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auteursrechtinbreuken.

1 Bijvoorbeeld: L. Verhagen, ‘Europees 
Parlement stemt voor omstreden 
uploadfilter op YouTube en Facebook’, 
De Volkskrant 12 september 2018; 
T. Spekschoor, ‘Komt er in de Euro-
pese Unie een verbod op memes?’, 
NOS 21 mei 2018, https://perma.
cc/9M24-6BJ7.

2 Zie art. 13 van het voorstel voor een 
Richtlijn van het Europees Parlement 
en de Raad inzake auteursrechten 
in de digitale eengemaakte markt 
(COM(2016)593). Zie voor de positie 
van het Europees Parlement: Persbe-
richt Europees Parlement, ‘Europees 
Parlement neemt positie in over online 
auteursrechten’, 12 september 2018, 
https://perma.cc/7CQU-3AQY. Het 
complete wetgevingsdossier is te vin-
den bij het Legal Observatory van het 
Europees Parlement: https://oeilm.se-
cure.europarl.europa.eu/ oeil-mobile/ 
fiche-procedure/ 2016/0280(COD).

3 Art. 12 lid 5 en art. 16 Auteurswet. 
In sommige gevallen is wel vereist 
dat een billijke vergoeding aan de 
rechthebbende wordt betaald.

4 Zie voor een lijst van Uniewetgeving 
met betrekking tot auteursrecht: 
https://perma.cc/UVA9-ZLMD. 

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

6 Zie m.n. overweging 5 Auteursrecht-
richtlijn. Over het ‘elektronisch vergiet’: 
E.J. Dommering, ‘Het auteursrecht 
spoelt weg door het elektronisch 
vergiet: enige gedachten over de 
naderende crisis van het auteursrecht’, 
Computerrecht 1994, afl. 3, p. 109.

7 Art. 12 tot en met 15 E-Commerce 
Richtlijn (Richtlijn 2000/31/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 

De Europese wetgever werkt aan nieuwe wetgeving om het auteursrecht 
te updaten. Partijen zoals YouTube en Facebook zouden licenties moeten 
afsluiten voor de materialen die gebruikers uploaden naar hun platforms. 
Ook moeten de technologiebedrijven slimme technologieën gaan inzetten 
om auteursrechtinbreuken te voorkomen. 

Het was een hete zomer in auteursrechtland. 
Diverse media meldden dat de Europese Unie 
met een nieuwe auteursrechtrichtlijn ‘uploadfilters’ 
en een ‘memeverbod’ zou willen invoeren.1 Het 
voorstel van de Europese Commissie beoogt 
onder meer dat online platforms zoals YouTube en 
Facebook strenger optreden tegen auteursrecht-
inbreuken en dat zij gaan betalen voor geüploade 
muziek en ander beschermd materiaal.2 Onder-
deel van het voorstel is dat de platforms slimme 
technologieën inzetten om beschermd materiaal 
in geüploade video’s, posts en andere content te 
herkennen en te verwijderen. Algoritmes zullen het 
auteursrecht moeten gaan handhaven. Is dat een 
goed idee? 

Diverse media meldden dat 
de Europese Unie met een 
nieuwe auteursrechtrichtlijn 
‘uploadfilters’ en een 
‘memeverbod’ zou 
willen invoeren

Auteursrecht in een notendop
Voor wie zich nog niet eerder met auteursrecht 
bezighield volgt hieronder een spoedcursus. Een 
auteursrecht is volgens artikel 1 van de Auteurs-
wet het uitsluitende recht dat toekomt aan de 
maker van een ‘werk van letterkunde, wetenschap, 
of kunst’. De rechthebbende mag in beginsel als 
enige beslissen over, of door wie, en onder welke 
voorwaarden het werk wordt openbaargemaakt 
en verveelvoudigd. De Auteurswet bevat ook 

uitzonderingen die bepaalde vormen van gebruik 
toestaan zonder dat daarvoor toestemming van de 
rechthebbende nodig is, bijvoorbeeld het gebruik 
voor onderwijsdoeleinden.3 

Het auteursrecht is allesbehalve een nationale 
aangelegenheid – veel van het auteursrecht is 
geharmoniseerd.4 Voor de online context is vooral 
de Auteursrechtrichtlijn van 2001 van belang.5 
Deze richtlijn was een reactie op het ontstaan 
van de informatiesamenleving en het opkomende 
internet. De richtlijn probeerde zeker te stel-
len dat de exclusieve rechten ook in de digitale 
context hun gelding zouden hebben en dat het 
auteursrecht niet zou wegspoelen door wat 
Dommering wel eens het ‘elektronisch vergiet’ 
noemde.6 Daarnaast zijn in een andere richtlijn, de 
E-commercerichtlijn, regels geïntroduceerd om in-
ternetaanbieders en hostingbedrijven uit de wind 
te houden voor wat betreft hun aansprakelijkheid 
voor de informatie die zij opslaan of doorgeven 
voor anderen.7 De hoop was dat daarmee het 
internet tot bloei zou komen en dat zou worden 
voorkomen dat deze internetbedrijven uit angst 
voor aansprakelijkheid van alles zouden verwijde-
ren. Wel kunnen deze internetbedrijven verplicht 
zijn om iets te doen aan auteursrechtinbreuken.8 
Een voorbeeld daarvan is het blokkeren van de 
The Pirate Bay door internetaanbieders.9

Ook de aansprakelijkheid van de hedendaagse 
platforms is beperkt, zolang zij maar geen kennis 
hebben van een specifieke inbreuk.10 YouTube is 
bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de video’s die 
wij uploaden. Onder het huidige recht is het aan 
rechthebbenden om inbreukmakend materiaal op 
te sporen en daarvan melding te maken bij het 
platform. Het platform doet er dan goed aan het 
materiaal te verwijderen, want anders vervalt de 
aansprakelijkheidsbeperking.
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van 8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten 
van de informatiemaatschappij, met 
name de elektronische handel, in de 
interne markt (PbEG 2000, L 178)). 
Internetaanbieders zijn bijvoorbeeld 
Ziggo en Vodafone. Als het gaat 
om Nederlandse hostingbedrijven 
dan kun je denken aan bedrijven als 
Hostnet, Yourhosting en TransIP.

8 Zie daarvoor art. 8 lid 3 Auteurs-
rechtrichtlijn en de Nederlandse 
implementatie in art. 26d Auteurswet.

9 Zie voor de laatste stand van zaken 
met betrekking tot deze blokkade: Rb. 
Den Haag 22 september 2017, ECLI: 
NL: RBDHA: 2017: 10789 (Stichting 
BREIN/Ziggo en XS4ALL).

10 Art. 14 E-Commerce Richtlijn en 
de Nederlandse implementatie in 
art. 6:196c lid 4 BW.

11 Google heeft daarvoor ‘ContentID’ 
ontwikkeld. Het systeem van Face-
book heet ‘Rights Manager’. Beide 
systemen checken geüpload materiaal 
tegen een database van beschermde 
werken.

12 Zie bijvoorbeeld C. Lombardi, 
‘YouTube cuts three content deals’, 
CNET 9 oktober 2006, https://perma.
cc/9HR7-S3SH. Zowel Google als 
Facebook mengen zich in de strijd 
om uitzendrechten van sportwed-
strijden, zie bijvoorbeeld: K. Wagner, 
‘Facebook, Amazon, Twitter and 
YouTube are bidding to stream 
the NFL’s Thursday night games’, 
recode 23 maart 2017, https://perma.
cc/63MA-96F8.

13 T. Lester & D. Pachamanova, ‘The 
Dilemma: Making Content ID Algo-
rithms More Conducive To Fostering 
Innovative Fair Use In Music Creation’, 
UCLA Entertainment Law Review 
2017, afl. 1, p. 51.

14 Art. 18b Auteurswet.
15 Art. 15a Auteurswet.
16 Zie in dat verband met name ook de 

uitspraken van het Hof van Justitie in 
de volgende zaken: HvJEU 24 no-
vember 2011, ECLI: EU: C: 2011: 771 
(Scarlet/Sabam); HvJEU 27 maart 
2014, ECLI: EU: C: 2014: 192 (UPC 
Telekabel Wien/Constantin Film 
Verleih and Wega Filmproduktions-
gesellschaft).

17 Als het ooit zo ver komt dat de 
handhaving compleet door algoritmen 
wordt afgedaan, dan hebben we op 
grond van art. 22 Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming mis-
schien wel een recht op menselijke 
tussenkomst.

18 De Europese Commissie, het Euro-
pees Parlement en de Raad zijn nu in 
‘trialoog’ en moeten een compromis 
sluiten.

Online Auteursrecht 2.0?
Anno 2019 is het internet een onlosmakelijk 
onderdeel geworden van ons bestaan. Het heeft 
zich ontwikkeld op een wijze die een kleine twintig 
jaar geleden, toen de Auteursrechtrichtlijn en de 
E-Commerce Richtlijn werden vastgesteld, nog 
niet was voor te stellen. Het internet vormt de 
basis voor veel nieuwe bedrijfsmodellen. Muziek 
luister je via Spotify. Series zoals The Good Place 
en Bodyguard kijk je op Netflix. En Google maakt 
dat alles kosteloos doorzoekbaar. Het web is 
bovendien inmiddels veel meer dan een verzame-
ling statische pagina’s. Het is een interactieve 
omgeving waarin we zelf teksten, plaatjes en 
video’s maken en informatie delen via sociale net-
werken en andere platforms. We liken, retweeten, 
en snappen erop los. Onze memes gaan viraal en 
gamesessies zenden we uit op YouTube of Twitch.

Soms delen we ook beschermd materiaal. Op 
YouTube is bijvoorbeeld veel door gebruikers 
geüploade muziek te vinden. En wie goed zoekt 
kan er ook ongeautoriseerde voetbalstreams 
vinden. Auteursrechthebbenden zien met lede 
ogen aan dat technologiegiganten zoals Google 
en Facebook veel geld verdienen met adverten-
ties bij hun materiaal. Rechthebbenden menen 
dat de platforms ten onrechte profiteren van hun 
creatieve werk.

De Europese wetgever lijkt ontvankelijk voor de 
argumenten van rechthebbenden en probeert met 
de nieuwe richtlijn de positie van rechthebbenden 
ten opzichte van platforms te versterken. In het 
voorstel worden platforms verplicht om technolo-
gieën te implementeren die geüploade bestanden 
doorzoeken en ongeautoriseerd materiaal van 
het platform weren. De platforms zouden ook 
licenties moeten afnemen en dus moeten gaan 
betalen voor beschermd materiaal. Voor rechtheb-
benden zou dat uiteraard een welkome ontwikke-
ling zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de nog 
lopende onderhandelingen zouden platforms in 
de toekomst ook zelf auteursrechtinbreuk plegen 
als er ongeautoriseerde muziek, video’s, compu-
tercode en andere werken op het platform zijn te 
vinden. Dat zou de aansprakelijkheidsrisico’s voor 
platforms aanzienlijk vergroten. 

Het auteursrecht is niet zo 
zwart-wit als dat soms lijkt en 
dat maakt het lastig voor een 
algoritme om te beoordelen 
of er sprake is van inbreuk

Algoritmische handhaving
Het kan zijn dat je reeds in aanraking bent 
gekomen met de technologieën die de Europese 
wetgever met het richtlijnvoorstel tot standaard wil 
verheffen. Partijen als Google en Facebook maken 
namelijk al gebruik van algoritmes om bijvoorbeeld 
beschermde muziek te detecteren in onze video’s, 
streams en posts.11 Strikt genomen zijn ze daartoe 

eigenlijk (nog) niet verplicht. Waarom ze toch pro-
actief optreden is gissen. Misschien hoopten ze 
dat nadere regulering zou uitblijven door het tonen 
van hun goede wil? Of hebben ze de vlucht naar 
voren gekozen en licentiëren ze hun technologieën 
straks aan andere platforms? Het feit dat Google 
en Facebook in toenemende mate afhankelijk zijn 
geworden van rechthebbenden speelt mogelijk 
ook een rol. Hun platforms zijn al lang niet meer 
alleen een podium voor ‘user generated content’. 
De bedrijven beginnen zich in toenemende mate 
te manifesteren als media die ook afhankelijk zijn 
van de producties van de creatieve industrieën.12

Slimme algoritmes die beschermd werk herken-
nen kunnen de handhaving van auteursrechtheb-
benden in de online omgeving op innovatieve wijze 
versterken. Tegelijkertijd zijn er ook veel zorgen en 
vragen over het richtlijnvoorstel en de verplichting 
om het auteursrecht met behulp van algoritmes te 
handhaven. Algoritmes die content herkennen zijn 
bijvoorbeeld niet perfect en kunnen ten onrechte 
in geüpload materiaal auteursrechtelijk beschermd 
werk herkennen – het gevaar van ‘false positives’.13 
Maar ook als materiaal juist wordt herkend dan 
is natuurlijk nog niet gezegd dat dat materiaal 
ook inbreukmakend is. Zo mag je best zonder 
toestemming beelden van anderen gebruiken om 
te parodiëren – denk aan LuckyTV.14 Of muziek-
stukken of beelden uit een game ‘citeren’ om die 
te becommentariëren.15 Het auteursrecht is niet zo 
zwart-wit als dat soms lijkt en dat maakt het lastig, 
of misschien wel onmogelijk, voor een algoritme 
om te beoordelen of er sprake is van inbreuk.

Onterecht verwijderen is natuurlijk proble-
matisch vanuit het oogpunt van de vrijheid van 
meningsuiting.16 Het is daarom des te belangrijker 
dat er ook waarborgen worden ingebouwd om 
onterechte verwijdering te voorkomen. Inter-
netgebruikers moeten mogelijkheden hebben 
om te ageren tegen besluiten van platforms en 
rechthebbenden.17 Zij moeten ook de redenen 
voor verwijdering kunnen kennen. Wat mij betreft 
zouden er ook transparantieverplichtingen in de 
richtlijn moeten worden opgenomen om ervoor 
te zorgen dat we zicht houden op hoe handha-
vingsalgoritmes de informatiestromen in onze 
samenleving beïnvloeden.

Slot
Het is nog even wachten tot duidelijk wordt wat 
de uitkomst zal zijn van het Europese wetgevings-
proces.18 Rechthebbenden, de technologiereuzen 
en burgerrechtenorganisaties zullen de komende 
tijd nog een keer alle registers opentrekken om de 
inhoud van de richtlijn te beïnvloeden. Dat er een 
rol weggelegd zal zijn voor algoritmische hand-
having lijkt zeker. Sterker nog, algoritmes houden 
reeds enkele van de belangrijkste platformen 
schoon. Het is daarom belangrijk dat het politieke 
momentum om het auteursrecht te herzien ook 
wordt aangegrepen om het gebruik van slimme 
technologieën met voldoende waarborgen te 
omkleden. Anders lopen we het gevaar dat de 
algoritmen er met onze vrijheden vandoor gaan.
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