een aanbod tot totstandkoming van een overeenkomst 
over de content stilzwijgend aanvaarden door het verdergaan met content op-
vragen nadat ze (de verwijzing naar) de door de aanbieder gestelde voorwaarden 
zijn gepasseerd.41 Deze constructie wordt vanwege de totstandkomingswijze ook 
wel browse-wrap-overeenkomst genoemd. 

5.2 Wel overeenkomst mogelijk over handelingen eindgebruiker

Bij de beantwoording van de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot 
stand kan komen doordat een eindgebruiker met een webbrowser herhaaldelijk 
content van een website opvraagt waaraan de aanbieder voorwaarden heeft 
verbonden, is het volgende van belang. De bedoeling van de aanbieder zal steeds 
uit het palet van concrete omstandigheden moeten worden gedestilleerd. Bij de 
normatieve beoordeling van verwachtingen van partijen over en weer zijn alle 
concrete omstandigheden relevant. Op basis van de inventarisatie van gezichts-
punten en de toepassing van de in hoofdstuk 6 gevonden regels op in de praktijk 
gangbare wijzen van het verbinden van voorwaarden, meen ik dat de gezichts-
punten uit hoofdstuk 6 als volgt verder kunnen worden geconcretiseerd voor 
het verbinden van voorwaarden aan via internet beschikbare open content.42 De 
afnemer heeft in de regel minder aanleiding om alert te zijn op de aanwezigheid 
van voorwaarden bij open content die zonder financiële tegenprestatie beschik-
baar wordt gemaakt. Dit geldt temeer nu open content websites door het publiek 
vaak worden ervaren als een open ruimte. Uit het open aanbieden van content 
valt op zichzelf niet de bedoeling van de aanbieder af te leiden, omdat de aanbie-
dingswijze juist ook door economische motieven ingegeven kan zijn. 
Aan het begin van de interactie hoeft de afnemer minder snel bedacht te zijn op 
de aanwezigheid van voorwaarden. De aard van de informatie kan aan het begin 
van de interactie echter nog maar een beperkte rol spelen, omdat de afnemer 
nauwelijks iets van de content heeft kunnen zien op het moment dat hij de voor-
waarden voorgeschoteld krijgt. Na enige tijd kan de inhoud van de aangeboden 
informatie wel een rol gaan spelen. Van de afnemer hoeft minder oplettendheid 
te worden verwacht bij een website van louter informatieve aard. Dit kan anders 

41. Hoofdstuk 8, par. 1.
42. Omdat de omstandigheden van het geval bepalend zijn, is dit overzicht indicatief, maar niet be-

slissend of limitatief van aard. Zie hoofdstuk 6, par. 3. 
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zijn als het zeer gebruikelijk is dat voorwaarden aan het gebruik van open con-
tent worden verbonden. In dat geval kan op de afnemer een onderzoeksplicht 
rusten. Meer onderzoek mag verwacht worden van een professionele afnemer 
die bedrijfsmatig content opvraagt, met name wanneer de content op een wijze 
wordt gebruikt waarvan de afnemer weet of moet weten dat aanbieders dat ge-
bruik nogal eens bezwaarlijk vinden. Hoe vaker de afnemer webpagina’s met 
deze tekst heeft opgevraagd, hoe meer aannemelijk het wordt dat hij kennis 
heeft genomen van een eventueel aanbod. Daarbij speelt de mate waarin de 
voorwaarden kenbaar zijn een rol, bijvoorbeeld als ze onderstreept zijn of een 
ander lettertype of kleur hebben. 
De aanbieder mag er eerder gerechtvaardigd op vertrouwen dat in het verder-
gaan met het opvragen van content een stilzwijgende aanvaarding van het 
aanbod besloten ligt naarmate de afnemer meer content heeft opgevraagd van 
een zelfde webdomein en naarmate het aanbod beter kenbaar was voor afne-
mers. Hetzelfde geldt bij aanvaarding van een aanbod zonder dat daartegenover 
een tegenprestatie van financiële aard staat of het sluiten van een overeenkomst 
in het voordeel is van de afnemer. In dat geval zijn de redenen voor onderzoek 
naar de bedoelingen van de andere partij minder overtuigend aanwezig. Dat 
neemt niet weg, dat bij stilzwijgen van de afnemer strenge eisen moeten worden 
gesteld aan het gerechtvaardigd vertrouwen van de aanbieder.
Het verdergaan met het opvragen van content mag minder snel als een stilzwij-
gende aanvaarding van het aanbod worden begrepen naarmate de aanvaarding 
voor de aanbieder voordeliger is en voor de afnemer (kenbaar) nadeliger. Op de 
aanbieder kan dan een onderzoeksplicht rusten. Wel speelt hier mee dat de af-
nemer zich niet verbindt tot een tegenprestatie van financiële aard. Dat maakt 
het te verwachten nadeel in de regel niet groot. 

Dit alles betekent dat de huidige praktijk van het verbinden van voorwaar-
den aan het gebruik van open content vaak geen rechtsgeldige overeenkomst 
tot stand doet komen. Vaak zijn de voorwaarden onvoldoende kenbaar voor 
afnemers. Dan mag een aanbieder er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat af-
nemers door stilzwijgen het ‘aanbod’ van de aanbieder tot het aangaan van een 
overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de content ook daadwerkelijk 
hebben aanvaard. 

Om op rechtsgeldige wijze afspraken te maken over het gebruik van content, 
zullen veel aanbieders hun website moeten aanpassen. Wanneer de afnemer 
een menselijke gebruiker is, is de meest kansrijke methode het toevoegen van 
een wegklikbare mededeling.43 Deze methode maakt de website echter minder 
gemakkelijk toegankelijk en daarmee minder aantrekkelijk voor websitebezoe-
kers. Bij de andere twee onderzochte mogelijkheden, te weten het plaatsen van 
voorwaarden op elke pagina en het op elke pagina verwijzen naar voorwaarden, 
komt minder gemakkelijk een overeenkomst tot stand. Het plaatsen van de 
voorwaarde(n) op iedere webpagina van een website heeft vaak het karakter van 
toestemming onder voorwaarden. Een rechtsgeldig aanbod ligt wel voor de hand 
bij een wat meer uitgebreide verklaring, zoals ‘door het gebruik van deze website 

43. Hoofdstuk 8, par. 5.2.
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gaat u ermee akkoord dat X niet aansprakelijk is voor eventuele schade in ver-
band met het gebruik van deze website’. Dit soort verklaringen is vaak moeilijk 
vindbaar voor afnemers. Daarom mogen aanbieders er niet snel van uitgaan dat 
afnemers door verder te gaan met opvragen ook instemmen met de betreffende 
voorwaarde(n). Dat kan anders zijn wanneer voorwaarden wel op opvallende 
wijze gepresenteerd worden.44 

Een verwijzing naar elders beschikbare voorwaarden moet wijzen op een rechts-
geldig aanbod. Een enkel symbool, of woorden als ‘voorwaarden’, of disclaimer 
duidt niet op een bepaalbaar aanbod. Zowel de verwijzing naar de voorwaarden 
als de voorwaarden zelf moeten voldoende kenbaar zijn voor afnemers. Is dat 
niet het geval, dan mag de aanbieder er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat 
de afnemer door verder te gaan met opvragen het aanbod stilzwijgend heeft 
aanvaard. De aanbieder moet er dus voor hebben gezorgd dat de verwijzing 
voor de afnemer goed waarneembaar is en dat de link op zodanige wijze naar 
de voorwaarden verwijst dat afnemers ervan kunnen kennisnemen. Naarmate 
de afnemer vaker content heeft opgevraagd en het nadeel bij totstandkoming 
voor de afnemer niet groot is, zal de aanbieder eerder gerechtvaardigd mogen 
vertrouwen op totstandkoming van een overeenkomst.45 Van belang voor een 
rechtsgeldig aanbod is nog dat de verklaring die op elke webpagina wordt 
geplaatst direct verwijst naar de voorwaarden, en dat uit de verwijzing en de 
voorwaarden duidelijk blijkt wat de status is van elk document.46 Als de structuur 
van de gepresenteerde voorwaarden te ingewikkeld wordt, zoals bij Creative Com-
mons-licenties het geval kan zijn, kan bij de afnemer verwarring ontstaan en is er 
onvoldoende bepaalbaarheid voor het aannemen van een rechtsgeldig aanbod.47

5.3 Geen overeenkomst over verrichtingen zoeksysteem

Wanneer een aanbieder voorwaarden aan het gebruik van de content en de in-
frastructuur door zoekbots wil verbinden, zijn de hierboven genoemde wijzen 
van het verbinden van voorwaarden in natuurlijke taal van veel minder nut. De 
meeste wegklikbare mededelingen kunnen momenteel niet adequaat door zoek-
bots worden verwerkt. Ze belemmeren hooguit de toegang van zoekbots tot die 
content.48 Het is onmogelijk voor exploitanten van zoeksystemen om handmatig 
na te gaan of aanbieders voorwaarden aan content verbinden. 

Zoekbots kunnen verklaringen in natuurlijke taal momenteel niet als op rechts-
gevolg gerichte verklaringen herkennen en er dus niet naar handelen. Een 
aanbieder die voorwaarden stelt aan verrichtingen van zoekbots, kan weten dat 
voorwaarden in natuurlijke taal niet door zoekbots kunnen worden verwerkt. 
Dergelijke voorwaarden zijn niet geschikt om door (de exploitant van) het zoek-
systeem als begrijpelijk teken te worden waargenomen. Als aanbieders in hun 
verklaringen geen rekening houden met die omstandigheid, dan komt het risico 

44. Hoofdstuk 8, par. 5.3.
45. Hoofdstuk 8, par. 5.4.
46. Hoofdstuk 8, par. 5.4.5.
47. Hoofdstuk 8, par. 5.4.5.
48. Hoofdstuk 8, par. 6.2.
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voor het niet bereiken van de verklaring voor risico van de aanbieder. Mijns 
inziens komt het niet bereiken van een tot gebruikers van zoekbots gerichte ver-
klaring in dat geval voor risico van de contentaanbieder.49 

Mocht een dergelijke verklaring de exploitant van een zoeksysteem toch berei-
ken in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW, dan acht ik het in beginsel niet mogelijk 
dat exploitanten van zoeksystemen voorwaarden in natuurlijke taal over verrich-
tingen van zoekbots stilzwijgend aanvaarden doordat hun zoekbot verdergaat 
met opvragen nadat hij een aanbod van de afnemer is gepasseerd.50 

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. Alleen wanneer de verwij-
zing naar voorwaarden in machine interpretable-formaat kenbaar wordt gemaakt, 
zou een rechtsgeldige overeenkomst met betrekking tot de verrichtingen van 
zoeksystemen mogelijk zijn. Dat betekent dat veel in de praktijk gangbare wij-
zen van het verbinden van voorwaarden aan open content, niet kunnen leiden 
tot een rechtsgeldige overeenkomst. 

Het effectief kenbaar maken met welke verrichtingen van zoekbots de aanbieder 
niet instemt, gaat beter met no robots clauses dan bij het eenvoudigweg presen-
teren van voorwaarden in natuurlijke taal op een webpagina. Dat geldt met 
name voor afspraken over praktische aspecten van het gebruik van zoekbots, 
zoals over de gebruikte capaciteit en resources. 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. 

De totstandkoming van een overeenkomst ligt minder voor de hand bij een com-
binatie van natuurlijke taal en no robots clauses. In lijn met de vaste jurisprudentie 
over het hanteren van twee verschillende sets voorwaarden kan dit meebrengen 
dat in het geheel geen overeenkomst tot stand komt.51 Een uitzondering vormt 
het in machine interpretable-formaat verwijzen naar elders beschikbare juridische 
voorwaarden, mits uit de tekst en strekking ondubbelzinnig blijkt welke voor-
waarden van toepassing zijn. De machine interpretable-verwijzing naar Creative 
Commons-licenties is daarvan een voorbeeld. 

6. Een volgende horizon? 

Hoewel auteursrecht en databankenrecht in beginsel een ruime bescherming 
bieden aan de positie van de rechthebbende die content via internet beschikbaar 

49. Hoofdstuk 8, par. 6.3.
50. Par. 7.3.
51. Par. 6.9.
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stelt, geeft toepassing van de in de Auteurswet en Databankenwet opgenomen 
regels op verrichtingen van zoeksystemen niet altijd duidelijkheid over met via 
internet beschikbare open content toegestane verrichtingen.52 De criteria voor 
auteurs- en databankenrechtelijke bescherming zijn moeilijk te operationali-
seren in de context van zoeksystemen. Bijgevolg blijft onzeker waar de grenzen 
precies liggen. Ook na toepassing van deze regels is er dus rechtsonzekerheid 
met betrekking tot de vraag wat afnemers 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 het efficiënt en kunnen 
partijen met hun overeenkomst meer recht doen aan de wederzijdse belangen.53 

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.54 Naar mijn mening ligt 
dit anders wanneer de content wordt opgevraagd met een zoeksysteem. De in 
de praktijk gangbare wijzen voor het verbinden van voorwaarden in natuur-
lijke taal aan verrichtingen van zoeksystemen leiden niet tot een rechtsgeldige 
overeenkomst tussen de aanbieder en degene die met een zoekbot van een zoek-
systeem content opvraagt. Dit doet echter niet af aan het belang van het maken 
van dergelijke afspraken. Aanbieders en afnemers zullen dus naar alternatieven 
moeten zoeken om op rechtsgeldige wijze afspraken te kunnen maken. Op dit 
moment kan dat al enigszins, namelijk met het ACAP-protocol en – in mindere 
mate – binnen het systeem van Creative Commons-licenties. 

Hoe kunnen aanbieders en afnemers toewerken naar rechtsgeldige overeenkom-
sten over verrichtingen van zoeksystemen met open content? Hierboven heb ik 
een kader geschetst waarbinnen afspraken over verrichtingen van zoeksystemen 
kunnen worden gemaakt. Uit dat kader blijkt dat het maken van afspraken niet 
eenvoudig is: veel van de huidige in de praktijk gebruikte methoden voldoen 
niet. Ik zie twee mogelijke oplossingsrichtingen om op basis van het genoemde 
kader tot rechtsgeldige overeenkomsten te komen met betrekking tot verrichtin-
gen van zoeksystemen. 

De eerste oplossing is van technische aard. Er zou één technische standaard 
moeten worden ontwikkeld voor het in machine interpretable-formaat kenbaar 
maken dat de contentaanbieder voorwaarden voor het gebruik van content 
hanteert. Omdat het maken van afspraken in het belang is van zowel aanbie-
ders als afnemers van content, is het verder ontwikkelen van een dergelijke 
standaard mijns inziens zinvol. Zoekbots kunnen dan zo worden geprogram-
meerd dat ze uitingen in die vastgestelde vorm kunnen herkennen. Door een 
machine interpretable-verwijzing weet de exploitant van een zoeksysteem op welke 
websites voorwaarden worden gesteld aan verrichtingen van zoeksystemen. De 

52. Hoofdstuk 3, par. 5 en hoofdstuk 4, par. 5.
53. Hoofdstuk 5, par. 2.
54. Par. 7.2.
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zeer verschillende verwijzingen die men nu onderaan webpagina’s aantreft, 
zouden kunnen worden vervangen door een aantal eenvormige, voor zoekbots 
te verwerken verwijzingen naar voorwaarden. Hoe die verwijzing precies zal 
moeten worden vormgegeven, zal nader moeten worden onderzocht. Het is in 
ieder geval zaak de verwijzing zo eenvoudig mogelijk te houden. Een technische 
standaard moet namelijk voor het hele www worden opgesteld. De eisen die aan 
de totstandkoming van een overeenkomst worden gesteld, zijn echter per rechts-
stelsel verschillend. Net als bij de Creative Commons-licenties het geval is, moet per 
rechtsstelsel worden bezien of een gegeven uiting binnen dat rechtsstelsel als 
een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst daarmee vergelijkbare uiting 
kwalificeert. Naar Nederlands recht moet uit de verwijzing in ieder geval blijken 
dat het om een op rechtsgevolg gerichte verklaring gaat. Ook moet duidelijk zijn 
wat de verhouding is tussen de verwijzing en de voorwaarden, opdat voor afne-
mers duidelijk blijft wat de inhoud van het aanbod is.55 
Zodra er een eenvormige, machine interpretable-verwijzing is, kan een volgende 
stap worden gezet in de richting van machine interpretable-voorwaarden voor ver-
richtingen van zoeksystemen. Men zou bijvoorbeeld een keuzemenu kunnen 
opstellen met daarin allerlei verrichtingen van zoeksystemen, zodat individuele 
aanbieders voor hen bezwaarlijke verrichtingen van zoeksystemen kunnen selec-
teren en die selectie kenbaar maken aan afnemers. Zolang aan de in deze studie 
geformuleerde randvoorwaarden wordt voldaan, biedt het Nederlandse recht 
ruimte voor een dergelijk systeem. Of dat voor andere rechtsstelsels in dezelfde 
mate geldt, zal mijns inziens echter afzonderlijk moeten worden onderzocht. 
Een nog verder gaande mogelijkheid is de ontwikkeling van andersoortige tech-
nische protocollen op basis waarvan computersystemen van contentaanbieders 
en zoeksystemen met elkaar op technische wijze ‘onderhandelen’ over de afspra-
ken die voor een concrete transactie tussen partijen gelden. 

De tweede oplossingsrichting houdt verband met de inhoud van de te stellen 
voorwaarden. Deze moet beter aansluiten op concrete verrichtingen van zoeksys-
temen dan op dit moment gangbaar is. Ook zou een systeem van voorwaarden 
zowel ruimte moeten bieden voor de economische belangen van de contentaan-
bieder als voor de belangen van exploitanten van zoeksystemen om toegang te 
verkrijgen tot zo veel mogelijk beschikbare content. Een aanzet tot afspraken die 
veel ruimte laten voor de toegang tot informatie biedt het systeem van de Creative 
Commons-licenties.56 Dat systeem gebruikt echter vooral op het auteursrecht ge-
ente begrippen. De inhoud van de licenties moet dus anders worden: Er is vooral 
duidelijkheid nodig over de verrichtingen van zoeksystemen in het kader van 
het opvragen, intern verwerken en presenteren van content door zoeksystemen. 
De te stellen voorwaarden zullen daarom in de eerste plaats gericht moeten zijn 
op deze concrete verrichtingen. Het ACAP-protocol bevat zeer concrete en op 
zoekbots gerichte voorwaarden. Deze eenzijdige set voorwaarden zou bijvoor-
beeld kunnen worden aangepast en uitgebreid, opdat niet alleen recht wordt 
gedaan aan de belangen van contentaanbieders recht.57 

55. Hoofdstuk 8, par. 6.8.1. 
56. Hoofdstuk 8, par. 5.4 en 6.9.
57. Zo zou de optie ‘allow’, die de suggestie wekt dat geen impliciete toestemming tot kennisname 

bestaat, kunnen worden afgeschaft. Hoofdstuk 8, par. 6.9. 
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De stand van de techniek is al ver genoeg om over te gaan tot het standaardiseren 
van voorwaarden. Er is echter consensus nodig over de wijze van standaardi-
sering. Bovendien is standaardisering alleen zinvol als er duidelijkheid is over 
de juridische kanten van afspraken over verrichtingen van zoeksystemen. Het 
noodzakelijke juridisch kader waarbinnen zulke afspraken gemaakt kunnen 
worden, ontbrak tot nu toe. Ik hoop met deze studie het fundament voor dat 
kader te hebben gelegd. 
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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.
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Sure about searching?
Towards a legal framework for automated search systems searching for 
open content on the Internet 

PART A 
Introduction and framework 

The amount of electronic information accessible via the Internet is increasing 
rapidly. Search engines and other electronic means for searching for informa-
tion on the Internet (hereafter: ‘search systems’) search through hundreds of 
exabytes of content available on the Internet to find information relevant to an 
information request. 

This dissertation focuses on issues specifically related to open content, i.e. content 
that is freely accessible to the public and not protected by technological security 
measures such as passwords. Examples of such open content websites are http://
www.wikipedia.nl, http://www.youtube.com. Accessibility of open content for 
the public, and therefore also accessibility of open content to search systems, is 
of importance to both content providers and ‘content consumers’ (people who 
or systems that request content from content providers). The accessibility of that 
content to search systems is thus also of importance, as search systems must first 
request and process open content before they can refer to that content in their 
search results. Content that is not accessible to search systems is not displayed 
in the search results of a search system and is therefore very difficult for cus-
tomers to find on their own. However, not only the provisioning of information 
is an issue but also its use. Providers of open content also want to protect their 
content against undesired use. If the technological protection of information 
within a system is insufficient, providers may decide to protect their content 
with a password or other types of credentials. That content is then ‘closed con-
tent’, i.e. content that is less accessible to the public. There is a conflict between 
the interests of content providers and of content consumers: On the one hand, it 
is through search engines that the Internet provides access to information. The 
Internet has become an important source of information. On the other hand, 
content providers need to protect their content against unwanted kinds of use. 
This social issue results in a legal issue: ‘How can content providers and content 
users determine which actions of search systems with open content are allowed 
in a specific situation?’ This thesis examines this issue from different angles. 
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In answer to the core question of this dissertation, I first discuss how the Internet 
works. I also explain how search systems play a role in finding relevant informa-
tion (chapter 2). I then discuss the extent to which the application of existing 
rules of copyright and database law clearly establishes the actions a search sys-
tems may perform in specific cases (chapters 3 and 4). Finally, I examine whether 
contractual means provide the necessary clarity on permissibility of actions with 
respect to open content to both content providers and content consumers (chap-
ter 5 to 8). 

The extensive discussion of the technical and functional operation of the Inter-
net and search systems in chapter 2 identifies problems that occur in practice 
with search systems. The description and analysis of the Internet and the envi-
ronment in which the provider of content, the end user, and the operator of the 
search system operate, results in a number of assumptions about the operation 
of the Internet and search systems. For example, the analysis shows that from 
a technical perspective, viewing a web site requires a content consumer to first 
send a request for content to a content provider. In other words, viewing a web 
site is only possible if a content provider has first sent content to a consumer. 
A content provider must therefore send content to search systems before they 
can refer content consumers to the content. Another important issue is that it 
is very difficult for content providers to ensure that content can be requested by 
end users, but not by search systems. Legal measures rather than technical meas-
ures are needed to regulate open content by search systems. As current search 
systems are unable to process natural language, it is not possible for content pro-
viders to place statements in natural language on their web sites to this purpose. 
In chapter 2, I devise a four-phase model for the interaction between content 
providers, (operators of) search systems and end users. In phase 0 of the model 
a content provider makes content available. In phase 1, a search system collects 
content. The search system requests the computer of the content provider to 
send content. This is accomplished using so-called search bots. This content is 
then internally processed (‘indexed’) by the search system (phase 2). Only then 
can the search system be made available to the public (phase 3). End-users enter 
search terms to use the search system, for example at http://www.google.nl. The 
search system then displays search results. In phase 4 end users click on a search 
result to view the content on their computer screen. This dissertation focuses on 
the relationship between content providers and (operators of) search systems.

PART B 
Search systems and protection by copyright and database right

For the public to effectively use a search system, search systems may have to per-
form actions that are reserved to the copyright holder or the rightful claimant to 
a database right. For the application of search systems it is therefore important 
to know in advance for which of these actions authorisation of the right holder 
is required. Therefore, I have researched whether the Dutch system of copyright 
and database rights, as laid down in the Dutch Copyright Act and Database Act, 
which are implementations of the EU Copyright Directive 2001/29/EC and the 
EU Database Directive 96/9/EG, provides a sufficient basis for the assessment of 
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whether consent is required for the actions of a search system in specific cases. 
To this purpose, I have investigated to what extent authorisation is required for 
requesting content, for internal processing of content and presentation of con-
tent in search results. 

Application of the regulations of the Copyright Act and the Database act does 
not provide clear answers with regard to the actions of search systems. Despite 
recent case law of the EU Court of Justice, there are still many questions with 
regard to the application of rules of copyright and database law to the actions of 
search systems. More specifically, I identify a lack of clarity with regard to the fol-
lowing issues: 
– Can authorisation of the copyright holder be required for the mere con-

sultation of open content by search systems, simply because the content is 
being requested with a search system?

– Under which circumstances does requesting content from a database qualify 
as requesting substantial or non-substantial parts as indicated in article 2 
Database Act? If the actions of the search system qualify as ‘repeated and 
systematically’ requesting non-substantial elements of a protected database, 
it must also be established whether such actions cumulate to requesting 
or reuse of a substantial part of the protected database. Whether this is the 
case, largely depends on specific facts and circumstances. This therefore 
remains very hard to predict in advance. 

With regard to the internal processing of requested content with a search sys-
tem, the following questions remain unanswered after applying the rules of 
copyright and database law:
– What are the requirements for (temporary) copies made by search systems 

for internal processing of content for them to qualify as temporary copies as 
determined in article 13a Copyright Act? The answer partly depends on the 
meaning of a number of definitions in the Copyright Directive. The precise 
meaning of these definitions is, as yet, unclear. Additionally, the outcome 
partly depends on the application of the so-called Three Step Test, which 
may have different result for each particular situation. 

– Under which circumstances does the internal processing of content from a 
database qualify as reuse of a substantial part, or repeated and systematic 
reuse of non-substantial parts of a database? Whether authorisation is re-
quired for internal processing of content also depends on the method used 
by a specific search system. The outcome is therefore very difficult to predict 
in advance.

With regard to presentation of content by search systems, the following ques-
tions are not fully addressed by copyright and database law:
– To what extent can the display of search results in a specific case be clas-

sified as an exemption for quotations of article 15b Copyright Act? If this 
exemption is applicable, it remains unclear whether it only applies to short 
summaries and ‘ordinary’ hyperlinks, or also to thumbnails. 

– Under which circumstances does the presentation of search results from a 
database qualify as repeated and systematic reuse of non-substantial parts 
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of that database? The so-called two-step test must be applied to answer this 
question. The result of this two-step test mainly depends on the specific cir-
cumstances. Additionally, it is still unclear which circumstances are relevant 
in the case of search systems. All in all, the results of such a test are very un-
predictable for the operator of a search system. 

The question arises to what extent making content available as open content 
entails that (implicit) consent is granted for certain actions with that content. 
Arguments that support this claim refer to the central role that search systems 
play in the process of finding information on the Internet. Content providers vol-
untarily return content upon request to all content consumers, including search 
systems. Neither the Dutch Copyright Act, nor the Dutch Database Act provide 
practical handles to evaluate the scope of implied consent. 

Providers and users of content who want to know beforehand which actions of 
search systems are permitted, do not find sufficient answers in Dutch copyright 
and database law. Despite the broad scope of application of copyright and data-
base regulation, it is, as yet, insufficiently clear which actions with content on 
the Internet are allowed in specific situations. This is particularly the case with 
actions of search systems with regard to open content. The application of Dutch 
copyright and database law therefore leads to legal uncertainty. 

PART C
Contract law

In part C, I investigate whether uncertainties with regard to the actions of search 
systems are better addressed by a contractual approach. In particular, I examine 
whether it is possible within the existing framework of regulations to make 
arrangements for open content that are more tailored to the needs of content 
providers and content consumers. 

In chapter 5, I provide reasons for a contractual approach. I also introduce sev-
eral ways of attaching conditions of use of open content that are currently used 
by content providers. A contractual approach may provide more certainty with 
regard to the actions that are allowed with open content in a specific case. Con-
tracts provide a flexible tailored solution for specific situations that are complex 
and diverse. For operators of search systems it is particularly important to know 
in advance which restrictions content providers impose on requesting, internal 
processing and the presentation of content. Otherwise, it would be impossible to 
refer end users to relevant content without going against the content providers’ 
rights and wishes. 
Contracts between parties can be useful in addition to the execution of exclusive 
rights. Parties may also remove uncertainties regarding the scope of copyright 
and database law by concluding a contract with provisions on what actions of 
content consumers, in particular search systems, are allowed with the content. 
In my opinion, a contractual approach is also useful if it is not evident that copy-
right or database law apply. 
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Chapter 6 provides the legal framework for concluding contracts by elec-
tronic means. For every situation, the actions of each of the parties must be 
reviewed to determine whether their conduct can be regarded as an offer or an 
acceptance. Of course, the normal rules for entering into a contract are also ap-
plicable in an electronic setting. Nevertheless, some of the criteria in relation 
to contract formation must be explained slightly differently in the context of 
contracting by electronic means. For example, the application of the Dutch 
‘nuanced recipient principle’ (art. 3:37 lid 3 Dutch Civil Code) in an electronic 
setting determines that the moment a message is received coincides with the 
moment that the content arrives on the computer system of the content con-
sumer. As a result, there is no room for an exception to the ‘nuanced recipient 
principle’ if (part if the) statement is displayed on a webpage in a very small 
font or is otherwise almost invisible. In my opinion, an exception is possible 
if a statement has not reached the content consumer because he made use of 
a search bot of a search system and the communication was not suitable for 
search bots, while the content provider knew or should have known that the 
content consumer would use a search bot. In that case, a statement does not 
reach the content consumer at the same time that it enters his computer sys-
tem. 
In my opinion, articles 6:227b and 6:227c of the Dutch Civil Code do not apply 
to agreements which relate only to actions with regard to the use of content and 
for which no financial contribution is required.
With regard to question whether an agreement is reached between the parties 
in a specific situation, the reasonable expectations of parties are decisive. I have 
therefore made an inventory of viewpoints that may be relevant for a normative 
assessment of the measure of ‘the reasonable expectations of parties’. As the cir-
cumstances of the case are decisive, this inventory is of an indicative nature. 

In chapter 7 and 8, I examine whether a valid contract with regard to the actions 
of search systems with open content is possible in each of the situations men-
tioned in chapter 5. 
Chapter 7 deals with the question to what extent it is possible to conclude an 
implicit agreement with regard to the use of open content. If a content provider 
does not explicitly state the conditions of use, in principle, no agreement can 
come into being. The mere fact that open content is made available via the In-
ternet does not imply that the content provider wants to make an offer. It is not 
clear which conditions are part of such an offer. 

In chapter 8, I examine whether the identified ways of attaching conditions to 
open content in chapter five can result in the conclusion of a valid contract. In 
addition to the offer to enter into a click-wrap agreement, which relates to closed 
content, the following examples of attaching conditions to open content are 
examined:
– the placing of a clickable notice on a web site that use of content is subject to 

conditions;
– the placing terms of use on all pages of a web site with open content; 
– the reference on every page to conditions of use that are displayed on one 

page of an open content web site; 
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– the addition of a no robots clause according to the Robots Exclusion 
Standard on the website;

– the addition of an ACAP.txt-file to the website; and 
– a combination of no robots clause and conditions in natural language.

For each of these situations, I investigate whether a valid offer can be constructed 
that is implicitly accepted by the user, whether the user can implicitly accept an 
‘offer’ by simply continuing to request web pages. For this investigation, the legal 
qualification of the conduct of parties during the process of interaction needs 
to be understood. I have determined this qualification both for the situation 
that the content consumer is an end user and for the situation that the content 
is retrieved using search bots of search systems. The situations included in the 
analysis concerned not only terms of use in natural language (so-called browse-
wrap agreements), but also terms in machine interpretable format. 
Many ways in which content providers currently add terms of use to their con-
tent, do not result in a valid agreement between content provider and web site 
user. Only in a limited number of cases an agreement is possible. For the conclu-
sion of an agreement with regard to the actions of end-users with open content, 
a clickable notice is the best way. However, this method is unattractive for con-
tent consumers, because it makes the content less accessible. Therefore, this 
method is unlikely to be used very often. 
A second possibility to get terms of use across to users, is to add short notices 
on each webpage of a web site. If the notice is extensive enough to constitute a 
determinable offer, such notices can be offers in the sense of art. 6:217 Dutch 
Civil Code. For example, the following notice can constitute an offer: ‘by using 
this web site, you agree that X is not liable for any damages related to the use of 
this web site’. These notices are often presented in a rather inconspicuous man-
ner, for example at the bottom of a web page. If a statement is difficult to find 
for users, content providers may not easily assume that the continuing use of 
a website constitutes the acceptance of the offer by the content consumer. The 
same holds for the third possibility I investigate: adding a hyperlink with a refer-
ence to a page with the actual terms of use to each web page. Here, the lack of 
visibility and therefore lack of ‘knowability’ can also hinder the providers’ justi-
fied reliance in the acceptance of the terms by the user as meant in article 3:35 
of the Dutch Civil Code. The provider must ensure that terms and reference are 
sufficiently recognisable to content consumers. A link must make the provider’s 
conditions clear. 

Within certain boundaries, a content provider can conclude contracts with end 
users with regard to the use of open content. Although the same rules apply 
to actions of search systems, the outcome of the application of the rules is dif-
ferent for search engines. When a provider attaches terms to the use of the 
content or of the infrastructure with regard to the actions of search bots, the 
measures mentioned above are not as adequate. Most ‘clickable notices’ cannot 
be processed by search bots. Therefore, search bots can either not access web 
sites with a clickable notice, or they are unaware of such notices and therefore 
ignore them. Other expressions of a legal nature in natural language cannot be 
processed by search bots either. A user of a search bot can not recognise that the 
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expressions of the content provider constitute an offer directed at the conclu-
sion of a contract. Any intentions of content providers to conclude a contract 
simply do not come across to the user of a search bot. None of the statements 
of the content provider reach the user of search bots in the sense of article 3:37 
lid 3 Dutch Civil Code. As a content provider who sets terms of use regarding 
behaviour of search bots should know that any messages formulated in this way 
will never reach the user of a search bot, the risk for non-arrival of the statement 
must (normally) be attributed to the content provider. 
Even if a web site user can be considered to have received the statement that a 
content provider intends to make his content available under terms of use, it is 
unlikely that a contract comes into being in the same way as between a human 
user and a content provider. If the conditions of use are presented in natural 
language, but also refer to actions of search bots (eg. limitations of use of the 
website for search bots), any statement in natural language will generally be 
insufficient to assume ‘justified reliance’ in the sense of article 3:35 of the Dutch 
Civil Code. This means the content provider may not have ‘justified reliance’ 
that continuing to request the web page meant that the offer has been accepted 
by the web site user. 

Machine interpretable statements provide a means for a provider to specify the 
actions with which he concedes, for example, for agreements concerning practi-
cal aspects of the use of search bots. The Robots Exclusion Standard for robots.
txt-files does provide machine interpretable statements, but these statements are 
not of a legal nature. The ACAP-protocol has been designed for agreements of a 
legal nature. Adding an ACAP.txt-file does qualify as an offer, but is only directed 
to users of search bots that are programmed to process ACAP-files. An agreement 
may not easily be assumed if the content provider uses a combination of natural 
language and no robots clauses.

PART D 
Conclusion 

Application of copyright and database law is not sufficient. Legal uncertainty 
with regard to the question what search systems are allowed to do with open 
content, remains. Contracts that indicate which actions content consumers are 
allowed to perform with open content, makes parties less dependent on ambi-
guities regarding the scope of copyright and database law. Within certain limits, 
a contract with regard to the use of open content by human users can come into 
being. This is not necessarily the case when content is requested with search 
bots of search systems. Since agreements on actions of search systems with 
regard to open content are important for both content providers and content 
consumers, alternative ways are needed to conclude legally valid contracts. The 
ACAP-protocol and the system of Creative Commons licenses create interesting 
starting points. The legal framework outlined in this dissertation provides a legal 
basis to start working on standardisation of (references to) conditions of use of 
search systems.
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