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Voorwoord 

 

Voor u ligt de masterscriptie: ‘De hosting provider in het auteursrecht. In hoeverre voldoet 

Polen aan de huidige en toekomstige verplichtingen voor deze tussenpersonen?’ die ik heb 

geschreven ter afronding van mijn Masteropleiding Ondernemingsrecht aan de Universiteit 

Leiden.  

Hoewel er over dit onderwerp nog veel meer te schrijven is, heb ik in deze scriptie gepoogd 

om een kijkje te geven in de Poolse keuken wat de hosting provider in het auteursrecht betreft. 

Ik heb gepoogd om het onderwerp in een groter geheel te plaatsen, waardoor ik ervoor heb 

gekozen om meer achtergrondinformatie te geven over het land. Vandaar dat naast het puur 

juridische ook kort wordt ingegaan op de geschiedenis van Polen en het huidige politieke 

klimaat. Bovendien vond ik het jammer dat er weinig over Polen en zijn rechtstelsel is 

geschreven terwijl het best interessante aspecten heeft. Ik denk dat de verklaring daarvoor 

tweeledig is. Ten eerste is de Poolse wet- en regelgeving doorgaans nog niet eens honderd 

jaar oud, waardoor er niet gesproken kan worden over een rechtstraditie zoals bijvoorbeeld in 

Duitsland of Engeland het geval is. Ten tweede, de taal. Niet voor niets behoort het Pools tot 

één van de moeilijkste talen op de wereld. Mijn voordeel in dit opzicht is dat dit mijn 

moedertaal is. 

In dit voorwoord neem ik nog graag de gelegenheid om enkele personen te bedanken.  

Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider prof. dr. mr. Visser niet alleen bedanken voor zijn 

begeleiding gedurende het schrijven van deze scriptie, maar ook voor het mij enthousiasmeren 

voor het intellectuele eigendom gedurende zijn colleges die ik sinds het eerste jaar van de 

bachelor Rechtsgeleerdheid met veel plezier heb gevolgd. Daarnaast zou ik graag Oskar 

Tułodziecki hartelijk willen bedanken voor het mij toezenden van Poolse literatuur over dit 

scriptieonderwerp. Verder wil ik graag mijn ouders – Ewa en Andrzej, mijn opa en oma – Jan 

en Wiesława, en mijn tante en oom – Krystyna en Piotr, bedanken voor hun 

onvoorwaardelijke liefde, steun en geloof in mij. Tevens wil ik mijn vrienden voor hun steun 

bedanken en in het bijzonder mijn goede vriend Emiel Bakker. 

Tot slot rest mij nog u veel leesplezier te wensen. 

 

Leiden, augustus 2019 

Julia Monika Barańska 

 

 

 



4 

 

1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

De aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van online tussenpersonen zijn na bijna 

twintig jaar, na de inwerkingtreding van de Auteursrechtrichtlijn1 en de E-Commerce 

richtlijn2, weer onderwerp van discussie.3 Dat is niet zo vreemd omdat de digitale economie 

de afgelopen twintig jaar ingrijpend is veranderd.4 Het internet uit de tijd van het inbelgeluid 

bij het inbellen met de modem via de telefoonlijn, gevolgd door een kakafonie van veel 

gebliep en gekraak en tot slot de ruis die het wachten beloonde met een internetverbinding, is 

compleet veranderd. Steeds meer apparaten en objecten krijgen door de ontwikkeling van 

draadloze netwerktechnologieën en miniaturisering van computertechnologie toegang tot het 

internet, en steeds meer fysieke voorwerpen worden aan het internet gekoppeld waardoor het 

internet zich intussen heeft ontpopt tot the Internet of Things.5 

 

De ontwikkeling van het internet duurt nog steeds voort. Diverse dienstverleners spelen op dat 

gegeven dan ook slim in door middel van het aanbieden van nieuwe en innovatieve diensten. 

Zo hebben bijvoorbeeld hosting diensten de laatste jaren aan populariteit gewonnen en 

functioneren steeds meer bedrijven als platform voor de door hen bepaalde soorten van media 

waarbij ze het hun gebruikers mogelijk maken om zelf content te uploaden die deze bedrijven 

vervolgens exploiteren. Deze dienstverleners zitten op het internet als een keten tussen de 

zender en de ontvanger in en worden ook wel tussenpersonen genoemd. Aan de ene kant heeft 

men op het internet namelijk een zender die bepaalde boodschappen als het ware ‘uitzendt’ en 

aan de andere kant een ontvanger die op zijn computer, telefoon of tablet bijvoorbeeld op een 

platform zoals Facebook zijn timeline doorleest. Op het moment dat de ontvanger reageert, 

door bijvoorbeeld een bericht dat op zijn timeline is verschenen te delen, wordt hij zelf ook 

zender.6 Hoewel dergelijke dienstverleners aldus gevarieerde en makkelijk te raadplegen 

content mogelijk maken, brengen ze ook moeilijkheden met zich mee wanneer 

auteursrechtelijk beschermde content zonder voorafgaande toestemming van de 

auteursrechthebbenden door hun gebruikers wordt geüpload.7  

 
1 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie 

  van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij,  

  PbEG 2001, L 167/10. 
2 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, PbEG 2000, L 178/1. 
3 Kulk 2017, p. 432. 
4 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal  

  Comité en het Comité van de regio’s. Online platforms en de digitale eengemaakte markt. Kansen en  

  uitdagingen voor Europa. COM(2016) 288 final, p. 2.  
5 Hof & Lodder & Zwenne 2014, p. 1.  
6 Van der Linden 2014, p. 4. 
7 Overweging 61 van de considerans van Richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17  

   april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van  

   Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, PbEU 2019, L 130/92. 
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Dat het auteursrecht het niet makkelijk heeft op het internet blijkt uit het feit dat van alle 

inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op het internet, inbreuken op auteursrechten het 

meeste voorkomen. Heel opmerkelijk is dit echter niet gezien auteursrechtelijk beschermde 

content hedendaags (zeer) gemakkelijk is te digitaliseren en te uploaden op het internet8 en 

bovendien op grote schaal snel beschikbaar kan worden gesteld.9  

 

In beginsel zou het in het geval van een auteursrechtinbreuk ‘logisch’ zijn om als 

auteursrechthebbende de inbreukpleger aan te spreken, maar de praktijk wijst uit dat dit nogal 

lastig kan zijn. Auteursrechthebbenden kiezen dientengevolge er vaak voor om de 

tussenpersoon aansprakelijk te stellen wanneer de door hem geleverde dienst gebruikt wordt 

voor het plegen van auteursrechtinbreuken.10 Het is namelijk vaak zeer moeilijk voor de 

auteursrechthebbende te achterhalen wie de inbreukpleger is, onder andere vanwege de 

anonimiteit op internet – dit in tegenstelling tot de tussenpersoon die als dienstverlener 

doorgaans gemakkelijk identificeerbaar en traceerbaar is. Bovendien wordt de tussenpersoon 

vaak als de aangewezen persoon beschouwd om bepaalde inhoud die een inbreuk vormt op de 

auteursrechten van de rechthebbende, te verwijderen, te filteren, te blokkeren of om te 

stoppen met het verlenen van zijn dienst aan de inbreukpleger.11 Daarnaast kan hij onder 

omstandigheden ook gehouden zijn om de zogenaamde identificerende gegevens (hierna: 

NAW-gegevens) van de inbreukpleger te verstrekken – mits hij over deze beschikt.12 Vandaar 

dat de online tussenpersoon een praktisch aanknopingspunt voor juridische actie vormt.13 

 

Al in de jaren ’90 begonnen een aantal Europese lidstaten met de invoering van speciale 

aansprakelijkheidswetten om de opbouwende spanningen te beheersen en zowel de 

auteursrechthebbenden als de opbloeiende internetindustrie te beschermen tegen de 

rechtsonzekerheid die veroorzaakt werd door de introductie van nieuwe technologieën. Omdat 

de Europese interne markt versnippert dreigde te raken door de parallelle ontwikkeling van 

meerdere afzonderlijke nationale aansprakelijkheidsregelingen voor tussenpersonen, kwam de 

Europese wetgever met een eigen oplossing.14 Deze was tweeledig. In de eerste fase, in het 

jaar 2000, werd de E-Commerce richtlijn aangenomen. In navolging van de internationale 

trends ten behoeve van zelfregulering op het gebied van internet werden in deze richtlijn de 

zogenaamde safe harbour-bepalingen opgenomen in de artikelen 12 tot en met 14.15 Deze 

bepalingen vrijwaren, onder bepaalde voorwaarden, de online tussenpersonen van elke vorm 

van aansprakelijkheid.16 Daarnaast heeft de Europese wetgever in art. 15 van deze richtlijn 

 
8 Nordemann 2017, p. 2. 
9 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal  

  Comité en het Comité van de Regio’s. Online platforms en de digitale eengemaakte markt. Kansen en  

  uitdagingen voor Europa. COM(2016) 288 final, p. 8. 
10 Nordemann 2017, p. 6. 
11 Van der Linden 2014, p. 4. 
12 Alkema & Geert & Van der Kooij e.a. 2018, p. 584 
13 Van der Linden 2014, p. 4. 
14 Angelopoulos 2016, p. 3. 
15 Art. 12 E-Commerce Richtlijn ziet op de mere conduit, art. 13 E-Commerce Richtlijn op de caching en art. 14  

    E-Commerce Richtlijn ziet op de hosting provider. 
16 De E-Commerce richtlijn hanteert een zogenaamd horizontaal aansprakelijkheidsregime. Dat wil zeggen dat  

    de richtlijn niet enkel van toepassing is op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, maar ook op andere  

    onrechtmatige informatie of activiteiten. 
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een extra element toegevoegd aan de bescherming van deze tussenpersonen in de vorm van 

zowel een verbod van het opleggen van een algemene verplichting om toe te zien op de 

informatie die zij doorgeven of opslaan als een verbod op een algemene verplichting om 

actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.17 In de 

tweede fase, in het jaar 2001, werd specifiek voor het auteursrecht art. 8 lid 3 van de 

Auteursrechtrichtlijn geïntroduceerd dat vereist dat lidstaten ervoor zorg dragen dat 

auteursrechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen 

wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of 

naburige rechten. Later, in 2004, is deze verbodsbepaling bevestigd in art. 11, derde zin, van 

de IE-Handhavingsrichtlijn18 dat deze verplichting van de lidstaten uitbreidt tot alle 

intellectuele eigendomsrechten.  

 

1.2. Probleemstelling 

De kwestie rondom de aansprakelijkheid van online tussenpersonen, in het bijzonder van 

hosting providers, is door de verandering van het internet de afgelopen jaren wereldwijd op de 

politieke agenda komen te staan en heeft aanleiding gegeven tot één van de meest complexe 

en controversiële discussies in de moderne auteursrechtwetgeving. De snelle ontwikkeling 

van digitale technologieën vormde volgens de Europese Commissie aanleiding voor nieuwe, 

moderne(re) Europese wet- en regelgeving op het gebied van auteursrechten. Op 14 

september 2016 publiceerde zij dan ook haar voorstel voor de Richtlijn inzake auteursrechten 

in de digitale eengemaakte markt (hierna: DSM-richtlijnvoorstel).19 Na drie jaar sleutelen aan 

het richtlijnvoorstel en het doorvoeren van diverse amendementen, werd de tekst in februari 

2019 definitief. Op 26 maart 2019 en op 15 april 2019 volgde de goedkeuring ervan door het 

Europees Parlement respectievelijk de Raad van Ministers van Landbouw en Visserij. Na de 

ondertekening en bekendmaking van de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie 

op 22 april 2019 werd de vernieuwde Europese auteursrechtrichtlijn (hierna: DSM-richtlijn) 

een feit.20  

 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van online tussenpersonen introduceert art. 17 van de 

DSM-richtlijn een directe aansprakelijkheid voor de zogenaamde user-generated content 

platforms (hierna: UGC-platforms) ofwel “aanbieders van een dienst van de 

informatiemaatschappij die als belangrijkste of een van de belangrijkste doelstellingen hebben 

een grote hoeveelheid door de gebruikers van de dienst geüploade auteursrechtelijke 

beschermde werken of ander beschermd materiaal op te slaan en toegankelijk te maken voor 

het publiek, waarbij zij deze werken en dit materiaal ordenen en promoten met een 

 
17 Zie: art. 15 E-Commerce Richtlijn. 
18 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving  

    van intellectuele-eigendomsrechten, PbEU 2004, L 157/45. 
19 Voorstel van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale  

    eengemaakte markt, COM(2016) 593, final. 
20 Richtlijn 2019/790/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en  

    naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG,  

    PbEU 2019, L 130/92. 
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winstoogmerk”.21 Het artikel bepaalt dat deze platforms een handeling van mededeling aan 

het publiek of een handeling van beschikbaarstelling voor het publiek verrichten wanneer zij 

het publiek toegang verlenen tot auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde 

materialen die door de gebruikers ervan, zonder voorafgaande toestemming van de 

auteursrechthebbenden, zijn geüpload. Daarnaast is de afschaffing van de safe harbour-

bepaling voor UGC-platforms, in het geval van auteursrechtelijk beschermde content en de 

daaruit voortvloeiende verplichting om licenties te nemen en/of uploads van gebruikers te 

filteren, één van de centrale thema’s van de richtlijn. 

Echter, niet alle online tussenpersonen kwalificeren zich als een UGC-platform. Dit betekent 

dat er ook online tussenpersonen zijn die niet onder de reikwijdte van art. 17 van de DSM-

richtlijn vallen en aldus niet direct aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door hun 

gebruikers gepleegde auteursrechtinbreuken. Zij kunnen hiervoor slechts indirect 

aansprakelijk worden gesteld. Problematisch is dat een gestructureerde materieelrechtelijke 

pan-Europese regeling voor de indirecte aansprakelijkheid ontbreekt.22 De safe harbour-

bepalingen van de E-Commerce richtlijn construeren op zichzelf namelijk geen 

aansprakelijkheid. Ze fungeren slechts als, in de woorden van Nordemann, een “liability 

shield”.23 Gezegd zou kunnen worden dat de pan-Europese indirecte aansprakelijkheidsregels 

slechts beperkt zijn tot de artikelen 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en 11, derde zin, van 

de IE-Handhavingsrichtlijn, maar niet kan worden ontkend dat zij sectorspecifiek zijn. 

Hoewel gerechtelijke bevelen tegen tussenpersonen, ingevolge de laatstgenoemde artikelen, 

gezien kunnen worden als een vorm van aansprakelijkheid, staat een succesvol beroep erop 

los van het eventuele onrechtmatig handelen van de tussenpersoon.24 Dit betekent dat voor de 

voorwaarden voor de vaststelling van de onrechtmatigheid en dus de indirecte 

aansprakelijkheid gekeken moet worden naar het nationale recht van een lidstaat.25 Hierdoor 

is een grote verscheidenheid van verschillende concepten voor deze aansprakelijkheid in 

Europa waarneembaar, die verschillende resultaten (kunnen) opleveren.  

 

Hoewel er weinig over geschreven is in de internationale literatuur, is Polen in dit opzicht een 

interessant land. Om te beginnen heeft de Poolse wetgever art. 14 van de E-Commerce 

Richtlijn, de safe harbour-bepaling voor hosting providers, gebrekkig in de nationale 

wetgeving geïmplementeerd. Dit heeft tot gevolg dat de Poolse safe harbour-bepaling in feite 

voordeliger voor hosting providers is uitgevallen dan de richtlijn heeft beoogd en het daardoor 

een belangrijke beperking op hun aansprakelijkheid kan vormen.26 Daarnaast zitten er ook 

haken en ogen aan de implementatie van art. 15 van de E-Commerce richtlijn. Maar wellicht 

is het nog interessanter dat Polen heeft nagelaten om de artikelen 8 lid 3 van de 

Auteursrechtrichtlijn en 11, derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn in de nationale 

 
21 Art. 2 lid 6 jo. art. 17 van de Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het  

    voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale  

    eengemaakte markt (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). 
22 Leistner 2014, p. 75.   
23 Nordemann 2017, p. 19. 
24 Reus 2012, p. 413. 
25 HvJ EU, 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 107-108. 
26 Konarski&Targosz 2017, p. 88. 
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wetgeving te implementeren. In beginsel is er aldus in het Poolse recht geen directe 

rechtsgrond om een rechterlijk bevel te kunnen verzoeken tegen de tussenpersoon wier 

diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te 

plegen.27  

 

Bovendien is het door de politieke situatie in het land ook interessant om te kijken naar de 

toekomstige verplichtingen voor de hosting providers. Sinds de nationaal-conservatieve partij 

Prawo i Sprawiedliwość28 (PiS) de presidents- en parlementsverkiezingen in 2015 won, 

probeert de regering stapsgewijs steeds meer macht naar zich toe te trekken door het 

doorvoeren van vergaande hervormingen. Het is dan ook niet voor niets dat zowel de 

Europese Commissie als het Europees Parlement zich zorgen maken over de aldaar heersende 

situatie, gezien de hervormingen van de PiS onder meer hebben geleid tot de aantasting van 

de onafhankelijke rechtspraak en de vrijheid van meningsuiting en de uitholling van de 

rechtsstaat. Daarnaast heeft Polen zich expliciet tegen de DSM-richtlijn uitgesproken en zelfs 

een klacht bij het Hof van Justitie ingediend, wat consequenties kan hebben voor de 

toepassing van de safe harbours voor UGC-platforms die als hosting provider fungeren.  

 

1.3. Hoofdvraag en deelvragen 

De gebrekkige implementatie van art. 14 en 15 van de E-Commerce richtlijn en het gebrek 

aan implementatie van art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, van de IE-

Handhavingsrichtlijn in de Poolse wetgeving hebben geleid tot formulering van de volgende 

hoofdvraag: “In hoeverre voldoet Polen aan de huidige en toekomstige verplichtingen voor 

hosting providers binnen het auteursrecht?” 

Deze hoofdvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1) Wat is het Europeesrechtelijk kader van de verplichtingen voor online tussenpersonen 

binnen het auteursrecht? 

2) Wat zijn de huidige verplichtingen voor hosting providers in Polen? 

3) Hoe ziet het Poolse aansprakelijkheidsrecht voor auteursrechtinbreuken eruit? 

4) Wat zijn de toekomstige verplichtingen voor hosting providers in Polen? 

 

1.4. Methodologie  

Het theoretisch onderzoek heeft een kwalitatief karakter. De rechtsbronnen zijn: de literatuur, 

de jurisprudentie, de kamerstukken en de wet- en regelgeving. 

 

1.5. Afbakening  

In deze scriptie staat het auteursrecht in strikte zin centraal. Om die reden zal op de naburige 

rechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet worden ingegaan. Daarnaast zal de 

hosting provider, als online tussenpersoon, een centrale rol spelen in deze scriptie vanwege de 

 
27 Konarski&Targosz 2017, p. 84-85. 
28 Vertaling: Recht en Rechtvaardigheid  
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gebrekkige implementatie van art. 14 van de E-Commerce richtlijn in de Poolse wetgeving. 

De mere conduit en de caching zullen dientengevolge op de achtergrond blijven. 

In deze scriptie zal een focus komen te liggen op de implementatie van art. 14 lid 1 en art. 15 

van de E-Commerce richtlijn. art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, 

van de IE-Handhavingsrichtlijn in de Poolse wetgeving. 

   

1.6. Leeswijzer  

In hoofdstuk 1 staat de aanleiding voor het scriptieonderwerp centraal. In dit hoofdstuk wordt 

de probleemstelling geformuleerd die betrekking heeft op de vraag in hoeverre Polen aan de 

huidige en toekomstige verplichtingen voor hosting providers binnen het auteursrecht voldoet. 

Deze onderzoeksvraag heeft geleid tot de volgende onderzoeksopzet. In hoofdstuk 2 beschrijf 

ik eerst in het kort het juridisch kader van het Europese en Nederlandse auteursrecht. Ik geef 

in het hoofdstuk een korte uitleg over wat (online) tussenpersonen zijn, waarbij ik specifiek 

inga op de hosting provider. Daarnaast leg ik een focus op de verplichtingen die uit art. 14 en 

15 van de E-Commerce richtlijn, art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, 

IE-Handhavingsrichtlijn voortvloeien. Hoofdstuk 3 bevat een korte geschiedenis over de 

unificatie en codificatie van het Poolse civiel recht. Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te 

geven in de traditie van het Poolse rechtsstelsel. Na dit hoofdstuk volgt hoofdstuk 4 waarin de 

huidige verplichtingen onder het Poolse recht voor hosting providers (in het auteursrecht) 

worden besproken. Hoewel deze verplichtingen uit Europese richtlijnen voortvloeien, kan niet 

worden ontkend dat de Poolse bepalingen nogal van de Europese afwijken. In hoofdstuk 5 

staat de indirecte aansprakelijkheid voor auteursrechtinbreuken van hosting providers in Polen 

centraal. In dit hoofdstuk wordt geschetst welke acties tegen indirecte auteursrechtinbreuken 

kunnen worden ondernomen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de acties die uit hoofde 

van de onrechtmatige daad kunnen worden gestart. Ook wordt gekeken of de missende 

implementatie van art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-

Handhavingsrichtlijn door het Poolse civiel recht kan worden opgevangen. Naast de huidige 

verplichtingen in hoofdstuk 4, zal ik ook een blik werpen op de toekomstige verplichtingen 

voor hosting providers in Polen in hoofdstuk 6. Tot slot zal ik op basis van mijn bevindingen 

in hoofdstuk 7 antwoord geven op de centrale onderzoeksvraag.   
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2. De verplichtingen voor hosting providers:  

het Europeesrechtelijk en nationaalrechtelijk kader 

 

Hoewel richtlijnen doelstellingen bevatten waar alle lidstaten van de Europese Unie aan 

moeten voldoen en het beoogde resultaat vaststaat, mogen lidstaten zelf bepalen hoe ze 

richtlijnen uitwerken. Tenzij de richtlijn zelf bepalingen bevat die de keuzevrijheid beperken, 

zijn de vorm en de middelen waarmee het beoogde resultaat dient te worden bereikt primair 

aan de lidstaten om te bepalen.29 Alvorens wordt ingegaan op de huidige en toekomstige 

verplichtingen van de hosting provider in het Poolse recht, is het daarom belangrijk om stil te 

staan bij de verplichtingen die voor hen gelden en voortvloeien uit de Auteursrechtrichtlijn, de 

E-Commerce richtlijn en de IE-Handhavingsrichtlijn. Ten behoeve van het rechtsvergelijkend 

onderzoek, zal ook kort worden stilgestaan bij de implementatie van deze regels in het 

Nederlandse recht.  

 

2.1. Kort juridisch kader van het auteursrecht 

Omdat de indirecte aansprakelijkheid van de hosting provider een centraal thema is in deze 

scriptie, acht ik het van belang om een kort overzicht te geven van de Europese wetgeving 

over de directe ofwel primaire aansprakelijkheid in het auteursrecht. Dat belang is naar mijn 

mening tweedelig. Ten eerste worden deze regels vaak in de jurisprudentie gebruikt om de 

aansprakelijkheid vast te stellen van hosting providers voor auteursrechtinbreuken die door 

hun gebruikers zijn gepleegd. Ten tweede zijn deze regels onmisbaar voor het vaststellen van 

het antwoord op de vraag of er überhaupt sprake is van een auteursrechtinbreuk. Immers, er 

bestaat zonder inbreuk geen grond voor een aansprakelijkheid. 

Voor de primaire aansprakelijkheid onder het Europese auteursrecht is een inbreuk op de 

exclusieve rechten van een auteur van een werk noodzakelijk. Zoals reeds in de afbakening 

van deze scriptie aangegeven, zal slechts op het auteursrecht in strikte zin worden ingegaan. 

Naburige rechten en morele rechten zullen buiten beschouwing worden gelaten. De focus van 

dit juridisch kader komt daarom te liggen op de exploitatierechten van de auteur, te weten: het 

reproductierecht en het recht van mededeling van werken aan het publiek met inbegrip van 

het recht van beschikbaarstelling aan het publiek. Deze rechten zijn door art. 2 respectievelijk 

art. 3 van de Auteursrechtrichtlijn op Europees niveau geharmoniseerd. Een nadruk zal komen 

te liggen op het laatste recht vanwege de positie die de hosting provider als tussenpersoon in 

de digitale omgeving inneemt. 

2.1.1. Het reproductierecht/de verveelvoudiging 

Door art. 2 van de Auteursrechtrichtlijn is voor het eerst het auteursrechtelijk reproductierecht 

in brede zin geharmoniseerd.30 Dit artikel verplicht de lidstaten ten behoeve van 

auteursrechthebbenden te voorzien in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke 

of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van hun materiaal, met welke middelen en 

 
29 Eijsbouts 2012, p. 56-57.  
30 Hugenholtz 2001, p. 5. 
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in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. De Europese Commissie noemde het 

reproductierecht in haar Green Paper uit 1995 dan ook “the core of copyright and related 

rights”, omdat het de auteursrechthebbende in staat stelt iemand toe te staan of te verbieden 

om zijn werk of een ander beschermd materiaal te reproduceren.31  

In tegenstelling tot de Auteursrechtrichtlijn spreekt de Nederlandse Auteurswet (hierna: Aw) 

in art. 13 niet van reproduceren, maar van verveelvoudigen. Het artikel bepaalt dat “onder de 

verveelvoudiging van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst mede wordt verstaan de 

vertaling, de muziekschikking, de verfilming of toneelbewerking en in het algemeen iedere 

gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een 

nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt”. Hoewel de wetgever uit is gegaan van 

de primaire betekenis van verveelvoudigen in de zin van reproduceren of kopiëren ofwel “het 

vervaardigen van een of meer stoffelijke exemplaren van het werk”32, voegt het artikel daar 

een tweede, wezenlijke verschillende betekenis aan toe: het bewerken of nabootsen.33 Van een 

bewerking of nabootsing is sprake indien auteursrechtelijke beschermde trekken van een werk 

herkenbaar zijn overgenomen in een ander voortbrengsel.34 

2.1.2. Het recht van mededeling aan het publiek/openbaarmakingsrecht 

Hoewel gepoogd is om het openbaarmakingsrecht door middel van verschillende Europese 

richtlijnen te harmoniseren, is dit slechts gedeeltelijk gelukt. Daardoor is met name voor de 

immateriële openbaarmaking een ongeordend geheel ontstaan, omdat slechts de zogenaamde 

immateriële openbaarmaking op afstand in art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn is 

geharmoniseerd. Wat de openbaarmaking betreft, kan er een onderscheid worden gemaakt 

tussen enerzijds een materiële openbaarmaking en anderzijds een immateriële 

openbaarmaking.35 De laatste is voor deze scriptie van belang. De materiële openbaarmaking 

vindt plaats door het in het verkeer brengen van een stoffelijk voorwerp waarin het werk is 

vastgelegd, of anders gezegd: van een stoffelijke, fysieke drager van het werk. Het publiek 

krijgt bij deze openbaarmaking de beschikking over het stoffelijk voorwerp. Men kan hierbij 

denken aan het uitbrengen van een boek of dvd. Bij de immateriële openbaarmaking krijgt het 

publiek weliswaar het werk ook te horen of te zien, maar krijgt niet de beschikking over de 

stoffelijke drager. Deze vorm van openbaarmaking ziet bijvoorbeeld op het toegankelijk 

maken van een werk via internet.36 

Op grond van art. 3 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn, dat met name doelt op de 

beschikbaarstelling op het internet en andere netwerken, moeten de lidstaten “ten behoeve van 

auteurs voorzien in het uitsluitende recht, de mededelingen 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”. 

 
31 Commission of the European Communities – Green Paper. Copyright and Related Rights in the Information  

    Society – COM(95) 382 final, p. 49. 
32 Kamerstukken II 1991-02, 22531, 3, p. 5 (MvT). 
33 Visser, in: T&C Intellectuele eigendom 2019, art. 13 Aw, aant. 1&2. 
34 Spoor & Verkade & Visser 2011, p. 157-158. 
35 Alkema & Geert & Van der Kooij 2018, p. 529. 
36 Alkema & Geert & Van der Kooij 2018, p. 529. 



12 

 

Wat opvalt is dat, in tegenstelling tot de nationale wetgeving ingevolge art. 12 Aw, de 

Auteursrechtrichtlijn niet van een immateriële openbaarmaking op afstand spreekt, maar van 

een mededeling aan het publiek. Volgens overweging 23 van de considerans van de 

Auteursrechtrichtlijn en het Hof van Justitie moet aan dit begrip een ruime betekenis worden 

gegeven.37 De aanleiding hiervoor is dat de Auteursrechtrichtlijn als belangrijkste doelstelling 

heeft om een hoog beschermingsniveau voor auteurs te verwezenlijken, zodat zij met name bij 

een mededeling aan het publiek een passende beloning voor het gebruik van hun werk kunnen 

ontvangen.38 Bovendien heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip twee cumulatieve 

elementen met elkaar verbindt, te weten: ‘de handeling bestaande in een mededeling’ van een 

werk en de mededeling ervan aan een ‘publiek’.39  

Wat het eerste element betreft is het ingevolge het HvJ Football Association Premier League-

arrest zo dat dit ruim moet worden opgevat, zodat “elke doorgifte van beschermde werken 

daaronder valt, ongeacht het gebruikte technische middel of procedé”.40 Uit het HvJ 

Broadcasting-arrest volgt dat “elke doorgifte of wederdoorgifte van een werk waarbij een 

specifieke technische werkwijze wordt gebruikt, in beginsel individueel door de auteur van 

het betrokken werk wordt toegestaan”.41 ‘De mededeling’ ziet aldus op het verschaffen van 

toegang tot een auteursrechtelijk beschermd werk.42 Echter, het auteursrechtelijk beschermde 

werk moet volgens het Hof van Justitie wel op een zodanige wijze beschikbaar worden 

gesteld dat “het voor de leden van het publiek toegankelijk is, zonder dat van beslissend 

belang is of zij gebruikmaken van die mogelijkheid”.43 Hier doet het tweede element zijn 

intrede. Het publiek ziet volgens het Hof van Justitie op een onbepaald aantal potentiële 

ontvangers en impliceert een vrij groot aantal personen.44 Het Hof van Justitie vereist wel dat 

bepaalde mededelingen gericht zijn tot een nieuw publiek oftewel “een publiek dat de auteurs 

van (…) werken niet voor ogen hadden toen zij toestemming verleenden voor het gebruik van 

hun werken”.45 Ingevolge het HvJ TVCatchup-arrest geldt dit niet-ingecalculeerd-publiek 

vereiste wanneer de doorgifte of wederdoorgifte van het werk volgens een specifieke 

technische werkwijze passeert die niet verschilt van de werkwijze voor de oorspronkelijke 

mededeling.46  

Aanvankelijk heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat hoewel het hebben van een 

winstoogmerk niet als een doorslaggevende voorwaarde wordt gezien om te kunnen spreken 

van een mededeling aan het publiek, het niet irrelevant is.47 Zo oordeelde het Hof in het Reha 

 
37 Zie bijv. HvJ EU 7 december 2006, ECLI:EU:C:2006:764 (SGAE/Rafael Hoteles), r.o. 36, HvJ EU 4 oktober  

    2011, ECLI:EU:C:2011:631 (Football Association Premier League), r.o. 186, HvJ EU 7 maart 2013,  

    ECLI:EU:C:2013:147 (Broadcasting), r.o. 20. 
38 HvJ EU 7 december 2006, ECLI:EU:C:2006:764 (SGAE/Rafael Hoteles), r.o. 36.  

    Zie ook: overweging 9 en 10 van de considerans van Richtlijn 2001/29/EG 
39 HvJ EU 7 maart, ECLI:EU:C:2013:147 (Broadcasting), r.o. 21 en 31. 
40 HvJ EU 4 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:631 (Football Association Premier League), r.o. 193. 
41 HvJ EU 7 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:147 (Broadcasting), r.o. 24. 
42Alkema & Geert & Van der Kooij e.a. 2018, p. 531. 
43 HvJ EU 13 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:76 (Svensson), r.o. 19 naar analogie van: HvJ 7 december 2006,  

      ECLI:EU:C:2006:764 (SGAE/Rafael Hoteles), r.o. 43. 
44 HvJ EU 15 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:140 (Marco del Corso), r.o. 84. 
45 HvJ EU 13 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:368 (Airfield), r.o. 76. 
46 HvJ EU 7 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:147 (TVCatchup), r.o. 26. 
47 HvJ EU 7 maart 2013, ECLI:EU:C:2013:147 (TVCatchup), r.o. 43. 
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Training-arrest dat het hebben van een winstoogmerk een rol kan spelen bij het bepalen van 

de eventuele vergoeding die verschuldigd is voor het doen van de mededeling aan het 

publiek.48 Echter, het winstoogmerk-criterium heeft na het laatstgenoemde arrest uit 2016 een 

prominente(re) plaats verworven in de jurisprudentie van het Hof van Justitie met betrekking 

tot de mededeling aan het publiek.49 

Opgemerkt dient te worden dat aan het begrip ‘mededeling aan het publiek’ sinds ongeveer 

twee á drie jaar door het Hof van Justitie wordt gesleuteld. In dat tijdsbestek heeft het Hof het 

begrip dusdanig weten uit te breiden dat deze niet enkel meer beperkt is tot de directe 

aansprakelijkheid van online tussenpersonen. Dientengevolge behelst de mededeling aan het 

publiek momenteel ook de activiteiten van online tussenpersonen, zoals: platform-operators50, 

verkopers van mediaspelers waarop vooraf add-ons zijn geïnstalleerd die op internet 

beschikbaar zijn51 en personen die hyperlinks posten52. Het Hof van Justitie lijkt hiermee de 

nationale concepten van de indirecte aansprakelijkheid die de lidstaten in hun wet- en 

regelgeving hanteren, te willen vervangen door een autonoom concept dat volgens Ohly 

aangemerkt kan worden als een ‘unitaire aansprakelijkheid’. De reden dat Ohly deze 

aansprakelijkheid als unitair bestempelt is omdat het Hof in zijn jurisprudentie geen 

onderscheid maakt tussen de inbreukplegers die het auteursrechtelijk beschermd werk zelf 

gebruiken en de online tussenpersonen.53  

 

Wel is het belangrijk om te benadrukken dat het Hof van Justitie zowel in de bovengenoemde 

arresten als tot op heden enkel heeft moeten beslissen in zaken waarin de gedaagden 

opzettelijk hebben gehandeld door kennis te hebben van de auteursrechtinbreuken. Met andere 

woorden: het Hof heeft dus nog niet geoordeeld over ‘de mededeling aan het publiek’ in het 

geval van een online tussenpersoon die weliswaar ervan op de hoogte is dat zijn diensten 

gebruikt kunnen worden om auteursrechtinbreuken te plegen, maar geen kennis heeft van de 

(individuele) auteursrechtinbreuken. Desalniettemin heeft de Europese wetgever de reeds 

door het Hof gewezen arresten betreffende de mededeling aan het publiek en de online 

tussenpersonen (UGC-platforms) gevolgd en zelfs in art. 2 lid 6 jo. art. 17 van de DSM-

richtlijn gecodificeerd. 

 

Samenvattend kan volgens Visser uit de Europese rechtspraak in ieder geval het volgende 

overzicht worden gegeven met betrekking tot de vraag welke handelingen onder het 

geharmoniseerde begrip ‘mededeling aan het publiek’ vallen. Dit zijn:  

1. “De uitzending via ether, kabel of satelliet,  

 
48 HvJ EU 31 mei 2016, ECLI:EU:C:2016:379 (Reha Training), r.o. 49. 
49 Alkema & Geert & Van der Kooij e.a. 2018, p. 533. 

    Zie: HvJ EU 8 september 2016, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media), r.o. 47-55, HvJ 26 april 2017,  

    ECLI:EU:C:2017:300 (Filmspeler), r.o. 49-52,  HvJ EU 14 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:456 (The Pirate Bay), 

    r.o. 46-47. 
50 HvJ EU 14 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:456 (The Pirate Bay). 
51 HvJ EU 26 april 2017, ECLI:EU:C:2017:300 (Filmspeler). 
52 HvJ EU 13 februari 2014, ECLI:EU:C2014:76 (Svensson) & HvJ EU 8 september 2016, ECLI:EU:C:2016:644  

    (GS Media) 
53 Ohly 2018, p. 664-675. 
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2. De secundaire ‘doorgifte’ daarvan (via ether, kabel of satelliet óf op een openbare 

plaats), en;  

3. De beschikbaarstelling van 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’, vaak aangeduid als het ‘making available’-recht.”54 

 

2.2. De Europeesrechtelijke regels met betrekking tot de  

     (indirecte) aansprakelijkheid van hosting providers voor  

     auteursrechtinbreuken 

 

2.2.1. De (online) tussenpersonen in het intellectuele eigendomsrecht  

 

2.2.1.1. Het begrip: de tussenpersoon  

Ingevolge art. 11, derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn dienen lidstaten er zorg voor te 

dragen dat rechthebbenden op een intellectueel eigendomsrecht om een rechterlijk bevel 

kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om 

inbreuk te maken op een intellectuele eigendomsrecht. Onder de kwalificatie van 

‘tussenpersoon’ valt volgens het Hof van Justitie slechts een marktdeelnemer van wie is 

aangetoond dat hij een dienst levert die door één of meerdere andere personen kan worden 

gebruikt om inbreuk te maken op één of meerdere intellectuele eigendomsrechten. Een 

bijzondere verhouding tussen de tussenpersoon en deze persoon of personen is echter geen 

vereiste.55 Dit betekent dat er geen (contractuele) relatie tussen de dienstverlener en de 

inbreukmaker hoeft te bestaan. Daarnaast hoeft de marktdeelnemer niet een andere dienst te 

leveren dan een dienst die door de derde wordt gebruik om inbreuk te maken op het 

intellectuele eigendomsrecht.56 Wat de dienst betreft maakt het niet uit of deze online of 

offline door de tussenpersoon wordt verricht. De werkingssfeer van de IE-

Handhavingsrichtlijn is namelijk niet beperkt tot enkel online of offline diensten. Een 

dergelijke beperking zou immers het in overweging 10 van de considerans van deze richtlijn 

genoemde doel om een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming van de 

intellectuele eigendom te waarborgen in hoge mate ondermijnen.57 Mede in het licht van deze 

overweging kan de ruime uitleg van het begrip ‘tussenpersoon’ worden verklaard.58  

Kort samengevat kan worden gezegd dat iedereen die een dienst levert die door een derde kan 

worden gebruikt om inbreuken op het intellectuele eigendom te plegen, zich als tussenpersoon 

kwalificeert. De dienst kan als gereedschap voor derden worden gezien om er inbreuken mee 

te construeren. 

 
54 Visser 2013, p. 41. 
55 HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 (Tommy Hilfiger LLC e.a./Delta Center a.s.), r.o. 23. 

    Zie in deze zin ook: HvJ 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (UPC Telekabel Wien). 
56 HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 (Tommy Hilfiger LLC e.a./Delta Center a.s.), r.o. 24. 
57 HvJ EU 7 juli 2016, C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 (Tommy Hilfiger LLC e.a./Delta Center a.s.), r.o. 29. 
58 Elshof & Breedijk 2017, p. 1. 



15 

 

2.2.1.2. De online tussenpersoon 

Net als in de fysieke wereld kunnen ook in de online wereld inbreuken worden gemaakt op 

intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteursrechten vallen. Ook online worden 

immers diensten door marktdeelnemers aangeboden en geleverd die door één of meerdere 

personen kunnen worden gebruikt om inbreuk te maken op één of meer intellectuele 

eigendomsrechten. De positie die deze marktdeelnemers innemen in de internetcommunicatie 

zit tussen twee (of meer) partijen in, te weten: de zender(s) en de ontvanger(s) – zie figuur 

2.1. De marktdeelnemer is te beschouwen als online tussenpersoon. 

 

 

Het internet is een communicatiemedium met aan de ene kant een zender die bepaalde 

boodschappen als het ware ‘uitzendt’ en aan de andere kant een ontvanger die via zijn/haar 

computer, telefoon of tablet bijvoorbeeld zijn timeline op Twitter doorleest of Marktplaats 

afspeurt voor koopjes. Op het moment dat de ontvanger reageert, door bijvoorbeeld een Tweet 

te retweeten of een bod uit te brengen op Marktplaats, wordt hij zelf ook zender. Afhankelijk 

van de dienst die de tussenpersoon aanbiedt is de zender, bezien vanuit de positie van de 

tussenpersoon, in de meeste gevallen zijn abonnee, klant of gebruiker.59 Hoewel de online 

tussenpersonen als het ware helpen in het transmissie/verspreidingsproces, initiëren zij niet de 

beslissingen om bepaalde content, producten of diensten te verspreiden die hun netwerken of 

servers doorkruisen.60  

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna: OESO) heeft de 

volgende definitie van het begrip ‘online tussenpersonen’ voorgesteld: “Online 

tussenpersonen bundelen of vergemakkelijken transacties tussen derden op het internet. Zij 

geven toegang tot, hosten, transmitteren en indexeren inhoud, producten en diensten die 

afkomstig zijn van derden op het internet of bieden ‘internet-based’ diensten aan derden”.61  

Uit deze definitie kan worden opgemaakt dat er vele soorten online tussenpersonen bestaan. 

Bovendien komen er steeds meer online tussenpersonen bij naarmate er nieuwe en 

innovatieve internetdiensten worden gecreëerd.62  

De OESO onderscheidt (niet-limitatief) de volgende types online tussenpersonen: 

• De internet access- en service providers (de zogenaamde ISP’s); 

• Gegevensverwerking- en webhostingprovider, inclusief domeinnaamregistreerders; 

• Online zoekmachines en portals; 

 
59 Van der Linden 2014, p. 4. 
60 Perset 2010, p. 9. 
61 Perset 2010, p. 9. 
62 De oorzaak voor de opkomst van dit brede scala aan nieuwe diensten kan worden gevonden in de zeer snelle  

    ontwikkeling van de internetindustrie, voornamelijk sinds de opkomst van zogenaamde Web 2.0.-diensten –  

    zoals: sociale netwerksites, veilingsites, peer-to-peer netwerken en blogs.  

Figuur 2.1. Positie van de tussenpersoon in de internetcommunicatie 

Zender Tussenpersoon Ontvanger
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Figuur 2.2. OESO voorbeelden online tussenpersonen 

Bron: Perset 2010, p. 9. 

 

• De tussenpersonen in de elektronische handel – die geen eigendomsrechten vestigen 

op verkochte goederen;  

• Online betalingssystemen; 

• Participatieve netwerkplatformen, waaronder ook platformen waarop content kan 

worden gepubliceerd of gebroadcast – deze platformen creëren of publiceren echter 

die content niet zelf.63  

In onderstaand figuur 2.2. vindt men voorbeelden van de bovenstaande online tussenpersonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. De hosting provider  

Een van de vele online tussenpersonen die in figuur 2.2. staat is de hosting provider. In strikte 

zin kan hosting worden omschreven als het door een hosting provider voor een ander opslaan 

en via het internet beschikbaar maken van informatie/content64 door het beschikbaar stellen 

van online schijfruimte op servers aan klanten met het doel hun informatie/content via het 

internet bereikbaar te maken.65 De hosting provider fungeert in feite, zoals de naam al zegt, 

als een ware host, een gastheer op het internet. De dienst die een hosting provider levert 

bestaat aldus uit het enerzijds opslaan van gegevens die verkregen zijn van hun klant (‘de 

aanbieder’) en het anderzijds beschikbaar maken van die gegevens aan de gebruiker (‘de 

afnemer’) op bijvoorbeeld de gehoste website.66 De positie die de hosting provider in de 

internetcommunicatie inneemt is tussen de aanbieder en de afnemer en kwalificeert zich 

derhalve als tussenpersoon in de zin van de E-Commerce richtlijn (zie figuur 2.3.). 

 

 
63 Perset 2010, p. 9. 
64 Hof & Lodder & Zwenne 2014, p. 265. 
65 https://www.strato.nl/hosting/wat-is-hosting/  
66 Hof & Lodder & Zwenne 2014, p. 7. 

https://www.strato.nl/hosting/wat-is-hosting/
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Voor een concretere beeldvorming zou men volgens Lodder de hosting kunnen vergelijken 

met een prikbord in een openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een prikbord in de supermarkt. 

Zo’n prikbord is namelijk, net als de hosting, een platform waarop anderen informatie 

beschikbaar kunnen stellen.67  

De strikte definitie van hosting, die men in artikel 14 van de E-Commerce richtlijn kan 

vinden, is tegenwoordig uitgerekt. Het omvat heden in feite elke opslag van inhoud van 

gebruikers en/of derden, waarbij zij tevens als een aanbieder van informatie fungeren.68 

Gesproken wordt in dat geval van user-generated content waaraan de zogenaamde UGC-

platforms, zoals Facebook, hun populariteit aan te danken hebben. Deze platforms kunnen 

ook als een host functioneren door het opslaan van informatie van gebruikers en/of derden die 

gemakkelijk deze informatie kunnen uploaden op de server. De opkomst van de user-

generated content wordt door de OESO gezien als één van de belangrijkste kenmerken van de 

zogenaamde Web 2.0.-diensten69.70 Deze diensten kenmerken zich volgens Angelopoulos 

door gebruikersparticipatie, interactiviteit en massale samenwerking en benadrukken het 

creëren van informatie, de verspreiding ervan en opslagmogelijkheden voor deze 

doeleinden.71   

 

2.2.2. Het juridisch kader van de online tussenpersonen  

 

2.2.2.1. Een dienst van de informatiemaatschappij  

Zoals reeds in de inleiding kort benoemd, zien de artikelen 12 tot en met 14 van de E-

Commerce richtlijn op de vrijstelling van aansprakelijkheid van online dienstverleners. In de 

Nederlandse wetgeving zijn deze artikelen geïmplementeerd in art. 6:196c van het Burgerlijk 

Wetboek (hierna: BW). Om onder één van deze safe harbour-bepalingen te vallen moet de 

online dienstverlener, zowel onder het Europees als het nationaal recht, een dienst van de 

informatiemaatschappij leveren. Ook in art. 2 lid 6 van de DSM-richtlijn wordt gesproken 

over een ‘aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij’, maar wat houdt  dit in? 

 
67 Hof & Lodder & Zwenne 2014, p. 265. 
68 Angelopoulos 2016, p. 51-52. 
69 De term Web 2.0. werd in 2004 bedacht door Tim O’Reilly om een nieuwe fase van een meer interactief  

    internetgebruik aan te duiden, waarin internetgebruikers de content op het internet mee bepalen. 

    Zie: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html  
70 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264037472-    

en.pdf?expires=1530549087&id=id&accname=guest&checksum=DBC80FCAF17C7F69B44264A410DD611C 

p. 17 
71 Angelopoulos 2016, p. 51-52. 

Figuur 2.3. Positie van de hosting provider in de internetcommunicatie 

Aanbieder Hosting provider Afnemer

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264037472-en.pdf?expires=1530549087&id=id&accname=guest&checksum=DBC80FCAF17C7F69B44264A410DD611C
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264037472-en.pdf?expires=1530549087&id=id&accname=guest&checksum=DBC80FCAF17C7F69B44264A410DD611C
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In artikel 2 sub a van de E-Commerce richtlijn wordt voor de definitie verwezen naar artikel 1 

lid 2 van richtlijn 98/34/EG72, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG73. In de Nederlandse 

wetgeving kan de definitie in artikel 3:15d lid 3 BW worden gevonden. Uit deze artikelen 

blijkt dat onder een dienst van de informatiemaatschappij elke dienst die gewoonlijk tegen 

vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer 

van diensten wordt verricht, moet worden verstaan. Uit deze definitie kunnen vier 

voorwaarden worden gedestilleerd waaraan een dienst van de informatiemaatschappij moet 

voldoen. Deze voorwaarden zullen hieronder één voor één kort worden besproken.  

1. De dienst moet gewoonlijk tegen een vergoeding worden geleverd 

Ingevolge overweging 18 van de considerans van de E-Commerce richtlijn kan het 

element ‘tegen vergoeding’ ruim worden uitgelegd. Diensten van de 

informatiemaatschappij zijn namelijk niet beperkt tot diensten waarvoor online 

contracten worden gesloten en waarvoor wordt betaald. Ook activiteiten waarvoor 

afnemers niet betalen74, zoals diensten die bestaan in het aanbieden van online 

informatie of commerciële communicatie of diensten die instrumenten verschaffen 

voor het opzoeken en ophalen van en het toegang krijgen tot gegevens, kunnen een 

dienst van de informatiemaatschappij zijn. Echter, het moet wel gaan om activiteiten 

waarvoor doorgaans wordt betaald of die anderszins een zekere waarde in het 

economisch verkeer vertegenwoordigen.75 Hoewel de vergoeding als een voorwaarde 

voor de dienst van informatiemaatschappij wordt genoemd, blijkt het geen harde eis 

te zijn. Klaarblijkelijk heeft de Europese wetgever in dit opzicht aangehaakt bij de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie76 en in plaats van de vergoeding de 

economische activiteit doorslaggevend geacht.77 

 

2. De dienst moet langs elektronische weg worden geleverd 

Overeenkomstig artikel 1 lid 2 van richtlijn 98/48/EG moet onder het element ‘langs 

elektronische weg’ een dienst die verzonden en ontvangen wordt via elektronische 

apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag 

van gegevens78, en die geheel via draden, radio, optische middelen of andere 

elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen worden 

begrepen. Dit impliceert dat diensten met een materiële inhoud, zoals bijvoorbeeld 

 
72 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een     

    informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, PbEG 1998, L 204/37. 
73 Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn  

    98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften,  

    PbEG 1998, L 217/18. 
74 Zie bijv.: HvJ EU 11 september 2014, nr. C-291/13, ECLI:EU:C:2014:2209 (Papasavvas) waarin werd beslist  

    dat  het begrip ‘diensten van de informatiemaatschappij ex art. 2 sub a van richtlijn 2000/31/EG tevens online  

    informatiediensten omvat waarbij de dienstverlener die niet wordt vergoed door de afnemer van de dienst,  

    maar door inkomsten die hij haalt uit op een website gepubliceerde reclame. 
75 Kamerstukken II 2001/02, 28197, 3, p. 12 (MvT). 
76 Zie bijv.: HvJ EU 26 april 1988, C-352/85 (Bond van Adverteerders/Staat der Nederlanden) en HvJ EU 11  

    april 2000, nr. C-51/96 en C-191/97, ECLI:EU:C:2000:199 (Deliège). 
77 Kamerstukken II 2001/02, 28197, 3, p. 12 (MvT). 
78 Diensten die niet via elektronische systemen voor de opslag en verwerking van gegevens worden geleverd zijn   

    ingevolge bijlage V van Richtlijn 98/34/EG (PbEG 1998, L 217/25), bijvoorbeeld: spraaktelefoniediensten,  

    fax/telexdiensten, raadpleging van een arts of advocaat via telefoon/fax. 
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automaten met bankbiljetten of toegang tegen vergoeding tot parkeerplaatsen, niet 

langs elektronische weg worden geleverd – ook niet wanneer bij die diensten 

elektronische apparatuur wordt gebruikt.79 Verder voldoen ook activiteiten zoals de 

levering van goederen als zodanig of de verstrekking van offlinediensten80 niet aan de 

eis van de elektronische weg.81  

 

3. De dienst moet op afstand worden geleverd 

Een dienst wordt op afstand geleverd wanneer partijen niet gelijktijdig aanwezig zijn 

en dus niet in de fysieke aanwezigheid van de verrichter en de afnemer worden 

verricht – ook wanneer daarbij elektronische apparatuur wordt gebruikt.82 Een 

voorbeeld van een dienst die niet ‘op afstand’ wordt geleverd is de raadpleging van 

een elektronische catalogus in een winkel in de fysieke aanwezigheid van een klant.83 

 

4. De dienst moet op individueel verzoek worden geleverd 

De dienst moet via de transmissie van gegevens worden geleverd, wil het voldoen aan 

het vereiste van het individueel verzoek ingevolge artikel 1 lid 2 van richtlijn 

98/48/EG. Radio-omroepdiensten en teletekst via televisie zijn voorbeelden van 

diensten die niet aan deze voorwaarde voldoen.84 

2.2.2.2. Art. 14 E-Commerce richtlijn: hosting provider  

De regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van de hosting provider kunnen in art. 14 

van de E-Commerce richtlijn worden gevonden. In het Nederlandse rechtssysteem is deze 

bepaling in art. 6:196c lid 4 BW geïmplementeerd, dat een lex specialis is op art. 6:162 BW.85 

Bijzonder is dat de bepaling op zichzelf geen aansprakelijkheid van de hosting provider 

construeert. De bepaling fungeert slechts als, in de woorden van Nordemann, een “liability 

shield”.86 Art. 14 lid 1 van de E-Commerce richtlijn vrijwaart namelijk juist de hosting 

provider onder bepaalde voorwaarden van de aansprakelijkheid ten opzichte van degene die 

ten gevolge van de onrechtmatige informatie ofwel de op het auteursrecht inbreukmakende 

content schade heeft geleden. 

2.2.2.2.1. Een louter technisch, automatisch en passief karakter 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de in art. 14 van de E-Commerce richtlijn 

vastgestelde vrijstelling van de aansprakelijkheid, ingevolge overweging 42 van de 

considerans van de richtlijn, uitsluitend geldt voor gevallen waarin de activiteit van de hosting 

provider beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot 

een communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of 

tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken. Zijn activiteit 

 
79 Zie: bijlage V van Richtlijn 98/34/EG (PbEG 1998, L 217/25). 
80 Een voorbeeld van zo’n offlinedienst is de verspreiding van cd-rom’s – zie: bijlage V van Richtlijn 98/34/EG,   

   (PbEG 1998, L 217/25). 
81 Zie: overweging 18 van de considerans van de E-Commerce Richtlijn (PbEG 2000, L 178/3). 
82 Art. 1 lid 2 sub a richtlijn 98/34/EG jo. bijlage V van Richtlijn 98/34/EG (PbEG 1998, L 217/25). 
83 Zie: bijlage V van Richtlijn 98/34/EG (PbEG 1998, L 217/25). 
84 Zie: bijlage V van Richtlijn 98/34/EG (PbEG 1998, L 217/25). 
85 GS Onrechtmatige daad, art. 6:196c BW, aant. 4. 
86 Nordemann 2017, p. 19. 
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moet dientengevolge een louter technisch, automatisch en passief karakter hebben. Dit houdt 

in dat de hosting provider noch kennis noch controle mag hebben over de doorgegeven of 

opgeslagen informatie.87 Met andere woorden, de hosting provider mag geen actieve rol 

hebben gehad waardoor hij kennis of controle heeft over de opgeslagen gegevens.88 Het is dus 

van belang dat hij een neutrale positie inneemt tussen aan de ene kant de 

auteursrechthebbenden die een auteursrechtinbreuk claimen en aan de andere kant zijn 

gebruikers.89 Het antwoord op de vraag op welk moment precies de hosting provider een 

actieve rol inneemt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er valt derhalve 

geen eenduidig antwoord op te geven.  

2.2.2.2.2. Kennisvereiste  

Ingevolge art. 14 lid 1 sub a van de E-Commerce richtlijn mag een hosting provider niet 

aansprakelijk worden gehouden voor de op verzoek van zijn afnemer opgeslagen informatie 

op de voorwaarde dat hij: a) niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige activiteiten en 

b) wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft geen kennis heeft van feiten of 

omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk 

blijkt. De Nederlandse wetgever heeft bij de implementatie van deze bepaling gekozen voor 

een iets andere bewoording dan de Europese wetgever. Volgens art. 6:196c lid 4 sub a BW 

mag een hosting provider niet aansprakelijk worden gehouden voor de opgeslagen informatie 

indien hij: a) niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en b) in 

geval van een schadevergoedingsvordering niet redelijkerwijs behoort te weten van de 

activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter.   

Zowel art. 6:196c lid 4 sub a BW als art. 6:196c lid 4 sub b BW90 vereisen met betrekking tot 

de vrijwaring dat de activiteit/informatie een onrechtmatig karakter heeft. Hoewel de 

uitwisseling van informatie volgens de memorie van toelichting onrechtmatig kan zijn op 

grond van de aard van de informatie, de kwaliteit van informatie en de status van de 

informatie,91 geeft het voor alsnog geen duidelijke handvatten voor de hosting provider om 

informatie als onrechtmatig te bestempelen. Echter, het geven van dergelijke handvatten of 

richtlijnen is naar mijn mening vrijwel onmogelijk gezien het feit dat het antwoord op de 

vraag of een activiteit of informatie onrechtmatig is, sterk afhankelijk is van de 

omstandigheden van het geval en dus casuïstisch van aard is. Het is daarom opvallend dat het 

de hosting provider is die van de wetgever over de onrechtmatigheid van de informatie moet 

oordelen. De hosting provider lijkt hiermee naar de kant van de stoel van de rechter te worden 

geduwd, door zelf te moeten oordelen over het onrechtmatig karakter van de activiteit of 

informatie.  

Dat het oordelen over het onrechtmatig karakter van de activiteit of informatie geen 

makkelijke opgave is, is ook door de wetgever in de memorie van toelichting erkend. Het valt 

 
87 Zie: overweging 42 van de considerans van de E-Commerce Richtlijn (PbEG 2000, L 178/6). 
88 HvJ EU 23 maart 2010, ECLI:EU:2010:159 (Google France), r.o. 114 en 120. 

    HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 113 en 119. 
89 Reus 2012, p. 415. 
90 In dit artikel is art. 14 lid 1 sub b van de E-Commerce richtlijn geïmplementeerd. In §2.2.2.2.3. wordt hier  

    nader op ingegaan.  
91 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 25 (MvT). 
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volgens hem dan ook doorgaans niet eenduidig te bepalen of een hosting provider weet of 

redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie een onrechtmatige karakter heeft.92 Volgens 

de wetgever weet de hosting provider dit alleen pas op het moment dat hij daarop wordt 

geattendeerd. Maar, de enkele kennisgeving van een derde is hiervoor evenwel niet genoeg 

blijkens de memorie van toelichting93 en rechtspraak94. Gezegd kan worden dat een 

kennisgeving van de rechthebbende slechts een ‘eerste aanwijzing’ oplevert.95 Dit komt ook 

overeen met de ratio legis van de E-Commerce richtlijn die impliceert dat de rechthebbende 

de hosting provider moet informeren over de specifieke aspecten van de onwettige informatie. 

Deze specifieke aspecten kunnen bijvoorbeeld de precieze locatie en de reden waarom de 

informatie als onwettig moet worden beschouwd inhouden.96 Ook Schellekens benadrukt dat 

een enkele niet of slecht gesubstantieerde kennisgeving niet voldoende zal zijn. Volgens hem 

zou dit zou de hosting provider “te zeer speelbal” maken.97 Omdat het onwettig karakter van 

de informatie afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval, kan zonder een 

dergelijke specifieke kennisgeving niet worden aangenomen dat de hosting provider 

daadwerkelijk kennis heeft of zich bewust is van het onwettig karakter van de activiteit of 

informatie.98 De feiten en omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de 

(on)rechtmatigheid van de informatie zijn bijvoorbeeld: “de reactie van de 

inhoudsaanbieder,99 de betreffende informatie zelf, de context waarin de informatie 

beschikbaar wordt gesteld en de usances rond de exploitatie van auteursrechtelijk beschermd 

materiaal”.100 Echter, het is in zijn algemeenheid lastig aan te geven in hoeverre aanwijzingen 

uit dergelijke bronnen de conclusie kunnen rechtvaardigen dat de informatie buiten redelijke 

twijfel onrechtmatig is.101 

De memorie van toelichting probeert in ieder geval enigszins houvast te bieden door twee 

gevallen te schetsen waarin de hosting provider hoe dan ook niet aan deze onrechtmatigheid 

hoeft te twijfelen. Dit zijn: 1) wanneer de rechter de onrechtmatigheid heeft vastgesteld of 2) 

wanneer de informatie onmiskenbaar onrechtmatig is.102 Zelf zou ik het eerste geval een 

‘gevalletje mosterd na de maaltijd’ van de wetgever willen noemen. In de praktijk komt het 

namelijk niet vaak voor dat er op het moment dat de hosting provider over de rechtmatigheid 

van de informatie moet beslissen een rechterlijke uitspraak omtrent het 

(on)rechtmatigheidsvraagstuk beschikbaar is. Doorgaans zal de hosting provider zelf een 

beslissing over de (on)rechtmatigheid van de informatie moeten nemen. Wat het tweede geval 

betreft rijst de vraag wanneer informatie als ‘onmiskenbaar onrechtmatig’ kan worden 

 
92 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 49 (MvT). 
93 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 49 (MvT). 
94 Gerechtshof Amsterdam, 7 november 2002, ECLI:NL:GHAMS:2002:AF0091 (XS4ALL/Deutsche Bahn), r.o.  

    4.8. 
95 Schellekens 2011, p. 203. 
96 Van Eecke 2011, p. 1478-1479. 
97 Schellekens 2011, p. 203. 
98 Van Eecke 2011, p. 1478-1479. 
99 De inhoudsaanbieder is de persoon, instantie of organisatie die de (vermeend) inbreukmakende content op het  

    internet heeft gezet of die verantwoordelijk is voor de ruimte op internet waarvan een derde gebruik heeft  

    kunnen maken. 
100 Schellekens 2011, p. 203. 
101 Schellekens 2011, p. 203. 
102 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 49 (MvT). 
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gekwalificeerd en/of wat het verschil is tussen ‘onrechtmatige informatie’ en ‘onmiskenbaar 

onrechtmatige informatie’. De wetgever heeft helaas deze vraag (nog) niet beantwoord.  

Wat specifiek de schadevergoedingsvordering betreft, merkt de memorie van toelichting op 

dat zich omstandigheden kunnen voordoen die in de belangenafweging kunnen of moeten 

worden betrokken. Zo staat in de memorie van toelichting dat “niet onbelangrijk lijkt de 

manier waarop de dienstverlener zich presenteert. Wanneer de dienstverlener aangeeft dat hij 

een dienstenpakket aanbiedt dat gespeend is van bepaalde onrechtmatige informatie, zodanig 

dat daardoor een zekere garantie wordt geboden, dan kan hij op het desondanks opslaan van 

die informatie vermoedelijk eerder worden aangesproken. Vooral wanneer het een 

professionele dienstenaanbieder betreft die daarvoor kosten in rekening brengt. Verder heeft 

ook het soort dienst waarmee de onrechtmatige informatie wordt ontsloten invloed op de 

uitkomst. Zo is het niet uitgesloten dat de dienstverlener die bijvoorbeeld nieuws-en 

discussiegroepen aanbiedt met niets verhullende namen extra zorg moet betrachten”.103  

Uit het HvJ L’Oréal/eBay-arrest vloeit voort dat de regels ingevolge art. 14 lid 1 sub a van de 

E-Commerce richtlijn in die zin moeten worden uitgelegd, wil hun nuttige werking niet 

worden ontnomen, dat zij op “elke situatie zien waarin de betrokken dienstverlener op enige 

wijze kennis verkrijgt van dergelijke feiten of omstandigheden”.104 Volgens het Hof van 

Justitie kan de hosting provider een onwettige activiteit of informatie ontdekken na een op 

eigen initiatief verricht onderzoek of de onwettige activiteit of informatie kan de hosting 

provider ter kennis worden gebracht.105 Met betrekking tot het ter kennis brengen overweegt 

het Hof dat “een dergelijke kennisgeving uiteraard niet kan betekenen dat het voordeel van de 

vrijstelling van aansprakelijkheid als voorzien in artikel 14 van richtlijn 2000/31 automatisch 

verloren gaat, aangezien de kennisgeving van vermeend onwettige activiteiten of informatie 

onvoldoende nauwkeurig en onderbouwd kan blijken te zijn, doet dit er niet aan af dat zij in 

een dergelijk geval in het algemeen een factor is waarmee de nationale rechter rekening moet 

houden om te beoordelen of, gelet op de inlichtingen die aldus aan de beheerder zijn verstrekt, 

deze kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame 

marktdeelnemer de onwettigheid had moeten vaststellen”.106 

2.2.2.2.3. Notice-and-take-down 

Het kan voorkomen dat een hosting provider kennis heeft of besef krijgt van de onwettige 

activiteit of informatie of, wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, kennis of 

besef krijgt van de feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de 

activiteiten of informatie duidelijk blijkt. In dat geval heeft hij nog één ‘escape’ om niet 

aansprakelijk te worden gehouden voor de door hem opgeslagen informatie. Art. 14 lid 1 sub 

b van de E-Commerce richtlijn schrijft voor dat hij dan prompt moet handelen om de 

informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Volgens overweging 40 

van de considerans van de richtlijn zijn dienstverleners in bepaalde gevallen zelfs verplicht op 

te treden om onwettige activiteiten te vermijden of deze te doen ophouden. De overweging 

 
103 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 50 (MvT). 
104 HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 119-120. 
105 HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 122. 
106 HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 122. 
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vervolgt dat de bepalingen van de E-Commerce richtlijn het passende uitgangspunt vormen 

voor de uitwerking van snelle, betrouwbare mechanismen om onwettige informatie te 

verwijderen en ontoegankelijk te maken. Van belang is niet alleen dat dergelijke 

mechanismen op basis van vrijwillige overeenkomsten tussen alle betrokken partijen worden 

uitgewerkt, maar ook dat deze door de lidstaten worden aangemoedigd. In de praktijk is aan 

deze mechanismen invulling gegeven door het inrichten van zogenaamde notice-and-

takedown (hierna: NTD) -systemen door dienstverleners die informatie voor anderen opslaan.  

Ook de Nederlandse wetgeving voorziet de hosting provider van deze ‘escape’ in art. 6:196c 

lid 4 sub b BW. Omdat zowel de overheid als de marktpartijen de wens hadden om te komen 

tot afspraken rondom de NTD, kent Nederland sinds 2008 de ‘Gedragscode Notice-and-

Takedown’ (hierna: Gedragscode NTD) die onder leiding van de Nationale Infrastructuur ter 

bestrijding van Cybercrime (hierna: NICC) en in overleg met de overheid, het bedrijfsleven 

en belangenverenigingen werd opgesteld.107 De Gedragscode NTD schept geen nieuwe 

wettelijke verplichtingen,108 maar vereist wel dat de deelnemers aan de code dit kenbaar 

maken.109 Het eraan voldoen is vrijwillig en kan daardoor formeel niet worden afgedwongen. 

Het doel van de code is om partijen te helpen om binnen de bestaande wettelijke kaders 

zorgvuldig te handelen bij het, op verzoek van derden, verwijderen van informatie van het 

internet. Het richt zich dan ook op de afhandeling van meldingen ten aanzien van de 

(vermeende) onrechtmatige en/of strafbare informatie op (het Nederlandse deel van het) 

internet,110 waarbij het streven is dat private partijen dit soort meldingen zoveel mogelijk zelf 

afhandelen. Bovendien kan de code ook worden gebruikt voor inhoud die door een 

tussenpersoon zelf als ongewenst of schadelijk wordt aangemerkt.111  

 

Deze NTD-procedure kenmerkt zich door enerzijds de ‘notice’ en anderzijds de ‘takedown’. 

De notice ziet op de mogelijkheid voor (auteurs)rechthebbenden om inbreukmakende content 

te melden. Volgens de Gedragscode NTD dient de melder hiervoor primair de 

inhoudsaanbieder aan te spreken oftewel de persoon, instantie of organisatie die de 

(vermeend) inbreukmakende content op het internet heeft gezet of die verantwoordelijk is 

voor de ruimte op internet waarvan een derde gebruik heeft kunnen maken. Het komt in de 

praktijk echter vaak voor dat de melder geen idee heeft wie deze inhoudsaanbieder is, 

waardoor hij zich tot de tussenpersoon wendt (zie figuur 2.4.).112   

 

 

 
107 https://ecp.nl/activiteiten/werkgroep-notice-and-takedown/ 
108 Dit in tegenstelling tot bijv. Frankrijk waar de NTD procedure in de wet is opgenomen, zie: artikel 6 van de  

     Loi nº2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 
109 Art. 7 Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf 
110 Zie art. 1 van de Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008.  

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf  
111 Memorie van toelichting van de Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf  
112 Memorie van toelichting van de Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf  

https://ecp.nl/activiteiten/werkgroep-notice-and-takedown/
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
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De takedown ziet op de verwijdering van de daadwerkelijk inbreukmakende en dus de 

onrechtmatig bevonden content. Een melding impliceert echter niet een automatische 

verwijdering van de content waarover de melding is gemaakt. Het kan immers voorkomen dat 

er een melding113 wordt gemaakt bij de hosting provider over content die uiteindelijk niet 

onrechtmatig blijkt te zijn. Indien de content wel in strijd met de wet wordt bevonden, moet 

de hosting provider “faciliteren door of te helpen bij het (laten) verwijderen van de gewraakte 

inhoud, of door de melder in contact te brengen met de inhoudsaanbieder”.114 Het kan ook 

voorkomen dat de hosting provider niet een eenduidig oordeel kan vormen of er al dan niet 

sprake is van onrechtmatige content. In dat geval stelt hij de inhoudsaanbieder op de hoogte 

van de melding met het verzoek de inhoud te verwijderen of contact op te nemen met de 

melder. Mocht tussen de melder en de inhoudsaanbieder onenigheid hieromtrent ontstaan, dan 

moet de melder bij voorkeur in staat worden gesteld om het geschil aan de rechter voor te 

leggen.115 Indien in dat stadium de inhoudsaanbieder nog steeds onbekend is en zich niet 

bekend wil maken aan de melder, heeft de hosting provider twee opties met betrekking tot 

zijn faciliteren: het verstrekken van NAW-gegevens van de inhoudsaanbieder aan de melder 

of het verwijderen van de inbreukmakende content.116  

 
113 Zie m.b.t. de melding ook art. 4 Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf 
114 Memorie van toelichting van de Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf 
115 Art. 6 Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf 
116 Art. 6 Gedragscode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

    https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf 

Figuur 2.4. Grafische weergave conflict situatie bij melding NTD  

Bron: Gedragcode Notice-and-Take-Down, versie 1.04, 9 oktober 2008. 

https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf  

 

https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
https://noticeandtakedowncode.nl/wp-content/uploads/2016/08/ntd-gedragscode-nl.pdf
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2.2.3. Art. 15 E-Commerce richtlijn: het verbod op algemene monitoring  

Uit het ‘technologie-neutrale’ art. 15 lid 1 van de E-Commerce richtlijn vloeit voort dat de 

hosting provider geen algemene verplichting mag worden opgelegd om toe te zien op de via 

zijn server verspreide informatie of om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op 

onrechtmatige activiteiten duiden. Met andere woorden: de maatregelen die van de hosting 

provider worden verlangd kunnen niet bestaan uit “het actief surveilleren van alle gegevens 

van ieder van zijn klanten om elke toekomstige inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten via 

de site van die dienstverlener te voorkomen”.117  

In het Scarlet/SABAM-arrest118 en het SABAM/Netlog-arrest119 heeft het Hof van Justitie 

geoordeeld dat zowel het installeren van een filtersysteem om toezicht te houden op alle of het 

grootste deel van de informatie die bij de betrokken hosting provider wordt opgeslagen als 

een algemene toezichtverplichting in strijd zijn met het Europese recht. Zo zouden dergelijke 

verplichtingen volgens het Hof van Justitie afbreuk doen aan de vrijheid van 

ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid kennis te 

nemen en te geven van informatie. Dergelijke verplichtingen zouden bovendien volgens de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie onverenigbaar zijn met art. 3 van de IE-

Handhavingsrichtlijn, dat bepaalt dat de in die richtlijn bedoelde maatregelen billijk en 

evenredig moeten zijn en niet overdreven kostbaar mogen zijn.120 Tot het censureren van 

content voor de plaatsing op de website is de hosting provider aldus niet verplicht.121 

Ingevolge overweging 47 van de considerans van de E-Commerce richtlijn geldt het 

bovenstaande echter niet voor toezichtverplichtingen in specifieke gevallen. Het verschil 

tussen een ‘algemene’ en een ‘specifieke’ toezichtverplichting wordt niet expliciet duidelijk 

gemaakt in de richtlijn. Het Nederlandse recht kent een dergelijke algemene 

toezichtverplichting ook niet. Volgens de memorie van toelichting kan een in Nederland 

gevestigde dienstverlener slechts in individuele, specifieke omstandigheden een 

toezichtverplichting worden opgelegd. Hierbij kan onder andere gedacht worden “aan de 

mogelijkheden die de zevende afdeling van titel IVA van het Wetboek van Strafvordering 

biedt om in geval van een concrete verdenking van bepaalde misdrijven inlichtingen te 

vorderen met betrekking tot telecommunicatieverkeer”.122 Wel kan er in bijzondere gevallen 

een zekere onderzoeksplicht voor de hosting provider bestaan indien hij gegronde reden heeft 

om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de bij hem opgeslagen informatie in verband met 

de gerechtvaardigde belangen van derden.123 

Art. 15 lid 2 van de E-Commerce richtlijn behelst de mogelijkheid voor lidstaten om de 

hosting provider voor te schrijven dat “hij de bevoegde autoriteiten op hun verzoek informatie 

dient te verstrekken waarmee de voor de inhoud verantwoordelijke informationprovider kan 

 
117 HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 122. 
118 HvJ EU 24 november 2011, ECLI:EU:C:2011:771 (Scarlet/SABAM). 
119 HvJ EU 16 februari 2012, ECLI:EU:C2012:85 (SABAM/Netlog). 
120 HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 139. 

      HvJ EU 24 november 2011, ECLI:EU:C:2011:771 (Scarlet/SABAM), r.o. 36. 

      HvJ EU 16 februari 2012, ECLI:EU:C2012:85 (SABAM/Netlog), r.o. 34. 
121 Lankhorst, in: T&C Burgerlijk Wetboek 2004, art. 6:196c BW, aant. 3 (online, bijgewerkt 15 februari 2019). 
122 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 27 (MvT). 
123 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 49 (MvT). 
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worden geïdentificeerd”.124 Hoewel deze bepaling niet in het Nederlandse recht is 

geïmplementeerd, kan de rechter de hosting provider verplichten om over te gaan tot afgifte 

van de NAW-gegevens. Volgens de memorie van toelichting geldt hiervoor dan wel de 

voorwaarde dat de hosting provider daartoe redelijkerwijs in staat is. Dat is het geval wanneer 

“hij in een contractuele relatie, los van de precieze inhoud daarvan, staat met de 

informationprovider die verantwoordelijk is voor de inhoud van de schade toebrengende 

informatie”.125 Volgens het HR Lycos/Pessers-arrest “houdt de tekst van de E-Commerce 

richtlijn niet in dat, buiten de in art. 15 lid 2 bedoelde gevallen, het verstrekken van de NAW-

gegevens door een hosting provider niet is toegelaten”.126 Het weigeren van het verstrekken 

van deze gegevens kan onder omstandigheden van het concrete geval zelfs als onrechtmatig 

worden aangemerkt.127 

 

2.2.4. Art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn: 

het rechterlijk bevel   

Volgens overweging 59 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn zullen derden, in het 

bijzonder in de digitale omgeving, wellicht in toenemende mate gebruik maken van de 

diensten van tussenpersonen voor handelingen die een inbreuk vormen op het auteursrecht. 

Tegelijkertijd zijn juist deze tussenpersonen volgens de considerans in veel gevallen het meest 

aangewezen om dergelijke handelingen te beëindigen. Volgens Husovec kan het worden 

aangenomen dat de tussenpersonen hiervoor het meest aangewezen zijn omdat zij het 

goedkoopst de inbreuken van anderen kunnen voorkomen.128 De gedachte is in ieder geval dat 

auteursrechthebbenden over de mogelijkheid moeten beschikken om “te verzoeken om een 

verbod ten aanzien van een tussenpersoon die een door een derde gepleegde inbreuk met 

betrekking tot een auteursrechtelijk beschermd werk of ander materiaal in een netwerk 

steunt”. 129  

Sectorspecifiek is om die redenen in art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn bepaald dat 

lidstaten zelf ervoor moeten zorgen dat de auteursrechthebbenden kunnen verzoeken om een 

verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om 

inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten. In de Nederlandse wetgeving is 

deze bepaling in art. 6:196c lid 5 BW geïmplementeerd. Volgens de memorie van toelichting 

kan een tussenpersoon via een rechterlijk bevel worden bevolen om de doorgifte van de 

inbreukmakende informatie te staken of te verwijderen. Bovendien bestaat de mogelijk om 

daaraan een dwangsom te verbinden. Echter, die mogelijkheid is niet onbegrensd. Het moet 

namelijk voor de hosting provider redelijkerwijs mogelijk zijn om op te treden, waarvan pas 

sprake is als het op proportionele wijze en tegen aanvaardbare kosten mogelijk is om met 

personele en technische maatregelen op te treden.130  

 
124 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 51 (MvT). 
125 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 51 (MvT). 
126 HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (Lycos/Pessers), r.o. 5.1.3. 
127 HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (Lycos/Pessers), r.o. 5.2.2. 
128 Husovec 2016, p. 5.   
129 Overweging 59 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn (PbEG 2001, L 167/15). 
130 Kamerstukken II 2001-02, 28197, 3, p. 50-51 (MvT). 
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Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten in het algemeen is een vergelijkbare 

handhavingsbepaling in art. 11, derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn te vinden. Deze 

bepaling is in art. 26d van de Nederlandse Auteurswet geïmplementeerd. Volgens Walter en 

Von Lewinski is het doel van art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, van 

de IE-Handhavingsrichtlijn identiek.131 

Uit het HvJ Scarlet/SABAM-arrest volgt dat de nationale rechter op grond van art. 8 lid 3 van 

de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn, tussenpersonen moet 

kunnen gelasten niet alleen maatregelen te nemen om de reeds (via hun diensten van de 

informatiemaatschappij) gepleegde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te 

beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen.132 Deze maatregelen kunnen voor 

een hosting provider bijvoorbeeld inhouden:  

- Een rechterlijk bevel inhoudende een verplichting tot het schorsen van de online 

inbreukpleger op intellectuele eigendomsrechten teneinde nieuwe inbreuken van 

diezelfde aard door diezelfde inbreukpleger op diezelfde intellectuele 

eigendomsrechten te voorkomen, indien de tussenpersoon dit niet op eigen initiatief 

doet.133 

- Een rechterlijk bevel tot verwijdering en het verwijderd houden van een website met 

een onrechtmatig karakter.134 

- Een rechterlijk bevel ter vaststelling van de identiteit van de inbreukmaker.135 

Belangrijk om op te merken is dat zowel art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn als art. 11, 

derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn geen aansprakelijkheid van de tussenpersonen 

construeren ten aanzien van de op het auteursrecht inbreukmakende handelingen door derden. 

Deze bepalingen leggen ze wel verantwoordelijkheden op en verplichten hen tot (een 

bepaalde mate van) medewerking – ook indien de tussenpersoon zelf niet aansprakelijk is 

voor de door de inbreuk veroorzaakte schade.136 Wat specifiek het auteursrecht betreft, draait 

art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn volgens Nordemann dan ook niet om de 

aansprakelijkheid van de internet providers, maar om hun hulpplicht.137 Vandaar dat gezegd 

kan worden dat zij verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk zijn of in de woorden van 

Husovec: “accountable, not liable”.138 Wel kan het handelen in strijd met deze hulpplicht een 

onrechtmatige gedraging opleveren. 

Hoe de ‘hulptaak’ van de tussenpersonen, zoals omschreven in overweging 59 van de 

considerans van de Auteursrechtrichtlijn, moet worden vormgegeven is afhankelijk van het 

type internet provider. Voor de hosting providers kunnen in feite drie hulptaken worden 

 
131 Walter&Von Lewinski 2010, p. 1087. 
132 HvJ EU 24 november 2011, ECLI:C:EU:2011:771 (Scarlet/SABAM), r.o. 31. 

     M.b.t. de hosting provider is dit later ook overwogen in HvJ EU 16 februari 2012, ECLI:C:EU:2012:85  

     (SABAM/Netlog), r.o. 29. 
133 Zie bijv. HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 141. 
134 Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD6223. 
135 Zie bijv. HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 142.  
136 Met andere woorden, de neutraliteit van de tussenpersoon, of het juist ontbreken daarvan, speelt bij de 

toepassing van art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn geen rol. 
137 Nordemann 2017, p. 20. 
138 Husovec 2016, p. 5.  
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onderscheiden bestaande uit: de take down, stay down en het voorkomen van nieuwe 

inbreuken van dezelfde aard.139 Een kritische noot is dat het niet duidelijk uit de richtlijn blijkt 

wanneer een internet provider (waaronder de hosting provider) daadwerkelijk zijn 

verantwoordelijkheid en/of hulpplicht uit moet oefenen. Chavannes schrijft hierover dat 

“wellicht het grootste probleem waarmee zowel nationale rechters als het Hof zich 

geconfronteerd zien bij de uitleg en toepassing van (nationale implementaties van) art. 8 lid 3 

Auteursrechtrichtlijn, is dat deze bepaling geen norm bevat. Lidstaten moeten het mogelijk 

maken dat rechthebbenden jegens tussenpersonen een verbod kunnen krijgen, maar de 

richtlijn zwijgt in alle taalversies over de vraag welke maatregelen onder welke 

omstandigheden kunnen worden opgelegd, in welke modaliteiten en met welke 

waarborgen”.140  

Opgemerkt dient te worden dat dergelijke gerechtelijke bevelen tegen 

(internet)tussenpersonen (die de inbreuk zelf niet plegen) gezien kunnen worden als een vorm 

van aansprakelijkheid.141 Hierdoor zou geconcludeerd kunnen worden dat er, weliswaar 

sectorspecifieke, pan-Europese indirecte aansprakelijkheidsregels bestaan ingevolge art. 8 lid 

3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn. Echter, deze bepalingen 

harmoniseren niet de exacte voorwaarden voor de gerechtelijke bevelen. De voorwaarden en 

andere bepalingen daarvoor worden aan de nationale lidstaten overgelaten.142 Ingevolge de 

vaste rechtspraak van het Hof van Justitie verplichten die artikelen de lidstaten om ervoor te 

zorgen dat “de tussenpersoon wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een 

intellectuele eigendomsrecht te maken, onverminderd zijn eventuele eigen aansprakelijkheid 

ten aanzien van litigieuze feiten, kan worden verplicht maatregelen te nemen die bedoeld zijn 

om deze inbreuken te staken en om nieuwe inbreuken te voorkomen”.143 Dit betekent dat 

krachtens het Europese recht de eiser voor een beroep op art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn of 

op art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn zal moeten bewijzen dat: 1) de gedaagde een 

tussenpersoon is, 2) dat zijn diensten door derden worden gebruikt om 3) een inbreuk op een 

intellectuele eigendomsrecht te maken. De lidstaten mogen van deze voorwaarden 

afwijken.144 

Wat belangrijk is om in het achterhoofd te houden is dat een succesvol beroep op zowel art. 8 

lid 3 Auteursrechtrichtlijn als art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn losstaat van het 

eventuele onrechtmatig handelen van de online tussenpersoon.145 Zoals eerder benoemd 

hebben deze bepalingen slechts betrekking op de zogenaamde hulpplicht van de 

tussenpersoon.146 Dit betekent dat voor de voorwaarden voor de vaststelling van de 

 
139 Nordemann 2017, p. 20. 
140 Chavannes 2015, p. 46. 
141 Husovec 2017, p. 14. 
142 Zie overweging 59 van de considerans van de Auteursrechtrichtlijn (PbEG L 167/15): “(…) De voorwaarden  

     en andere bepalingen met betrekking tot dergelijke verbodsmaatregelen moeten aan het nationaal recht van  

     de lidstaten worden overgelaten”. Zie ook: overweging 23 van de considerans van de IE- 

     Handhavingsrichtlijn (PbEG L 157/54): “(…) De voorwaarden voor en modaliteiten van deze bevelen moeten  

     aan het nationale recht van lidstaten worden overgelaten”.  
143 HvJ EU 7 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:528 (Tommy Hilfiger Licensing e.a.), r.o. 22. 
144 Husovec & Van Dongen 2017, p. 696.  
145 Reus 2012, p. 413. 
146 Husovec 2017, p. 14.  
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onrechtmatigheid en dus de indirecte aansprakelijkheid gekeken moet worden naar het 

nationale recht van een lidstaat.147 Hierdoor is een grote verscheidenheid van verschillende 

concepten voor deze aansprakelijkheid in Europa waarneembaar, die verschillende resultaten 

kunnen opleveren.  

2.2.5. De richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt  

Op 14 september 2016 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de Richtlijn inzake 

auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (hierna: DSM-richtlijnvoorstel) 

gepubliceerd, dat onderdeel uitmaakt van haar strategie voor een ‘digitale eengemaakte 

markt’ en waarmee wordt geprobeerd de auteursrechten in Europa (deels) te harmoniseren.148 

Hierin introduceerde de Europese Commissie tegen bovenstaande achtergrond artikel 13: de 

belangrijkste en meest controversiële bepaling van het richtlijnvoorstel.149 Het artikel werd al 

gauw in de media bekend als de ‘uploadfilter bepaling’ en er werd gevreesd voor een 

beperking van de internetvrijheid. Platforms zouden namelijk met auteursrechthebbenden 

licenties moeten sluiten voor content die hun gebruikers op de platforms uploaden en moeten 

voorkomen dat gebruikers auteursrechtelijk beschermde werken of andere materialen 

uploaden.150 Bovendien zouden de platforms direct aansprakelijk worden gehouden voor de 

door hun gebruikers gepleegde auteursrechtschendingen.151  

Hoewel de term ‘(upload)filter’ niet expliciet in het richtlijnvoorstel is genoemd, werd 

aangenomen dat platforms niet anders kunnen dan uploadfilters installeren om het uploaden 

van auteursrechtelijk beschermde content door gebruikers te voorkomen. Verschillende 

academici,152 internet architecten- en pioniers,153 belangenorganisaties,154 lidstaten 

(waaronder Nederland155),156 mensenrechten-en digitale rechtenorganisaties157 en zelfs de 

Europese Toezichtcommissie158 uitten hun kritiek op artikel 13 en er werden tegen deze 

bepaling diverse protesten159 en petities160 georganiseerd. Dit had echter weinig effect. In april 

2019 werd de DSM-richtlijn een feit.  

 
147 HvJ EU, 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L’Oréal/eBay), r.o. 107-108. 
148 COM(2016) 593, final, p. 2. 
149 Visser 2019, p. 2. 
150 COM(2016) 593, final, p. 31-32. 
151 COM(2016) 593, final, p. 22. 
152 Zie bijv.: 

      https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter_EU_Copyright_Reform_24_02_2017.pdf  

      https://www.ivir.nl/nl/academics-against-press-publishers-right/  

      https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/ecs-opinion-on-eu-copyright-reform- 

      def.pdf  
153 Zie bijv.: https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf  
154 http://copybuzz.com/wp-content/uploads/2017/05/29May_OpenLetter_Council.pdf  
155 Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 november 2016, 22 112, nr. 2237. 
156 http://statewatch.org/news/2017/sep/eu-copyright-directive-ms-questions-council-legal-service-25-7-17.pdf  
157 Zie bijv.: https://freedex.org/a-human-rights-approach-to-platform-content-regulation/  
158 2016/0280(COD) 
159 Zie bijv.: 

    https://nos.nl/artikel/2277016-europese-wikipedia-s-op-zwart-uit-protest-eu-copyright-nederlandse-niet.html  

    http://www.spiegel.de/fotostrecke/demos-in-deutschen-staedten-protest-gegen-artikel-13-fotostrecke- 

    167424.html  
160Zie bijv.:  https://saveyourinternet.eu/  

https://www.create.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/OpenLetter_EU_Copyright_Reform_24_02_2017.pdf
https://www.ivir.nl/nl/academics-against-press-publishers-right/
https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/ecs-opinion-on-eu-copyright-reform-%20%20%20%20%20%20def.pdf
https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/ecs-opinion-on-eu-copyright-reform-%20%20%20%20%20%20def.pdf
https://www.eff.org/files/2018/06/12/article13letter.pdf
http://copybuzz.com/wp-content/uploads/2017/05/29May_OpenLetter_Council.pdf
http://statewatch.org/news/2017/sep/eu-copyright-directive-ms-questions-council-legal-service-25-7-17.pdf
https://freedex.org/a-human-rights-approach-to-platform-content-regulation/
https://nos.nl/artikel/2277016-europese-wikipedia-s-op-zwart-uit-protest-eu-copyright-nederlandse-niet.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/demos-in-deutschen-staedten-protest-gegen-artikel-13-fotostrecke-%20%20%20%20167424.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/demos-in-deutschen-staedten-protest-gegen-artikel-13-fotostrecke-%20%20%20%20167424.html
https://saveyourinternet.eu/
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Alhoewel zowel de tekst van artikel 13 als de bijbehorende overwegingen in de considerans 

en de nummering veranderd zijn, is de intentie onveranderd gebleven: het dichten van de 

value gap. Artikel 13, dat na wijzigingen nu door het leven gaat als artikel 17,161 vormt nog 

steeds de juridische kern van de nieuwe regeling. In lijn met het DSM-richtlijnvoorstel uit 

2016, introduceert artikel 17 een directe aansprakelijkheid voor UGC-platforms.162 Het artikel 

bepaalt dat deze platforms “een handeling van mededeling aan het publiek of een handeling 

van beschikbaarstelling voor het publiek verrichten, wanneer zij het publiek toegang verlenen 

tot auteursrechtelijk beschermde werken of andere beschermde materialen die door de 

gebruikers ervan, zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbenden, zijn 

geüpload”. Vanaf het begin was de aansprakelijkheid van de UGC-platforms één van de 

meest controversiële kwesties die in het debat over de hervorming van het auteursrecht in de 

Europese Unie aan de orde kwam. Heel gek is dat niet, gezien dit onderwerp zowel UGC-

platforms als auteursrechthebbenden raakt. Bovendien is de aansprakelijkheidskwestie van 

invloed op de Europese online informatie-infrastructuur. Met de huidige mogelijkheid om 

foto’s, films, muziek en teksten te uploaden, heeft het participatieve Web 2.0. de zogenaamde 

passieve gebruikers omgetoverd tot actieve bijdragers aan een open, democratische 

uitwisseling van meningen en ideeën via online discussie- en nieuwsfora, sociale media en 

dataopslagplaatsen voor content.163 Daarnaast is de afschaffing van de safe harbour-bepaling 

voor UGC-platforms in het geval van auteursrechtelijk beschermde content en de daaruit 

voortvloeiende verplichting om licenties te nemen en/of uploads van gebruikers te filteren nog 

steeds één van de centrale thema’s.164 

Hoewel volgens de laatste zin van overweging 64 van de considerans van de DSM-richtlijn 

geen afbreuk wordt gedaan aan het begrip mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling 

voor het publiek elders in het Unierecht, noch aan de mogelijke toepassing van art. 3 lid 1 en 

2 van de Auteursrechtrichtlijn op andere dienstverleners die auteursrechtelijk beschermde 

content gebruiken, kan er wel verandering komen in de interpretatie van dit artikel door 

rechters.165 Temeer omdat er nieuwe factoren zijn bijgekomen, zoals de verplichting om 

 
161 Art. 17 van de Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het voorstel voor een  

    richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt  

    (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)). 
162 Belangrijk om op te merken is dat niet alle UGC-platforms direct aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

Ingevolge art. 2 lid 6 van de DSM-richtlijn valt onder het begrip ‘aanbieder van een onlinedienst voor het delen 

van content’ (UGC-platform): een aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die als belangrijkste 

of een van de belangrijkste doelstellingen heeft een grote hoeveelheid door de gebruikers van de dienst 

geüploade auteursrechtelijk beschermde werken of ander bescherm materiaal op te slaan en toegankelijk te 

maken voor het publiek, waarbij hij deze werken en dit materiaal ordent en promoot met een winstoogmerk. 

Aanbieders van diensten als online-encyclopedieën zonder winstoogmerk, onderwijs- of wetenschappelijke 

gegevensbanken zonder winstoogmerk, platforms voor het ontwikkelen en delen van opensourcesoftware, 

aanbieders van elektronischecommunicatiediensten als gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/1972, 

onlinemarktplaatsen en business-to-business clouddiensten en clouddiensten waarmee gebruikers content kunnen 

uploaden voor eigen gebruik, zijn geen “aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content” in de zin 

van de DSM-richtlijn. Daarnaast is ook een beperking opgenomen in art. 17 lid 6 van de DSM-richtlijn voor 

nieuwe aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content waarvan de diensten gedurende minder dan 

drie jaar beschikbaar waren voor het publiek in de Unie en die een jaaromzet hebben van minder dan 10 miljoen 

euro. 
163 Senftleben 2019, p. 2.  
164 Senftleben 2019, p. 1-3. 
165 Visser 2019, p. 4. 
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licenties te nemen en het filteren van uploads, die een rol zullen spelen bij de vaststelling van 

de directe aansprakelijkheid van UGC-platforms. Echter, mede door de vage en ruim 

geformuleerde terminologieën, weet in feite nog niemand hoe precies de vork in de steel zit. 

Het nieuwe aansprakelijkheidsregime voor UGC-platforms is derhalve nog niet zo klaar als 

een klontje.   
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3. Korte geschiedenis van de unificatie en codificatie van het 

civiel recht in Polen  

 

Het auteursrecht wordt in het algemeen als een onderdeel van het civiel recht beschouwd, 

waarvan het systeem als het ware om het Burgerlijk Wetboek heen is gebouwd – zo ook in 

Polen.166 Vanwege het gebrek aan een compleet Europeesrechtelijk kader voor de indirecte 

aansprakelijkheid van (online) tussenpersonen is ook Polen gedwongen om te vertrouwen op 

zijn eigen oplossingen die in zowel het Pools Burgerlijk Wetboek als in de Poolse Auteurswet 

te vinden zijn. Hoewel er in Polen geen duidelijke conflictregels bestaan met betrekking tot de 

voorrang van het Burgerlijk Wetboek boven andere civielrechtelijke bepalingen, kan de 

speciale rol van het Burgerlijk Wetboek niet worden ontkend.167 

 

Omdat er vrij weinig in de internationale literatuur hierover is bekend, is het naar mijn 

mening interessant om alvorens op het juridische in te gaan kort de geschiedenis van Polen te 

schetsen. Deze is namelijk van invloed geweest op de huidige wet- en regelgeving. Polen, of 

officieel de Republiek Polen (‘Rzeczpospolita Polska’), is een land met een rijke 

geschiedenis. Zo breidde het land zich na zijn ontstaan ten koste van zijn buurlanden uit, 

verdween vervolgens een tijdje geheel van de kaart en wist uiteindelijk door diplomatiek 

getouwtrek erop terug te komen. Dientengevolge heeft Polen een relatief jonge wet- en 

regelgeving – vaak nog niet eens honderd jaar oud. 

 

3.1. Vijf rechtssystemen  

Toen Polen of beter gezegd de Eerste Poolse Republiek, als gevolg van de zogenaamde Derde 

Deling in 1795168, van de kaart van Europa verdween en verdeeld werd tussen het Duitse-, 

Habsburgse- en Russische Rijk, werd het Poolse rechtssysteem vervangen door die van zijn 

veroveraars. Op 11 november 1918 herwon Polen zijn onafhankelijkheid en werd weer een 

soevereine staat. Onder leiding van maarschalk Józef Piłsudski werd destijds de zogenaamde 

Tweede Poolse Republiek gesticht die het ‘lappendeken’ van maar liefst vijf rechtssystemen, 

die in de loop van de tijd in haar grondgebied waren geprent, erfde. Zo had Centraal Polen 

eerst het Pruisische en Oostenrijkse recht, maar dat werd na het Napoleontische avontuur in 

1808 vervangen door het Franse Burgerlijk Wetboek ofwel de Code Civil. De oostelijke 

provincies waren onderworpen aan het Russische recht die in de zogenaamde Zvod Prav te 

vinden was. De westelijke provincies werden eerst geregeerd door de Pruisische Code uit 

1794 en sinds 1900 door het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch. Het zuiden van Polen werd 

daarentegen door de Oostenrijkers als proefgebied voor hun ‘concept Burgerlijk Wetboek’ uit 

1797 gebruikt, die in 1812 door het Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch werd vervangen. 

Een zeer klein deel van het zuiden dat deel uitmaakte van Noord-Hongarije, was tot 1922 aan 

 
166 Safjan 2017, p. 61. 
167 Widła 2010, p. 70. 
168 De Poolse Delingen is een serie van drie verdelingen van het Poolse land die plaats vonden in de tweede helft  

     van de 18e eeuw en het einde van de Pools-Litouws Gemenebest betekenden.  

     Zie: https://www.britannica.com/event/Partitions-of-Poland  

https://www.britannica.com/event/Partitions-of-Poland
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het Hongaarse recht onderhevig.169 

 

3.2. Unificatie en codificatie van het Pools Burgerlijk Wetboek  

Na de herwinning van de onafhankelijkheid in 1918, was de verscheidenheid aan 

rechtsstelsels van buitenlandse oorsprong in strijd met het streven van Polen om een uniforme 

en volledige onafhankelijke staat te creëren waarin burgers in hun onderlinge betrekkingen 

aan dezelfde rechtsregels onderworpen zouden zijn.170 Het werd daarom tijd voor Polen om 

een eigen wet- en regelgeving te unificeren en te codificeren. Hiervoor werd op 3 juni 1919 

het Codificatie Comité (‘Komisja Kodyfikacyjna’) opgericht.171 Het Comité bestond uit 40 

leden (de president, drie vicepresidenten en 36 overige leden) en was verdeeld in twee 

afdelingen: civiel recht en strafrecht.172 Tot haar takenpakket behoorde de voorbereiding van 

onder meer het Pools Burgerlijk Wetboek (‘Kodeks Cywilny’). Omdat het streven van het 

Comité was om zo spoedig mogelijk een uniforme Poolse wetgeving in te voeren, was het in 

de eerste plaats de bedoeling om de verschillende gebieden van het civiel recht op 

gefragmenteerde wijze te regelen en deze vervolgens samen te voegen tot systematisch 

georganiseerde grotere eenheden. De geleidelijke unificatie van het recht zou dus aan de 

codificatie voorafgaan.173 

Het was het Comité echter niet gelukt om haar werkzaamheden met betrekking tot de 

unificatie van het Poolse civiel recht tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede 

Wereldoorlog af te ronden. De unificatie was enkel een succes te noemen op het gebied van 

de zogenaamde economische betrekkingen in de vorm van het Wetboek van 

Verbintenissenrecht (1933) en het Wetboek van Koophandel (1934). De Tweede 

Wereldoorlog die in 1939 begon, riep de verdere unificatie van het civiel recht een halt toe. 

Pas in 1945 werd deze hervat en een tiental maanden later voorlopig beëindigd. Het Poolse 

civiel recht, dat gedeeltelijk uit de periode van de oprichting van de zogenaamde 

‘volksdemocratie’ stamt, was op deze manier verenigd, intern coherent en volledig in 

overeenstemming met de West-Europese normen. De invloed van de Marxistisch-

Leninistische ideologie kwam er niet in tot uiting doordat, ondanks de nationalisatie, de 

verdere ontwikkeling van het Poolse rechtssysteem destijds nog niet was bepaald door het 

Sovjetmodel. Daar kwam in 1950 verandering in toen er een gedeeltelijke hervorming van het 

civiel recht werd doorgevoerd. Er ontstond zelfs een idee, dat in 1952 in de Grondwet van de 

Volksrepubliek Polen (‘Polska Rzeczpospolita Ludowa’) tot uitdrukking werd gebracht, om 

een volledig Burgerlijk Wetboek op te stellen ter uitvoering van de Sovjet-doctrine. In die 

richting ontstonden zelfs al diverse projecten in 1954 en 1955, maar door sterke kritiek van 

diverse rechtsgeleerden werd daar vanaf gezien.174 

 
169 Lasok 1973, p. 1-2. 
170 Radwański 2009, p. 131. 
171 Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej (Dz. Pr. Z 1919 r. Nr 44, poz. 315). 

     Zie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190440315/T/D19190315L.pdf  
172 Mazuryk & Sadowski 2013, p. 8-9.  
173 Radwański 2009, p. 131.  
174 Radwański 2009, p. 132-133. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19190440315/T/D19190315L.pdf
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De codificatie van de Kodeks Cywilny werd pas in 1964 definitief afgerond. De Kodeks 

Cywilny 1964 (hierna: Kodeks Cywilny), die tot op heden wordt gebruikt, trad toen ook 

meteen in werking. In 1989, toen de Volksrepubliek Polen tezamen met het communisme viel 

door het winnen van de parlementsverkiezingen door Solidarność, werd de Kodeks Cywilny 

door ruim vijftig amendementen gewijzigd. Men wilde namelijk een einde maken aan de 

communistische overblijfselen. Ondanks de wijzigingen zijn bepaalde elementen van de 

communistische doctrine tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Dientengevolge wordt 

gepleit voor een nieuwe Kodeks Cywilny.175  

In tegenstelling tot het Nederlands Burgerlijk Wetboek kent de Kodeks Cywilny niet tien, 

maar vier boeken. Deze omvatten: 1) algemene bepalingen, 2) diverse eigendomsrechten, 3) 

de contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 4) de 

erfopvolging. Voor deze scriptie is het derde boek van belang. 

 

3.3. Intellectuele eigendomsrechten 

 

3.3.1. Economische motor 

Aangezien de economie van het destijds jonge land zich moest kunnen ontwikkelen, 

beschouwde het Comité in 1919 de unificatie en modernisatie van de intellectuele 

eigendomsrecht als één van haar prioriteiten. In een relatief korte periode kwam er nieuwe 

wet- en regelgeving tot stand op het gebied van: het auteursrecht (1926), het 

mededingingsrecht (1926) en de bescherming van uitvindingen, modellen en merken (1928). 

Deze wet- en regelgeving was zelfs nog tot na de Tweede Wereldoorlog van kracht.  

Uiteindelijk werd de Auteurswet van 1926 ingetrokken door de wet van 1952 die vervolgens 

werd vervangen door de wet van 1994 die tot op heden van toepassing is. Wat het 

mededingingsrecht van 1926 betreft gold deze tot 1993 toen de huidige mededingingswet van 

kracht werd. De wet- en regelgeving voor de bescherming van uitvindingen, modellen en 

merken werd van 1950 tot 1985 geleidelijk vervangen door verschillende wetten. De laatste 

stap in de ontwikkeling van het intellectuele eigendomsrecht in de Poolse wetgeving was de 

invoering van de wet op de industriële eigendom in het jaar 2000 die de resterende wettelijke 

bepalingen verving.176  

3.3.2. Het auteursrecht 

Zoals hierboven reeds aangehaald werd de eerste Poolse Auteurswet in 1926 ingevoerd. 

Daarvoor golden op Pools grondgebied: 1) de Oostenrijkse Auteurswet van 26 december 1894 

betreffende literatuur, kunst en fotografie, 2) de Russische Auteurswet van 20 maart 1911, 3) 

de Duitse Auteurswet betreffende literaire- en muzikale werken van 19 juni 1901, 4) de 

Duitse Auteurswet betreffende de beeldhouwkunst en fotografie van 9 januari 1907 en tot slot 

5) de Hongaarse Auteurswet van 26 april 1884.177 Zo’n vijf maanden nadat het Codificatie 

Comité was opgericht, was prof. Alfons Parczewski de eerste die op 14 november 1919 op de 

 
175 Radwański 2009, p. 136-137 en p. 142.  
176 Machnikowski & A. Górnicz-Mulcahy 2017, p. 1-21.  
177 Dąbrowski 2010, p. 67. 
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behoefte wees om het auteursrecht te uniformeren. Hij werd hierin gesteund door prof. 

Frederyk Zoll.178 In het jaar daarop, in 1920, werd deze kwestie niet alleen een prioriteit 

vanwege de reeds genoemde noodzaak aan economische ontwikkeling, maar ook omdat de 

Poolse regering op 28 januari 1920 de Berner Conventie van 1886 had ondertekend. In maart 

1920 wendden het Poolse Ministerie van Kunst en Cultuur en het Codificatie Comité zich dan 

ook tot prof. Zoll met het verzoek om een ontwerp van een nieuwe Auteurswet voor te 

bereiden. Op 29 maart 1926 trad de eerste Poolse Auteurswet uiteindelijk in werking.  

Hoewel de Poolse Auteurswet van 1926 zeer werd gewaardeerd179, ook door buitenlandse 

rechtsgeleerden, werd deze in 1952 vervangen door de Auteurswet van 10 juli 1952. De reden 

hiervoor was de wijziging van het politieke systeem.180 In 1944 werd Polen een satellietstaat 

van de Sovjet-Unie en werd in 1952 tot de Volksrepubliek Polen omgedoopt – het socialisme 

regeerde destijds. Buiten dat, gaf de nieuwe Auteurswet volgens Fiołka geen reden om trots 

erop te zijn. De wet bracht namelijk een grote achteruitgang van de auteursrechtelijke 

bescherming met zich mee. Het grootste nadeel was dat deze wet auteurs van zeer lage 

vergoedingen voor het gebruik van hun werken voorzag en van een zeer korte 

auteursrechtelijke beschermingsduur. Zo werden bijvoorbeeld cinematografische- en 

fotografische werken slechts tien jaar na de eerste publicatie beschermd. Na tien jaar kon 

aldus iedereen in Polen, compleet legaal, deze werken verspreiden – wat natuurlijk ten koste 

ging van de makers van het werk.181 

De Auteurswet van 1952 werd in 1994 vervangen door de Auteurswet die tot op de dag van 

vandaag geldt: de Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(hierna: pr. aut.). In deze wet is gepoogd om de achteruitgang die de Auteurswet van 1952 

met zich mee bracht weer in te halen. De belangrijkste verandering was dat er een 

overgangsbepaling werd opgenomen die de duur van de auteursrechtelijke bescherming 

verlengde.182 Heel nieuw is de Poolse Auteurswet van 1994 echter niet, gezien deze gebaseerd 

is op de Auteurswet van 1926. Een aantal artikelen zijn zelfs min of meer letterlijk 

overgenomen, zelfs zonder het wijzigen van de nummering. Dit heeft helaas ook geleid tot het 

overnemen van de fouten die in de wet van 1926 te vinden waren. De nieuwe wet bood dus 

niet veel nieuwe oplossingen voor de fundamentele problemen betreffende de 

auteursrechtelijke bescherming.183 

 

 

 

 
178 Dąbrowski 2010, p. 69.  
179 Zo werd bijvoorbeeld in het Poolse auteursrecht de droit moral geïntroduceerd.  
180 Barta & R. Markiewicz 2016, p. 28. 
181 Fiołka 2015, p. 264. 
182 Fiołka 2015, p. 264-265. 
183 Fiołka 2015, p. 266. 
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4. De huidige verplichtingen voor online tussenpersonen in 

Polen 

 

4.1. De implementatie van de E-Commerce richtlijn in het Poolse recht 

Polen heeft, net als andere lidstaten van de Europese Unie, de E-Commerce richtlijn in zijn 

rechtstelsel opgenomen. Dientengevolge kunnen online tussenpersonen – onder bepaalde 

voorwaarden – gebruik maken van de safe harbour-bepalingen waardoor zij gevrijwaard 

kunnen worden van hun aansprakelijkheid voor de schending van onder andere het civiel 

recht – met inbegrip van het auteursrecht. In de Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną184 (hierna: u.ś.u.d.e.) zijn de bepalingen geïmplementeerd die 

bedoeld zijn om te voldoen aan de artikelen 12 t/m 15 van de E-Commerce richtlijn. De 

online diensten die als tussenpersoon optreden zouden onder het Poolse recht verdeeld kunnen 

worden in vier categorieën, te weten: 1) mere conduit, 2) caching, 3) hosting en 4) 

information tools (zoekmachines en hyperlinking).185 Opgemerkt dient te worden dat de 

u.ś.u.d.e. op dit moment slechts de eerste drie categorieën bestrijkt. De laatste categorie is 

uitgesloten van de toepassing van deze wet.186 

De implementatie lijkt op het eerste gezicht letterlijk te zijn doordat dezelfde nummering van 

de artikelen in de u.ś.u.d.e. is aangehouden, maar schijn bedriegt. De bewoording is namelijk 

niet letterlijk overgenomen. De implementatie van voornamelijk art. 14 lid 1 van de E-

Commerce richtlijn in de u.ś.u.d.e. roept de meeste vraagtekens op.187 Naast deze 

implementatie, zal ook worden ingegaan op de implementatie van art. 15 van de E-Commerce 

richtlijn. 

4.1.1. De implementatie van art. 14 lid 1 van de E-Commerce richtlijn  

Art. 14 lid 1 van de u.ś.u.d.e. vormt de implementatie van zowel sub a als sub b van art. 14 lid 

1 van de E-Commerce richtlijn. Art. 14 lid 1 u.ś.u.d.e. bepaalt dat: “Geen enkele 

aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de opgeslagen gegevens door eenieder die, tijdens het 

ter beschikking stellen van middelen van een tele-informatie systeem voor de opslag van 

gegevens door een afnemer van de dienst, geen kennis heeft van het onwettige karakter van de 

gegevens of van de daarmee verband houdende activiteiten of die die in het geval van een 

officiële kennisgeving of het verkrijgen van een geloofwaardige informatie over het onwettige 

karakter van de gegevens of van de activiteiten die daarmee verband houden onmiddellijk de 

toegang tot deze gegevens verhindert”.  

Art. 14 lid 1 van de E-Commerce richtlijn bepaalt dat wanneer een dienst van de 

informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte 

informatie, de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de 

dienst opgeslagen informatie, op de voorwaarde dat:  

 
184 Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204. 
185 Konarski & Targosz 2017, p. 86. 
186 Wiewiórowski 2009, p. 207-210. 
187 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 8. 
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- Ingevolge sub a) de dienstverlener niet daadwerkelijk kennis heeft van de onwettige 

activiteit of informatie, en wanneer het een schadevergoedingsvordering betreft, geen 

kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de 

activiteiten of informatie duidelijk blijkt, of  

- Ingevolge sub b) de dienstverlener, zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk 

kennis heeft besef krijgt, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de 

toegang daartoe onmogelijk te maken. 

Wanneer men beide bepalingen naast elkaar legt, ziet men diverse verschillen. Deze zijn ten 

behoeve van de duidelijkheid onderstreept. 

4.1.1.1. Dienst van de informatiemaatschappij vs. ‘system teleinformatyczny’  

Het eerste opvallende verschil is dat in de u.ś.u.d.e. niet wordt gesproken over een dienst van 

de informatiemaatschappij, maar van het ter beschikking stellen van middelen van een tele-

informatie systeem (‘system teleinformatyczny’). Art. 2 lid 3 van de u.ś.u.d.e. omschrijft het 

tele-informatie systeem als een groep van samenwerkende tele-informatie-apparatuur- en 

software dat voor zowel de verwerking en opslag zorgt, als de verzending en ontvangst van 

gegevens via telecommunicatienetwerken door middel van eindapparatuur dat geschikt is 

voor het type netwerk in kwestie in de zin van de Poolse Telecommunicatiewet188. Ingevolge 

art. 2 lid 4 van de u.ś.u.d.e. houdt het verlenen van een dienst langs elektronische weg het 

verlenen van de dienst in die plaatsvindt door het verzenden en ontvangen van gegevens met 

behulp van deze IT-systemen, op individueel verzoek van de afnemer van de dienst, zonder de 

gelijktijdige aanwezigheid van de partijen, waarbij de gegevens via de openbare netwerken in 

de zin van art. 2 lid 3 u.ś.u.d.e. worden doorgegeven. Krachtens art. 2 lid 6 van de u.ś.u.d.e. is 

het een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder 

rechtspersoonlijkheid die, al is het maar slechts als nevenactiviteit, gedurende het uitoefenen 

van een economische- of beroepsactiviteit de diensten langs elektronische weg verleent. 

Rekening houdend met deze definities, zou begrepen moeten worden dat de safe harbour-

bepalingen op alle online diensten van toepassing zijn en niet enkel op internetdiensten. 

Anderzijds zijn de safe harbour-bepalingen ingevolge art. 12 t/m 14 van de u.ś.u.d.e. van 

toepassing op de specifieke activiteiten in plaats van op de dienstverleners in het algemeen. 

Hierdoor kan een dienstverlener onder het Poolse recht verschillende activiteiten verrichten, 

waarvan sommige onder de safe harbour-bepalingen vallen en andere niet.189 

4.1.1.2. Het kennisvereiste  

Een ander belangrijk verschil zit hem in het kennisvereiste. Art. 14 lid 1 van de u.ś.u.d.e. is 

namelijk genereuzer voor hosting providers dan art. 14 lid 1 sub a en b van de E-Commerce 

richtlijn. De Poolse wetgever heeft namelijk een ruimere uitsluiting van de aansprakelijkheid 

voor hosting providers ingevoerd dan in de E-Commerce richtlijn is vastgesteld. Daarbij heeft 

hij nagelaten om een deel van art. 14 lid 1 sub a van de E-Commerce richtlijn, inhoudende de 

lagere kennisnorm voor schadevergoedingsvorderingen, te implementeren. Volgens art. 14 lid 

1 sub a, derde regel, van de E-Commerce richtlijn is de hosting provider niet aansprakelijk 

voor de schade wanneer hij geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit het 

 
188 Dz.U. 2000 nr. 73 poz. 852. 
189 Konarski & Targosz 2017, p. 86.  
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onwettige karakter van de activiteiten of informatie duidelijk blijkt. Door het niet 

implementeren van deze bepaling is de rechtspositie van de eiser van een 

schadevergoedingsvordering, oftewel de benadeelde, in Polen zwakker dan bedoeld in de 

richtlijn.190 

Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in tegenstelling tot art. 14 lid 1 sub a 

van de E-Commerce richtlijn, art. 14 lid 1 van de  u.ś.u.d.e. geen onderscheid maakt tussen 

het civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsregime.191 Dit laat onverlet dat de 

Poolse wetgever in de u.ś.u.d.e., net als de Europese wetgever, een horizontaal 

aansprakelijkheidsregime hanteert. Hierdoor zijn de safe harbour-bepalingen in de u.ś.u.d.e. 

van toepassing op diverse soorten onrechtmatige informatie of activiteiten (ongeacht of deze 

uit het civiel recht, strafrecht of bestuursrecht voortvloeien).192 De toelichting bij de E-

Commerce richtlijn maakt duidelijk dat het in de richtlijn aangebrachte onderscheid tussen het 

civielrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsregime is bedoeld om een afwijkende 

kennisstandaard in te stellen voor strafrechtelijke- en civielrechtelijk aansprakelijkheid.193 Art. 

14 lid 1 van de E-Commerce richtlijn bevat dientengevolge twee kennisdrempels, te weten: in 

sub a) de daadwerkelijke kennis en in sub b) de constructieve of geconstrueerde kennis. De 

laatste geldt slechts voor de civielrechtelijke schadevergoedingsvorderingen en houdt een 

lagere kennisdrempel in.194 

Art. 14 lid 1 van de u.ś.u.d.e. vereist echter positieve kennis (‘pozytywna wiedza’) en concrete 

kennis (‘konkretna wiedza’) van de onwettigheid van de opgeslagen gegevens of de daarmee 

verband houdende activiteiten.195 Dit blijkt ook uit de Poolse jurisprudentie over hosting 

providers.196 Interessant om tussendoor te vermelden is dat deze positieve kennis van de 

hosting provider ook in het Duitse recht, in de Teledienstegesetz (‘TDG’), wordt vereist 

(‘positive Kenntnis’). Deze positieve kennis houdt in dat de enkele mogelijkheid dat de 

hosting provider kennis kan verkrijgen, geen grond vormt voor zijn aansprakelijkheid.197 

Wegens de gebrekkige implementatie van art. 14 lid 1 sub a van de E-Commerce richtlijn, 

moet de hosting provider dientengevolge positieve kennis hebben over de onwettigheid van 

de specifieke gegevens of specifieke activiteiten die daarmee verband houden. Een 

rechtvaardiging voor deze zienswijze zou zowel gevonden kunnen worden in de bewoording 

van art. 14 lid 1 u.ś.u.d.e. als de interpretatie van deze bepaling in samenhang gelezen met art. 

15 u.ś.u.d.e. die aangeeft dat de hosting provider niet verplicht is om de opgeslagen gegevens 

te controleren.198 

 
190 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 8. 
191 Rączka 2009, p. 34. 
192 Konarski & Targosz 2017, p. 86. 
193 Toelichtend memorandum inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad  

     betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel op de interne markt van 18 november  

     1998, COM(1998) 586 final, p. 29-30. 
194 Angelopoulos 2016, p. 52.  
195 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 9. & Konarski & Targosz 2017, p. 88.  
196 Bijv.: Gerechtshof Lublin 18 januari 2011 (I ACa 544/10), Gerechtshof Krakau 19 januari 2012 (I ACa  

     1273/11). 
197 Rączka 2009, p. 34. 
198 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 8. 
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4.1.1.3. Notice-and-take-down  

Art. 14 lid 1 van de u.ś.u.d.e. vertegenwoordigt de implementatie van art. 14 lid 1 sub b van 

de E-Commerce richtlijn. Ingevolge de u.ś.u.d.e. kan de hosting provider ook worden 

gevrijwaard van de aansprakelijkheid indien hij, in het geval van een officiële kennisgeving of 

het verkrijgen van geloofwaardige informatie over het onwettige karakter van de gegevens of 

van de activiteiten die daarmee verband houden, onmiddellijk de toegang tot deze gegevens 

verhindert. Opvallend is dat de u.ś.u.d.e. van het verhinderen van de toegang tot de onwettige 

gegevens spreekt, in plaats van, conform de richtlijn, het verwijderen van de onwettige 

informatie of het onmogelijk maken van de toegang daartoe. Konarski stelt echter gerust dat 

onder het ‘verhinderen van de toegang’ ook het verwijderen van de onwettige informatie uit 

de tele-informatie systemen moet worden begrepen.199 

 

Vanwege het ontbreken van de implementatie van het tweede deel van sub a van lid 1 van art. 

14 van de E-Commerce richtlijn, kan volgens Lubasz en Namysłowska worden aangenomen 

dat deze bepaling uit de u.ś.u.d.e. met betrekking tot de NTD ook in geval van 

schadevergoedingsvorderingen geldt.200  

4.1.1.3.1. Officiële kennisgeving 

Onder de officiële kennisgeving moeten diverse geschriften van rechtbanken, bestuursorganen 

en lokale overheidsinstanties worden begrepen.201 Volgens Konarski valt onder deze officiële 

kennisgeving ook een conservatoir beslag tot afgifte van zaken die inbreuk maken op het 

auteursrecht. Ook zou het volgens hem redelijk zijn om aan te nemen dat deze officiële 

kennisgeving ook uitspraken omvat die nog niet definitief zijn geworden. Onduidelijk is 

echter of het veiligstellen van een vordering ook onder de officiële kennisgeving valt.202 De 

inhoud van de officiële kennisgeving zou in ieder geval een aanwijzing door een 

overheidsorgaan van de onwettige gegevens of van de activiteiten die daarmee verband 

houden moeten bevatten.203 

4.1.1.3.2. Verkrijgen van geloofwaardige informatie 

Wat onder het verkrijgen van geloofwaardige informatie moet worden begrepen, licht de 

u.ś.u.d.e. niet concreet toe. De uitleg hiervan is aan de literatuur en rechtspraak overgelaten.204  

In de Poolse literatuur kan er een steekhoudend concept worden gevonden om de betekenis 

van het begrip uit te leggen aan de hand van het strafrecht, preciezer gezegd aan de hand van 

art. 240 van het Poolse Wetboek van Strafrecht (‘Kodeks Karny’ – hierna: k.k.). In dit artikel 

wordt het niet terstond in kennis stellen van de voor de vervolging van strafbare feiten 

aangewezen autoriteiten strafbaar gesteld wanneer iemand geloofwaardige informatie heeft 

over de strafrechtelijke voorbereiding of poging tot of uitvoering van de in art. 240 k.k. 

 
199 Konarski 2004, p. 141. 
200 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 10. 
201 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 11. 
202 Konarski 2004, p. 132-141. 
203 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 11. 
204 Konarski 2004, p. 141. 
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opgenomen205 strafbare feiten. Een verwijzing naar de interpretatie van het begrip 

‘geloofwaardige informatie’ in art. 240 k.k. wordt volgens de literatuur gerechtvaardigd door 

de wetsystematische interpretatie. Rączka wijst erop dat de geloofwaardige informatie twee 

elementen omvat, te weten: het subjectieve element en het objectieve element. Het subjectieve 

element drukt de noodzaak uit voor de eigenaar van de informatie om deze als geloofwaardig 

te beschouwen. Het objectieve element vereist dit daarentegen van een ieder redelijk denkend 

mens.206  

Uit de literatuur volgt dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van de informatie elke 

keer geheel moet worden geobjectiveerd. Dit geldt zelfs in een conflicterende situatie waarin 

de informatie naar de subjectieve mening van de hosting provider niet geloofwaardig is, maar 

objectief gezien als geloofwaardig wordt beschouwd. De achterliggende gedachte hierbij is de 

bescherming van derden. Omdat de beoordeling van het objectieve element hierbij van belang 

is, is bij dit soort informatie noodzakelijk om aannemelijk te maken dat er zich daadwerkelijk 

omstandigheden voordoen waarvan de kennis ervan tot een volledige aansprakelijkheid van 

de hosting provider voor de opgeslagen gegevens leidt, tenzij hij de toegang tot deze gegevens 

onmiddellijk verhindert. Alleen dan wordt de informatie geloofwaardig vanuit het oogpunt 

van elk redelijk persoon.207 

Art. 14 lid 1 u.ś.u.d.e. geeft echter niet aan van wie de geloofwaardige informatie afkomstig 

moet zijn. De informatiegever kan dus net zo goed de auteursrechthebbende zijn op wiens 

rechten inbreuk is gemaakt, als een derde die niets met de opslag van de content te maken 

heeft.208 De geloofwaardige informatie kan ook net zo goed door de hosting provider zelf 

worden verkregen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, bijvoorbeeld als de 

eigenaar van een forum (die als hosting provider fungeert) de geplaatste comments aan het 

doorlezen is. In dat geval verwerft de hosting provider geloofwaardige informatie over het 

onwettig karakter van de door hem opgeslagen gegevens. Ook zijn er geen vormvereisten 

voor wat de geloofwaardige informatie betreft. Deze kan de hosting provider zowel offline als 

online ontvangen.209 

4.1.1.3.3. De notice-and-takedown procedure in Polen 

De Poolse wetgever heeft getracht om de NTD-procedure te reguleren. Het project hiervoor 

werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken (‘Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji’) op 22 februari 2013 gepresenteerd en vier dagen later aan de 

Ministerraad voorgelegd. Het project bevatte een voorstel om een hoofdstuk 3a aan de 

u.ś.u.d.e. toe te voegen, getiteld: ‘De procedure voor het melden en voorkomen van toegang 

tot onrechtmatige gegevens of informatie waarmee onrechtmatige gegevens kunnen worden 

opgespoord’ (‘Procedura zgłaszania i uniemożliwiania dostępu do bezprawnych danych lub 

 
205 Precies betreft dit: art. 118 k.k. (genocide), art. 127 k.k. (staatsgreep) , art. 128 k.k. ((moord)aanslag op een  

     constitutioneel orgaan), art. 130 k.k. (spionage), art. 134 k.k. (moord)aanslag op de president), art. 140 k.k.  

     ((moord)aanslag op een eenheid van de Poolse strijdkrachten), art. 148  k.k. (moord), art. 163 k.k.  

     (veroorzaken ramp), art. 166 (piraterij) en art. 252 k.k (gijzeling).  
206 Rączka 2009, p. 35. 
207 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 12. 
208 Konarski 2004, p. 141. 
209 Lubasz & Namysłowska 2011, aant. 12. 
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do informacji pozwalających na zlokalizowanie bezprawnych danych’). De in het hoofdstuk 

voorgestelde NTD-procedure omvatte echter niet alle dienstverleners in de zin van art. 12-14 

u.ś.u.d.e. Het omvatte enkel de diensten waarvan de aansprakelijkheid afhankelijk is van het 

nemen van maatregelen in het geval van het verkrijgen van geloofwaardige informatie of een 

officiële kennisgeving, of de kennis van de omstandigheden en feiten waaruit duidelijk blijkt 

dat de content van de gebruikers van de dienst onrechtmatig is. Het project strandde 

uiteindelijk, waardoor de NTD-procedure niet wettelijk in Polen is geregeld. Ook is er geen 

gedragscode, zoals de Nederlandse Gedragscode NTD, opgesteld.210  

 

4.1.2. De implementatie van art. 15 van de E-Commerce richtlijn 

 

4.1.2.1. Gebrek aan een toezichtverplichting  

Art. 15 van de u.ś.u.d.e. vertegenwoordigt de implementatie van art. 15 van de E-Commerce 

richtlijn. Wanneer men art. 15 van de u.ś.u.d.e. letterlijk leest, lijkt de Poolse wetgever, in 

tegenstelling tot de Europese wetgever, elke vorm van monitoring te verbieden. Hij verbiedt 

aldus niet enkel en alleen de toezichtverplichting van algemene aard. 

De Poolse wetgeving bepaalt dat het rechtssubject, die de diensten ex art. 12-14 van de 

u.ś.u.d.e. uitoefent,211 niet gehouden is om de verstrekte, opgeslagen of ter beschikking 

gestelde gegevens in de zin van art. 12-14 u.ś.u.d.e. te controleren. Die bewoording is aldus 

anders dan die van art. 15 lid 1 van de E-Commerce richtlijn waarin wordt bepaald dat de met 

betrekking tot de levering van de in artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten de lidstaten de 

dienstverleners geen algemene verplichting opleggen om toe te zien op de informatie die zij 

doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op 

onwettige activiteiten duiden.  

De Poolse wetgever heeft nagelaten om art. 15 lid 2 van de E-Commerce te implementeren. 

Dit artikel bepaalt dat “de lidstaten kunnen voorschrijven dat dienstverleners de bevoegde 

autoriteiten onverwijld in kennis dienen te stellen van vermeende onwettige activiteiten of 

informatie door afnemers van hun dienst, alsook dat zij de bevoegde autoriteiten op hun 

verzoek informatie dienen te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst met wie zij 

opslagovereenkomsten hebben gesloten, kunnen worden geïdentificeerd”. Volgens Rączka is 

een dergelijke vorm van wettelijke voorschriften van invloed op het niveau van de 

bescherming van gebruikers van diensten dat in Polen is gegarandeerd. Aan de ene kant kan 

het volgens haar ertoe leiden dat de aangenomen wetgevingsoplossingen deze bescherming 

illusoir maken. Aan de andere kant moet volgens haar worden opgemerkt dat het controleren 

van de opgeslagen gegevens op hun mogelijke onrechtmatigheid veel problemen voor de 

hosting provider kan opleveren.212  

 
210 Gęsicka 2014, p. 301-302. 
211 Dit zijn: de mere conduit (art. 12), caching (art. 13), hosting (art. 14).  
212 Rączka 2009, p. 35. 
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4.1.2.2. Keert het Poolse Hooggerechtshof het tij?  

Wat nog interessant is om te benoemen met betrekking tot art. 15 u.ś.u.d.e. is het volgende.  

Hoewel het geen betrekking heeft op auteursrechtinbreuken, maar op de 

persoonlijkheidsrechten van de hosting provider, kan er een interessante stellingname in de 

rechtspraak worden waargenomen. Zoals reeds hierboven uiteengezet, lijkt de Poolse 

wetgever in feite elke vorm van monitoring te verbieden wanneer men art. 15 van de u.ś.u.d.e. 

letterlijk leest. Het Poolse Hooggerechtshof (‘Sąd Najwyższy’) – de hoogste rechtsprekende 

instantie van Polen – lijkt hier echter langzaam tij in te keren.213  

In de zaak van 24 november 2017 wees het Hooggerechtshof er terecht op dat art. 15 u.ś.u.d.e. 

een vrijstelling van het controleren van de overgedragen, opgeslagen en ter beschikking 

gestelde gegevens betreft. De controle dient betrekking te hebben op de inhoud van deze 

gegevens en niet op de loutere verschijning ervan op een website. Echter, wanneer in een 

situatie – zoals in casu voorlag – comments onder een gepubliceerd artikel op een forum 

verschijnen die zodanig drastisch, vulgair en beledigend zijn dat ze op het eerste gezicht, 

zonder verdere analyse, wijzen op een schending van de persoonlijkheidsrechten van de 

betrokkene, dan moet er worden aangenomen dat de uitsluiting van de aansprakelijkheid niet 

van toepassing is.214 In deze zaak heeft het Poolse Hooggerechtshof gelast om de inhoud van 

de geplaatste comments onder het artikel op het forum te onderzoeken en dus de inhoud ervan 

te monitoren.  

Zeer interessant is ook de overweging van het Hooggerechtshof met betrekking tot de 

bewijslastverdeling. Het hof gaat er namelijk vanuit dat het de hosting provider is, die in het 

geval van een mogelijk geschil, moet bewijzen dat hij niet op de hoogte was van de 

onrechtmatige inhoud. Zoals Burda en Modrzejewski opmerkten is dit in strijd met de 

algemene aanvaarde doctrine dat het de benadeelde partij is die moet bewijzen dat de hosting 

provider op de hoogte was van het onrechtmatige karakter van de gegevens.215  

Hoewel deze zaak, zoals reeds benoemd, om de persoonlijkheidsrechten ging, kan er volgens 

mij een algemene en waardevolle betekenis aan worden toegekend gezien het een inkleuring 

geeft van de verplichtingen van de hosting provider. Het is dientengevolge niet uitgesloten dat 

dit oordeel van het Hooggerechtshof in de toekomst ook in zaken die auteursrechtinbreuken 

betreffen zal worden gebruikt. Een analogische redenering is naar mijn mening namelijk zo 

gemaakt.  

 

4.2. Implementatie van art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11,     

     derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn  

Een van de belangrijkste kwesties in het Poolse auteursrecht is dat Polen, als enige Europese 

lidstaat, er niet in is geslaagd om de bepalingen met betrekking tot de rechterlijke bevelen 

ingevolge art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, van de IE-

Handhavingsrichtlijn te implementeren. In het verlengde hiervan heeft Polen daarnaast 

 
213 Zie: Pools Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) 24 november 2017 r. (I CSK 73/17) 
214 Burda & Modrzejewski 2018, p. 69-78. 
215 Burda & Modrzejewski 2018, p. 69-78. 
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nagelaten om art. 14 lid 3 van de E-Commerce richtlijn te implementeren.216 Hierdoor is de 

mogelijk om een rechterlijk bevel tegen een tussenpersoon te verkrijgen in Polen drastisch 

beperkt.217  

In de Poolse rechtspraak is het gebrek aan de implementatie van art. 8 lid 3 van de 

Auteursrechtrichtlijn door het Gerechtshof in Warschau op 27 maart 2017 expliciet bevestigd 

in de Chomikuj.pl-zaak.218 Echter, bijna twee jaar daarvoor (3 april 2015) heeft de Europese 

Commissie specifiek over het gebrek aan de implementatie van dit artikel een klacht219  

ontvangen van de Stowarzyszenie Kreatywna Polska (vertaald: Vereniging Creatief Polen). 

Deze vereniging zet zich niet alleen in voor de ontwikkeling en bescherming van de Poolse 

cultuur, wetenschap, creativiteit en innovatie, maar steunt ook diverse Poolse organisaties van 

auteurs, producenten en distributeurs van auteursrechtelijk beschermde inhoud.220  

Volgens de Stowarzyszenie Kreatywna Polska zou Polen art. 291 lid 1 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) hebben geschonden door het 

niet implementeren van art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn. Ingevolge dit artikel dienen de 

lidstaten ervoor te zorgen dat de auteursrechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten 

aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te 

maken op een auteursrecht of naburige rechten. In de klacht wijst Stowarzyszenie Kreatywna 

Polska erop dat de rechthebbenden op auteursrechten en naburige rechten herhaaldelijk 

hebben gewezen op deze nalatigheid, maar dat er door de jaren heen niets mee is gedaan en de 

Auteursrechtrichtlijn dientengevolge niet volledig ten uitvoer is gebracht. Hierdoor ontbreekt 

in Polen de mogelijkheid om inbreuken op auteursrechten en naburige rechten te bestrijden 

met ‘Europeesrechtelijke middelen’ en kan de jurisprudentie van het Hof van Justitie 

betreffende het artikel enkel dienen als materiaal voor studenten en onderzoekers die zich met 

het intellectuele eigendomsrecht bezighouden. Terwijl in andere Europese lidstaten de 

Auteursrechtrichtlijn correct is geïmplementeerd en zij de mogelijkheid hebben om piraterij te 

beperken door eisen te stellen aan tussenpersonen die illegale diensten aanbieden, is de Poolse 

wet- en regelgeving in dit opzicht niet perfect. De rechthebbenden beschikken in Polen 

namelijk niet over soortgelijke juridische instrumenten waardoor zij in een slechtere 

juridische positie verkeren dan de rechthebbenden in landen waar de richtlijn wel correct is 

geïmplementeerd. Voorts heeft Stowarzyszenie Kreatywna Polska in de klacht benoemd dat er 

in Polen ruim 750 diensten zijn die zich bezighouden met het exploiteren van 

auteursrechtelijke inhoud waartegen, door het gebrek aan de implementatie, niets kan worden 

gedaan. Tot slot is opgemerkt dat er in de literatuur wordt gesteld dat het Poolse recht al de 

juiste juridische middelen bevat die tegen tussenpersonen die indirecte auteursrechtinbreuken 

plegen gebruikt zouden kunnen worden. Als dergelijke middelen worden art. 422 van de 

Kodeks Cywilny en art. 439 van de Kodeks Cywilny genoemd – op deze bepalingen zal in 

hoofdstuk 5 nader worden ingegaan. Getwijfeld wordt of dit wel zo is vanwege het feit dat het 

 
216 Konarski & Targosz 2017, p. 84-85. 
217 Quintais 2018, p. 11 & 150. 
218 Gerechtshof Warschau 27 maart 2017 VI ACz 164/17. 
219 De klacht is, in het Pools, te vinden op: http://www.kreatywnapolska.pl/stanowiska/skarga-stowarzyszenia-

kreatywna-polska-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-braku-implementacji-art-83-dyrektywy-2001-29-we/  
220 http://www.kreatywnapolska.pl/stowarzyszenie-kreatywna-polska/  

http://www.kreatywnapolska.pl/stanowiska/skarga-stowarzyszenia-kreatywna-polska-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-braku-implementacji-art-83-dyrektywy-2001-29-we/
http://www.kreatywnapolska.pl/stanowiska/skarga-stowarzyszenia-kreatywna-polska-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-braku-implementacji-art-83-dyrektywy-2001-29-we/
http://www.kreatywnapolska.pl/stowarzyszenie-kreatywna-polska/
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bepalingen zijn die uit het Pools Burgerlijk Wetboek voortvloeien en niet uit de Poolse 

Auteurswet.221  

Middels een gestructureerd dialoog ofwel een ‘EU Pilot procedure’222 met Polen heeft de 

Europese Commissie gepoogd de kwestie waar de klacht op zag op te lossen. Met een 

dergelijk dialoog biedt de Commissie aan een lidstaat niet alleen de mogelijkheid om 

feitelijke of juridische informatie over de desbetreffende kwestie te geven, maar biedt ook de 

mogelijkheid om een formele inbreukprocedure te voorkomen.223  

Op 19 november 2015 is door de minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed (‘minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego’), Piotr Gliński, in het kader van dit dialoog gereageerd. 

De minister wees er allereerst op dat art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde 

zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn hetzelfde doel dienen. Art. 11, derde zin, van de IE-

Handhavingsrichtlijn is echter in tegenstelling tot art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn 

geïmplementeerd in art. 79 pr. aut. Op grond van art. 79 pr. aut. mag een rechthebbende op 

wiens economische auteursrechten inbreuken zijn gepleegd eisen dat de inbreukmakende 

partij afziet van het plegen van verdere inbreuk(en). Volgens de minister betreft deze bepaling 

niet alleen maar directe inbreuken op de economische auteursrechten. Bovendien merkt hij op 

dat in de literatuur door sommige auteurs art. 79 pr. aut. als een lex specialis ten opzichte van 

art. 422 van de Kodeks Cywilny wordt beschouwd. Art. 422 van de Kodeks Cywilny bepaalt 

dat niet alleen degene die rechtstreeks schade heeft veroorzaakt, maar ook degene die een 

andere persoon ertoe heeft aangezet of geholpen, of iemand die opzettelijk heeft geprofiteerd 

van het veroorzaken van schade aan de andere partij, aansprakelijk is voor de schade. Art. 422 

Kodeks Cywilny in samenhang met art. 79 pr. aut. gelezen leidt volgens de minister ertoe dat 

de in art. 422 Kodeks Cywilny genoemde subjecten niet aansprakelijk zullen zijn voor de 

schade in restrictieve zin zoals vastgelegd in art. 422 Kodeks Cywilny, maar voor de ruimere 

schending van de economische auteursrechten. Dit leidt tot de mogelijkheid om niet alleen 

vorderingen voor het herstellen van de schade en het teruggeven van de verkregen voordelen 

tegen de subjecten in te stellen, maar ook verbodsvorderingen en vorderingen tot 

schadeloosstelling. Daarnaast benadrukt de minister dat er in de literatuur ook auteurs zijn die 

stellen dat art. 79 pr. aut. een zelfstandige werking toekomt, zonder dat de bepalingen van art. 

422 van de Kodeks Cywilny moeten worden toegepast.224 

Ongeacht voor welke redenering er gekozen wordt, is het volgens de minister mogelijk om op 

grond van de huidig geldende bepalingen een bevel te geven tot de stopzetting van de inbreuk 

ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te 

maken op een auteursrecht of naburige rechten. Dit staat volgens de minister echter los van de 

mogelijkheid om de tussenpersoon aansprakelijk te stellen voor de schade die door de 

inbreuken is veroorzaakt. Verder merkt de minister op dat er ook een mogelijkheid bestaat om 

toekomstige inbreuken te voorkomen op grond van art. 439 Kodeks Cywilny.225 De minister 

 
221 http://www.kreatywnapolska.pl/stanowiska/skarga-stowarzyszenia-kreatywna-polska-do-komisji-

europejskiej-w-sprawie-braku-implementacji-art-83-dyrektywy-2001-29-we/  
222 EU Pilot: 7935/15/CNECT  
223 http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_nl.htm  
224 EU Pilot: 7935/15/CNECT 
225 EU Pilot: 7935/15/CNECT 

http://www.kreatywnapolska.pl/stanowiska/skarga-stowarzyszenia-kreatywna-polska-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-braku-implementacji-art-83-dyrektywy-2001-29-we/
http://www.kreatywnapolska.pl/stanowiska/skarga-stowarzyszenia-kreatywna-polska-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-braku-implementacji-art-83-dyrektywy-2001-29-we/
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_nl.htm
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lijkt zich dus op het standpunt te stellen dat art. 79 pr. aut., art. 422 en art. 439 van de Kodeks 

Cywilny tezamen hetzelfde doel dan wel werking hebben als art. 8 lid 3 van de 

Auteursrechtrichtlijn. De vraag of dit ook zo is zal in hoofdstuk 5 worden behandeld. 

De minister sluit opvallend genoeg zijn reactie af met de constatering dat er op het moment 

van schrijven geen informatie beschikbaar is over de toepassing van de bovengenoemde 

bepalingen in de rechtspraktijk. De doeltreffendheid van de bepalingen kan volgens de 

minister dientengevolge niet enkel worden beoordeeld op basis van standpunten die in de 

literatuur naar voren zijn gebracht. Pas wanneer daadwerkelijk kan worden vastgesteld of art. 

8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn correct in het Poolse recht is geïmplementeerd, kan er, 

indien nodig, een beslissing worden genomen met betrekking tot de verdere wetgevende 

activiteiten.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
226 EU Pilot: 7935/15/CNECT 
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5. De indirecte aansprakelijkheid van hosting providers voor 

auteursrechtinbreuken  

Door het gebrek aan een compleet en geharmoniseerd Europeesrechtelijk kader voor de 

indirecte aansprakelijkheid van (online) tussenpersonen bij auteursrechtinbreuken, moeten de 

Europese lidstaten op hun eigen nationaalrechtelijke oplossingen vertrouwen. In dit hoofdstuk 

zullen de nationaalrechtelijke oplossingen van Polen worden besproken. 

5.1. Auteursrechtinbreuken onder het Poolse recht 

In §2.1 heb ik betoogd dat het om twee redenen van belang is om de rechtsregels met 

betrekking tot de directe aansprakelijkheid te schetsen. Ten eerste omdat deze regels vaak in 

de jurisprudentie worden gebruikt om de aansprakelijkheid van hosting providers voor 

auteursrechtinbreuken die door hun gebruikers zijn gepleegd vast te stellen. Ten tweede 

omdat deze regels onmisbaar zijn voor het vaststellen van het antwoord op de vraag of er 

überhaupt sprake is van een auteursrechtinbreuk –  zonder inbreuk is er immers ook geen 

aansprakelijkheid. Omdat in dit hoofdstuk de aansprakelijkheid van de hosting provider onder 

het Poolse recht centraal staat, zal gekeken worden naar hoe een auteursrechtinbreuk onder 

dat recht tot stand komt. 

5.1.1. Art. 17 prawo autorskie i prawa pokrewne 1994 

Art. 17 pr. aut. luidt als volgt: “Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuję 

wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach 

eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Het artikel kan als volgt 

worden vertaald: tenzij de wet anders bepaalt, komt de maker het exclusieve recht toe om het 

werk te gebruiken, om op alle gebieden van exploitatie erover te beschikken en om een 

vergoeding te ontvangen voor het gebruik van het werk.  

5.1.1.1. Het gebruik maken van het werk 

In tegenstelling tot veel rechtsstelsels (waaronder het Nederlandse) waarin de reikwijdte van 

het auteursrecht wordt bepaald door specifieke rechten, zoals het reproductierecht, het 

distributierecht of de mededeling aan het publiek, voorziet de Poolse Auteurswet in het 

exclusieve recht om van het werk ‘gebruik’ te maken. De Poolse Auteurswet definieert niet 

wat onder dit gebruik moet worden verstaan, noch of dit gebruik ook indirect kan 

plaatsvinden.227 De literatuur biedt wat meer duidelijkheid. Volgens de literatuur omvat het 

huidige begrip ‘gebruik maken van het werk’ het recht om een werk – in de zo ruim mogelijke 

zin – vast te leggen en te reproduceren, inhoudende zowel een permanente reproductie als 

immateriële kopieën van het werk. Bovendien moeten daaronder ook alle vormen van 

verveelvoudiging worden begrepen, alsmede het ter beschikking stellen van het werk of 

exemplaren daarvan aan het publiek.228 

5.1.1.2. Het op alle gebieden van exploitatie beschikken over het werk 

Naast het gebruik maken van het werk, komt de maker het exclusieve recht toe om op alle 

gebieden van exploitatie te beschikken over het werk. Dit betekent dat de maker het 

 
227 Konarski & Targosz 2017, p. 78.  
228 Flisak 2015, p. 267. 
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exclusieve recht toekomt om materiële voordelen te behalen met de exploitatie van het 

werk.229 Art. 50 pr. aut. benoemt, niet-limitatief230, wat onder het ‘op alle gebieden van 

exploitatie beschikken over het werk’ valt: 

1. In het kader van het vastleggen vast een werk en de reproductie van een werk: het 

produceren van exemplaren van het werk door middel van een specifieke techniek - 

waaronder de volgende technieken: druk, reprografie, vastlegging op een magnetische 

gegevensdrager en digitale techniek. 

2. In het kader van de handel in het originele werk of exemplaren waarop het werk is 

vastgesteld: het in de handel brengen, het uitlenen of verhuren van het origineel of de 

kopie. 

3. In het kader van de distributie van het werk (op een andere wijze dan in punt 2): de 

openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning, afspelen, uitzenden, heruitzenden, 

alsmede het ter beschikking stellen van het werk aan het publiek op een zodanige 

wijze dat iedereen er toegang toe heeft op een door hem of haar gekozen plaats en tijd.  

5.1.1.3. Het ontvangen van een vergoeding voor het gebruik van het werk 

Tot slot komt de maker het exclusieve recht toe om een vergoeding te ontvangen voor het 

gebruik van zijn werk. Volgens de literatuur houdt dit het recht op een vergoeding voor het 

gebruik van het werk binnen de toegestane omvang van het gebruik in, zoals een 

honorarium.231 

 

5.2. De indirecte aansprakelijkheid  

 

5.2.1. Inleidende opmerkingen 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de Poolse Auteurswet geen bepalingen bevat met 

betrekking tot indirecte auteursrechtinbreuken.232 In feite kent het gehele Poolse recht de term 

‘indirecte aansprakelijkheid’ niet. Dientengevolge zal volgens Konarski en Targosz een 

vertaalslag moeten worden gemaakt naar het Poolse recht en moet er een term worden 

gekozen die wel in het Poolse recht bestaat. Volgens hen is de “indirecte inbreuk” een 

vergelijkbaar begrip. Indirecte inbreuken op rechten of wettelijk beschermde belangen zijn 

namelijk in het Poolse recht al lang bekend. Een indirecte inbreuk doet zich meestal voor 

wanneer een handeling die direct inbreuk maakt vooraf wordt bepaald of mede mogelijk 

wordt bepaald door een andere handeling die weliswaar verderop in het causaal verband ligt, 

maar nog steeds onmisbaar is om de inbreuk plaats te laten vinden.233 Barta en Markiewicz 

suggereren dat de indirecte inbreukmakers degenen zijn die inbreuken op het auteursrecht 

vergemakkelijken of daarin behulpzaam zijn.234 

 
229 Flisak 2015, p. 269-270. 
230 Flisak 2015, p. 723. 
231 Flisak 2015, p. 271. 
232 Widła 2010, p. 67. 
233 Konarski & Targosz 2017, p. 74. 
234 Barta & Markiewicz 2016, p. 210-214. 
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Wat gewoonlijk onder de ‘indirecte aansprakelijkheid van internet service providers’ wordt 

begrepen, behoort in Polen – net als in Nederland –  toe aan de reikwijdte van de 

onrechtmatige daad.235 Echter, er is relatief weinig jurisprudentie hierover in Polen. De 

meerderheid van de rechterlijke beslissingen betreft namelijk de bescherming van de 

persoonlijke belangen, zoals reputatie of privacy. In het overgrote deel van de gevallen eisen 

de eisers in dat kader dat bepaalde gegevens worden verwijderd of dat toegang ertoe wordt 

geblokkeerd en/of vergoeding van schade. Het is onder het Poolse recht volgens Konarski en 

Targosz dan ook uiterst zeldzaam voor eisers dat zij de internet service providers 

verplichtingen proberen op te leggen die tot doel hebben (auteursrecht)inbreuken te 

verminderen.236 Daarnaast speelt ook een onjuiste toepassing van het recht door rechters mee 

in de hoeveelheid jurisprudentie of beter gezegd de hoeveelheid bruikbare jurisprudentie.237 

Belangrijk is namelijk dat de aansprakelijkheid van de hosting provider wordt vastgesteld op 

grond van de relevante bepalingen aangaande de onrechtmatige daad, nog voordat überhaupt 

de vraag kan worden gesteld of de safe harbour-bepaling opgaat. Uit de rechtspraak blijkt 

echter dat deze volgorde door rechters vaak over het hoofd wordt gezien, waardoor er geen 

nauwkeurige voorwaarden voor de aansprakelijkheid uit hoofde van de onrechtmatige daad 

kunnen worden uitgewerkt.238 

5.2.2. De onrechtmatige daad en de indirecte aansprakelijkheid voor 

auteursrechtinbreuken  

In Polen zijn er in feite drie onrechtmatige daad acties mogelijk op grond van art. 422, 439 en 

415 Kodeks Cywilny. Deze artikelen staan niet in de Poolse Auteurswet, maar in de afdeling 

‘compenserende regelingen’ van het Pools Burgerlijk Wetboek. Oorspronkelijk hebben deze 

regelingen geen betrekking op het intellectuele eigendomsrecht. Alleen vanwege een zeer 

beperkte verantwoordelijkheid in de Poolse Auteurswet zoals dat voortvloeit uit art. 79 pr. 

aut., is er in de literatuur en jurisprudentie beargumenteerd dat deze bepalingen ook gebruikt 

zouden kunnen worden in het geval van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door 

rechtstreekse of analoge toepassing.239 

5.2.2.1. Art. 422 Kodeks Cywilny  

Art. 422 Kodeks Cywilny luidt als volgt: “Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją 

bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo 

był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody”. 

De bepaling kan als volgt worden vertaald. Niet alleen de persoon die de schade direct heeft 

veroorzaakt is aansprakelijk, maar ook de persoon die de andere persoon ertoe heeft aangezet 

of geholpen om de schade te veroorzaken, alsmede diegene die bewust heeft geprofiteerd van 

de door een andere persoon geleden schade.  

 
235 Konarski & Targosz 2017, p. 75. 
236 Konarski & Targosz 2017, p. 77. 
237 Konarski & Targosz 2017, p. 79. 
238 Zie bijv. Hooggerechtshof 8 juli 2011, IV CSK 665/10, waarin werd gesteld dat de aansprakelijkheid  

      voortvloeit uit art. 14 van de E-Commerce richtlijn. Deze bepaling construeert echter geen aansprakelijkheid.  

      Het betreft juist een vrijwaring ervan.  
239 Barta & Markiewicz 2016, p. 372-409. 
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In deze bepaling zijn maar liefst drie afzonderlijke onrechtmatige daden te vinden. Twee 

ervan, het aanzetten en helpen, vinden plaats voor het intreden van de schade. De derde, het 

bewust profiteren, treedt pas na het intreden van de schade op. Wat echter wel de gemene 

deler is, is dat in alle drie de gevallen in de literatuur niet alleen schuld wordt vereist, maar 

‘iets meer’ zoals bijvoorbeeld opzettelijk gedrag.240 Belangrijk is dat de intentie altijd 

gebaseerd moet zijn op (daadwerkelijke) kennis van een specifieke onrechtmatige handeling 

die zal intreden of al is gepleegd door een derde partij. Voor de aansprakelijkheid van de 

hosting provider op grond van art. 422 Kodeks Cywilny zou de hosting provider aldus een 

andere persoon opzettelijk een auteursrechtinbreuk moeten laten plegen of deze persoon 

willens en wetens helpen een auteursrechtinbreuk te plegen.241 Dat is in feite ook het moment 

waar een probleem ontstaat. Hoewel hosting providers in de meeste gevallen er wel van 

beschuldigd kunnen worden dat zij niet genoeg doen om de auteursrechtinbreuken te 

voorkomen of te beperken, zullen zij zelden hun daders actief aansporen of bijstaan – 

uitzonderingen zoals The Pirate Bay daargelaten. 

Wellicht is nog interessant om te vermelden dat in de literatuur door bijvoorbeeld Targosz 

wordt gesteld dat het toepassen van art. 422 Kodeks Cywilny tot gevolg heeft dat de safe 

harbour-bepalingen in feite overbodig worden. Hoewel er wel wat verschillen zijn, kan er in 

algemene zin worden gesteld dat indien de indirecte aansprakelijkheid op art. 422 Kodeks 

Cywilny gebaseerd is, de hosting provider niet aansprakelijkheid is indien hij geen kennis 

heeft van de specifieke auteursrechtinbreuken. Dientengevolge zou de hosting provider de 

safe harbour niet meer nodig hebben om hem tegen de aansprakelijkheid te beschermen.242 

Tot slot nog de volgende opmerkingen. De indirecte aansprakelijkheid van de hosting 

provider op grond van art. 422 Kodeks Cywilny is aan de directe aansprakelijkheid gekoppeld, 

omdat de aansprakelijkheid voor het veroorzaken van of het helpen bij een onrechtmatige 

daad afhankelijkheid is van de onrechtmatige daad die wordt gepleegd en die schade 

veroorzaakt. Van belang is dat er schade is, gezien art. 422 Kodeks Cywilny in beginsel enkel 

en alleen tot doel heeft de schade te vergoeden. In beginsel, omdat in de literatuur wordt 

betoogd dat het artikel ook gebruikt zou kunnen worden voor een rechterlijk 

bevel/verbodsactie in de zin van art. 8 lid 3 Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-

Handhavingsrichtlijn.243 

5.2.2.2. Art. 439 Kodeks Cywilny  

Vaak wordt er in art. 439 van de Kodeks Cywilny een rechtsgrondslag gezocht voor het 

uitvaardigen van rechterlijke bevelen/verbodsacties in de zin van art. 8 lid 3 

Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn. Art. 439 Kodeks Cywilny 

bepaalt: “Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku 

należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo 

nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio 

szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia 

 
240 Lewaszkiewicz-Petrykowska 1978, p. 112. 
241 Konarski & Targosz 2017, p. 80. 
242 Targosz 2012, p. 289-296. 
243 Zie §4.2. 
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grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie”. 

De bepaling kan als volgt worden vertaald. Degene die door het gedrag van een andere 

persoon, met name door een gebrek aan behoorlijk toezicht op de activiteiten van een 

onderneming of vestiging van die persoon of door de staat van een gebouw of een andere 

faciliteit die hij in zijn bezit heeft, rechtstreeks wordt bedreigd door schade, kan hij van die 

persoon eisen dat hij maatregelen neemt die nodig zijn om het dreigende gevaar af te wenden 

en indien nodig dat hij de nodige zekerheid stelt.  

De vordering uit hoofde van dit artikel kan, gezien de grote verscheidenheid aan gevallen die 

hypothetisch onder dit artikel kunnen vallen, worden beschouwd als een algemeen 

preventieve vordering. Het artikel vormt een geval van civiele aansprakelijkheid die in strikte 

zin niet kan worden geclassificeerd als een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of als 

een aansprakelijkheid voor schade. Het gaat puur om de preventie, de bescherming tegen dan 

wel de afwending van de schade. De preventieve aansprakelijkheid is namelijk zo 

geconstrueerd dat de persoon die schade kan lijden, kan eisen dat de gevaarlijke activiteiten of 

worden gestopt of gewijzigd of aangepast, zodat wanneer het gevaar niet kan worden 

afgewend deze ten minste tot een redelijk niveau wordt beperkt.244 Belangrijk is wel dat de 

dreiging van de schade direct en reëel moet zijn.245 

Konarski en Targosz merken echter op dat art. 439 van de Kodeks Cywilny een gevalletje 

‘iemand blij maken met een dode mus’ is, omdat deze bepaling in de rechtspraktijk nooit 

populair is geweest. Sterker nog, er is vrijwel geen jurisprudentie waarin de Poolse 

gerechtshoven of het Hooggerechtshof deze bepaling en haar vereisten analyseert. Bovendien 

stellen zij dat er nog één voor de hand liggend probleem is met dit artikel dat vaak over het 

hoofd wordt gezien in de literatuur. Dit is de eis dat de handelingen die gevaar opleveren 

objectief onrechtmatig moeten zijn. Volgens Konarski en Targosz zullen de hosting providers 

zeggen dat hun activiteiten dat niet zijn en een beroep doen op de safe harbour-bepaling – met 

name op het monitorverbod. Toch merken zij op dat art. 439 van de Kodeks Cywilny op het 

eerste gezicht wel veel potentieel heeft wat de indirecte auteursrechtinbreuken betreft.246 

5.2.2.3. Art. 415 Kodeks Cywilny  

Het laatste ‘onrechtmatige daad instrument’ betreft de algemene onrechtmatige daad 

ingevolge art. 415 van de Kodeks Cywilny. Het artikel bepaalt: “Kto z winy swej wyrządził 

drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Vertaald: degene die door zijn schuld 

een ander schade heeft veroorzaakt, is verplicht deze te herstellen. 

Hoewel het artikel enkel de schuld noemt, wordt niet bestreden dat de gedragingen die 

aanleiding geven tot de aansprakelijkheid niet alleen subjectief verwijtbaar moeten zijn, maar 

ook in de eerste plaats zelfs objectief ongepast moeten zijn. In de literatuur wordt dit dan ook 

(toepasselijk) de ‘objectieve schuld’ genoemd. Daarnaast wordt ook niet bestreden dat deze 

objectieve schuld niet het gevolg hoeft te zijn van een inbreuk op een specifieke wettelijke 

bepaling of een absoluut recht. Het volstaat dat het in strijd is met de zogenaamde beginselen 

 
244 Borysiak 2017, p. 765. 
245 Zie: Gerechtshof Gdańsk 25 november 2014 V ACa 637/14. 
246 Konarski & Targosz 2017, p. 81. 
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van het gemeenschapsleven ofwel de sociale co-existentie.247 Deze bepaling komt het meest 

overeen met onze art. 6:162 BW die een zorgvuldigheidsnorm bevat.248 

5.2.3. Gerechtelijk bevel op grond van de onrechtmatige daad? 

In §4.2 heb ik aangegeven nader in te zullen gaan op de mogelijkheid om een rechterlijk 

verbod te verzoeken ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden 

gebruikt om inbreuken te plegen op intellectuele eigendomsrechten in Polen. Zoals reeds in 

die paragraaf aangegeven lijkt minister Gliński zich op het standpunt te stellen dat art. 79 van 

de Poolse Auteurswet, art. 422 van de Kodeks Cywilny en art. 439 Kodeks Cywilny tezamen 

hetzelfde doel dan wel werking hebben als art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn – en naar 

analogie geredeneerd dus ook art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn. De vraag is of dit 

wel een correcte gedachte is. De Poolse literatuur is er in ieder geval over verdeeld. 

5.2.3.1. Art. 79 pr. aut. 

Begonnen moet worden met een analyse van art. 79 van de Poolse Auteurswet gezien dat de 

enige bepaling binnen de Poolse Auteurswet is met betrekking tot (directe) 

auteursrechtinbreuken. Art. 79 lid 1 pr. aut. bepaalt: “Uprawniony, którego autorskie prawa 

majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 

1. zaniechania naruszania; 

2. usunięcia skutków naruszenia; 

3. naprawienia wyrządzonej szkody (…) 

4. wydania uzyskanych korzyści.” 

Vertaald houdt het artikel in dat de auteursrechthebbende degene die een inbreuk op zijn 

economische auteursrecht heeft gemaakt mag verzoeken om:  

1. De stopzetting van de inbreuk; 

2. De gevolgen van de inbreuk weg te nemen; 

3. Het herstellen van de veroorzaakte schade;  

4. De verkregen voordelen vrij te geven. 

Het tweede lid van art. 79 pr. aut. voegt hier nog een vijfde mogelijkheid aan toe, namelijk: 

“Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego 

albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub 

podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w 

rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd”. Oftewel: ongeacht de 

in lid 1 bedoelde vordering, kan de rechthebbende één of meerdere publicaties in de pers eisen 

inhoudende een verklaring van passende inhoud en vorm of een deel of het geheel van de in 

de onderhavige zaak gegeven beslissing van de rechter op een wijze en binnen de grenzen die 

door de rechtsprekende instantie zijn bepaald.  

Volgens de literatuur is het voor de toepassing van art. 79 pr. aut. vereist dat de inbreukmaker 

onrechtmatig heeft gehandeld. Bovendien kunnen de vorderingen ingevolge art. 79 pr. aut. 

enkel worden ingeroepen tegen diegene die de inbreuk daadwerkelijk heeft gepleegd – zo 

 
247 Lackoroński 2013, p. 178.  
248 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/37 en Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV* 2011/41. 
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staat het ook letterlijk in de wet. Het is volgens Ferenc-Szydełko dan ook hooguit 

onwaarschijnlijk dat art. 79 pr. aut. kan worden ingeroepen tegen degene die slechts de 

inbreuk heeft gefaciliteerd of erbij geholpen heeft. Er ontbreekt gewoonweg een basis om art. 

79 pr. aut. zodanig ‘uit te rekken’ dat deze betrekking heeft op degenen die niets met de 

auteursrechtinbreuk te maken hebben.249 Ook in de rechtspraak lijkt deze opvatting steun te 

vinden.250 

De conclusie die aan het bovenstaande kan worden verbonden, met betrekking tot art. 79 pr. 

aut., is dat deze bepaling zich niet leent om als alternatief te worden gebruikt voor art. 8 lid 3 

Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn, temeer omdat het relatief 

vergaande vorderingen met zich meebrengt tegen de indirecte inbreukpleger. De indirecte 

inbreukpleger zou dan hetzelfde worden behandeld als een directe pleger. Men kan zich 

afvragen of dit wenselijk is.    

5.2.3.2. Art. 422 Kodeks Cywilny  

Omdat ik al in §5.2.3.2. art. 422 Kodeks Cywilny uiteen heb gezet, zal ik mij beperken tot 

enkele korte opmerkingen over de verhouding tussen dit artikel en de eventuele verbodsacties. 

In §5.2.3. is reeds benoemd dat men zich afvraagt of de bepalingen afkomstig uit het Pools 

Burgerlijk Wetboek gebruikt kunnen worden om een indirecte aansprakelijkheid te 

construeren. Daarnaast is in de literatuur de vraag gerezen of art. 422 van de Kodeks Cywilny 

wel een grond voor een verbodsactie kan vormen. Er zijn in de literatuur namelijk, althans 

naar mijn mening, overtuigende argumenten te vinden om de toepassing van art. 422 Kodeks 

Cywilny te beperken tot enkel de schadevergoedingsvordering. Zo dragen Barta en 

Markiewicz het argument aan waarin zij stellen dat de materiële structuur van het Pools 

Burgerlijk Wetboek het onmogelijk maakt om deze bepaling op iets anders toe te passen dan 

op de vergoeding van de geleden schade.251 Hoe dan ook, de toepassing van art. 422 Kodeks 

Cywilny is controversieel. Zelfs in de literatuur zijn de meningen sterk verdeeld.252 Wat de 

doorslag zou kunnen geven voor de afweging of deze bepaling bij verbodsbepalingen 

toegepast kan worden is de kennis, hetgeen besproken is in §5.2.3.2. De aansprakelijkheid op 

grond van art. 422 Kodeks Cywilny kan namelijk alleen ontstaan indien de personen op wie de 

bepaling betrekking heeft op de hoogte waren van de schade die door iemand anders is 

toegebracht en indien hun gedrag culpabel was. Dat betekent dat art. 422 Kodeks Cywilny in 

ieder geval niet kan worden ingeroepen tegen hosting providers die deze kennis niet hadden. 

5.2.3.3. Art. 439 Kodeks Cywilny  

Zoals reeds in §5.2.3.2. benoemd, betreft art. 439 Kodeks Cywilny  een zogenaamde 

preventieve vordering. Maar de meningen in de literatuur zijn verdeeld over de vraag of de 

basis van de verantwoordelijkheid gebaseerd is op schuld of risico. Eén ding dat zeker is, is 

dat voor de toepassing van dit artikel er sprake moet zijn van een bepaalde onregelmatigheid 

 
249 Ferenc-Szydełko 2016, p. 1049. 
250 Rechtbank Kraków 27 mei 2015, IX GC 791/12. Volgens deze uitspraak kan art. 79 pr. aut. enkel worden  

     ingeroepen tegen de directe inbreukmaker. Wanneer het gaat om inbreuken door een ander gepleegd dan de  

     directe inbreukmaker, moet er worden gekeken naar art. 422 Kodeks Cywilny.  
251 Barta & Markiewicz 2016, p. 377-380. 
252 Barta & Markiewicz 2016, p. 379-380. 
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of een abnormale situatie om deze op te lossen of tekortkomingen te herstellen. 

Dientengevolge kan het artikel niet worden toegepast op een persoon dan wel hosting 

provider die zijn activiteit op een gewone, degelijke manier uitvoert.253 Dit zal de hosting 

provider ook proberen te betogen, maar dit artikel is in de rechtspraktijk niet populair.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
253 Borysiak 2017, p. 765-766. 
254 Konarski & Targosz 2017, p. 81 
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6. De toekomstige verplichtingen voor hosting providers in 

Polen  

6.1. De politieke situatie 

Het is in het algemeen moeilijk om de toekomstige verplichtingen voor hosting providers in 

Polen te schetsen. De reden hiervoor is dat die verplichtingen sterk afhankelijk zijn van de 

politieke situatie in het land en dus ook de uitslag van de aankomende verkiezingen die tussen 

12 oktober en 12 november 2019 zullen plaatsvinden voor de Sejm (het Poolse Lagerhuis (460 

afgevaardigden – rechtstreeks gekozen via evenredige vertegenwoordiging)) en de Senat (het 

Poolse Hogerhuis (100 afgevaardigden – gekozen via districtenstelsel)).255 Deze twee kamers 

van het parlement oefenen de wetgevende macht uit.256 De uitvoerende macht wordt door 

zowel de president als de Raad van Ministers uitgeoefend.257 De gescheiden en van de andere 

staatsmachten onafhankelijke rechtsprekende colleges oefenen de rechtsprekende macht uit.258 

Bovendien kent Polen een Constitutioneel Hof (‘Trybunał Konstytucjny’), bestaande uit de 

door de Sejm voor negen jaren gekozen vijftien rechters259, dat (onder andere) wettelijke 

voorschriften van (onder andere) de centrale overheid toetst aan de Poolse Grondwet.260 De 

uitspraken van dit Hof hebben niet alleen een algemeen verbindende rechtskracht, maar zijn 

ook onaantastbaar.261 

Sinds 2015 is Prawo i Sprawiedliwość (PiS), een conservatief-nationalistische en zeer euro-

sceptische partij die in 2001 is opgericht door de gebroeders Kaczyński, aan de macht in 

Polen. Toen Lech Kaczyński, de toenmalige partijleider, in de fatale vliegramp met het 

regeringsvliegtuig in 2010 in Smolensk (Rusland) omkwam, werd Jarosław Kaczyński de 

nieuwe partijleider van de PiS. De partij wist in zowel de Sejm als de Senat een absolute 

meerderheid te behalen. In 2015 werd daarnaast ook de nieuwe president van Polen beëdigd: 

de PiS-kandidaat Andrzej Duda. Al gauw werd (helaas) de ideologie van de PiS met 

betrekking tot het staatssysteem duidelijk. Polen moest en zou met dwang een streng 

katholiek, zeer conservatief en nationalistisch autoritair staatssysteem krijgen. Zo werden 

hiertoe diverse repressieve wetten ingevoerd, werden de publieke media de spreekbuis van 

PiS262 en werd de mogelijkheid gecreëerd om vele hoge ambtenaren te vervangen door 

personen van de PiS. Ook kreeg de politie zeer vergaande bevoegdheden ter controle van het 

privéleven van de Poolse burgers en werd het ambt van procureur-generaal opeens 

uitgeoefend door de minister van Jusitie Zbigniew Ziobro. Vanaf dat moment had de PiS in 

feite volledig controle over het parlement, de regering en de president. Slechts de rechterlijke 

macht wist uit handen van de PiS te blijven, maar dat lukte en lukt nog steeds niet helemaal. 

Immers, de PiS had wetten aangenomen die overduidelijk op gespannen voet met de Poolse 

 
255 De precieze datum is nog niet bekend, maar volgens de Poolse wetgeving moeten de verkiezingen gedurende  

     de 30 dagen voor de afloop van de vierjarige ambtstermijn van de huidige Sejm en Senat. 
256 Zie art. 95 e.v. van de Poolse Grondwet. 
257 Zie art. 126 e.v. van de Poolse Grondwet en art. 146 e.v. van de Poolse Grondwet. 
258 Zie art. 173 van de Poolse Grondwet. 
259 Zie art. 194 van de Poolse Grondwet. 
260 Zie art. 188 van de Poolse Grondwet. 
261 Zie art. 196 van de Poolse Grondwet. 
262 Bijvoorbeeld de Telewizja Polska S.A. (TVP) – de Poolse equivalent van de Nederlandse NPO.  
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Grondwet kwamen te staan. De enige die daar nog een stokje voor kon steken was het 

Constitutioneel Hof dat een gevaar voor de PiS vormde en tot op de dag van vandaag in 

zekere zin nog steeds vormt. Gepoogd is door de PiS om het Hof op zijn minst te verlammen 

door zoveel en zo snel mogelijk PiS-rechters aan te stellen, door het doorvoeren van diverse 

wetten die diverse procedures van het Hof belemmeren en het niet publiceren van sommige 

uitspraken.263 Daarnaast stemde het parlement in juli 2017 voor de hervorming van de 

rechtspraak die een inbreuk maakt op de zogenaamde ‘trias politica’.264 

Het is niet verwonderlijk dat de hervormingen in Polen de zorgen van zowel de Europese 

Commissie als het Europees Parlement hebben gewekt die deze hervormingen in strijd met de 

Europese waarden van vrijheid en democratie achtten. In juni 2016 volgde een officiële 

waarschuwing van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. De 

Poolse regering had daar geen boodschap aan. De regering vond het bemoeienis en wees op 

de Poolse soevereiniteit. Bijna twee jaar later (1 maart 2018) stemde het Europees Parlement 

voor het starten van de zogenaamde ‘artikel 7-procedure’, maar de kans dat deze slaagt is 

klein doordat de unanimiteit in de Europese Raad door de Hongaarse steun aan Polen niet 

wordt gehaald. De Commissie daagde Polen op 24 september 2018 daarentegen, met succes, 

voor het Hof van Justitie vanwege de schendingen van het beginsel van de onafhankelijkheid 

van de rechterlijke macht door de nieuwe Poolse wet inzake de Sąd Najwyższy. Deze wet 

werd aangenomen in het kader van de hervorming van de rechtspraak.265  

6.2. De toekomstige verplichtingen voor hosting providers  

 

Wellicht is het na het lezen van het bovenstaande moeilijk te geloven, maar de PiS heeft een 

zeer trouwe en grote achterban. Uit de peilingen van de Centrum Badania Opinii Społecznej 

(de Poolse equivalent van de Nederlandse Ipsos), blijkt dat maar liefst 44% van de 

stemgerechtigden op de PiS zou stemmen wanneer de verkiezingen in juni 2019 zouden zijn 

gehouden.266 Dat gegeven brengt mij tot het punt dat ik al in §6.1. maakte dat de toekomstige 

Poolse wet- en regelgeving voor hosting providers sterk afhankelijk is van de uitkomst van de 

nog te houden verkiezingen. 

6.2.1. (Correcte) implementatie afdwingen?   

Op grond van zowel hoofdstuk 4 als 5 kan worden geconcludeerd dat de handhaving van de 

hosting providers in Polen niet effectief is door het niet implementeren van art. 8 lid 3 van de 

Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn en het gebrekkig 

implementeren van art. 14 en 15 van de E-Commerce richtlijn. Hoewel dit in het licht van het 

Gemeenschapsrecht kwalijk te noemen is, lijkt het er voorlopig niet op dat Polen vrijwillig 

deze artikelen correct zal implementeren. Echter, er kan worden geprobeerd om de 

 
263 https://www.njb.nl/blog/bedreiging-van-de-rechtsstaat-in-polen-recht-en.20894.lynkx  
264 https://www.europa-nu.nl/id/vk0fgo42frun/poolse_democratie_en_rechtsstaat_onder  
265 Zie: Persbericht Europese Commissie van 24 september 2018, ‘Rechtsstaat: Europese Commissie daagt Polen  

      voor het Europees Hof van Justitie om onafhankelijkheid Poolse Hooggerechtshof te beschermen’,  

      IP/18/5830. 
266 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_080_19.PDF  

https://www.njb.nl/blog/bedreiging-van-de-rechtsstaat-in-polen-recht-en.20894.lynkx
https://www.europa-nu.nl/id/vk0fgo42frun/poolse_democratie_en_rechtsstaat_onder
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_080_19.PDF
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implementatie van Polen in zekere zin ‘af te dwingen’ middels een inbreukprocedure of de 

staatsaansprakelijkheid.  

Lidstaten van de Europese Unie zijn namelijk primaire subjecten van het Europees recht die 

zelf aan dit recht gebonden zijn bij het nemen van hun maatregelen. Daarnaast kan het 

Europees recht tegen hun besluiten en feitelijke handelingen in de vorm van handelen en/of 

nalaten voor de rechter worden ingeroepen. Een rechterlijk beroep tegen dit handelen of 

nalaten kan worden ingesteld door een andere lidstaat, de Europese Commissie of een 

particulier.267  

6.2.1.1. Europese Commissie tegen de lidstaat: de inbreukprocedure  

Een andere lidstaat en de Europese Commissie kunnen een lidstaat op zijn verdragsinbreuk, 

zoals het niet (correct) implementeren van een richtlijn, direct aanspreken ingevolge art. 259 

VWEU respectievelijk art. 258 VWEU door middel van het starten van een inbreukprocedure. 

Omdat zaken tussen lidstaten wegens diplomatieke verhoudingen zelden voorkomen, zullen 

zij buiten beschouwing worden gelaten.268 Met het aanhangig maken van een zaak tegen een 

lidstaat beoogt de Europese Commissie de veroordeling van het handelen of nalaten van de 

lidstaat dat in strijd is met het Europees recht.  

De inbreukprocedure kenmerkt zich door twee fasen: de administratieve fase en de 

rechterlijke fase. De administratieve fase vangt aan met een aanmaningsbrief van de 

Commissie waarin de lidstaat op een vermeende schending wordt gewezen en gevraagd wordt 

om een weerwoord. Doorgaans volgt er een overleg tussen de Commissie en de lidstaat 

waarop de Commissie kan besluiten haar bezwaren in te trekken. Indien de Commissie dit niet 

doet, kan zij de lidstaat voorzien van een ‘met redenen omkleed advies’ waarin de lidstaat een 

termijn wordt gegund om zijn leven te beteren. Wanneer de lidstaat hier gehoor aan geeft 

kan269 de rechterlijke fase aanvangen doordat de Commissie de zaak bij het Hof van Justitie 

aanhangig maakt.270 Ingevolge art. 260 lid 1 VWEU moet de lidstaat zelf een einde aan de 

schending van het Europees recht maken indien het Hof deze schending vaststelt. De lidstaat 

zal dan zijn regels en feitelijk optreden in overeenstemming moeten brengen met het Europees 

recht. Indien de lidstaat niet het nodige heeft gedaan om gevolg te geven aan de uitspraak van 

het Hof, kan de Commissie de zaak opnieuw voor het Hof brengen. Daarnaast kan het Hof, op 

initiatief van de Commissie, de lidstaat boetes opleggen in de vorm van een forfaitaire som 

en/of een dwangsom.271 

6.2.1.2.  Particulier tegen de lidstaat 

Hoewel particulieren geen directe actie voor het Hof hebben tegen de schending van het 

Europees recht door een lidstaat, verleent het Europees recht hen wel vaak directe aanspraken 

via de leerstukken van directe werking, conforme interpretatie en staatsaansprakelijkheid.272 

 
267 Eijsbouts e.a. 2012, p. 314. 
268 Eijsbouts e.a. 2012, p. 314-315. 
269 De Europese Commissie heeft een beleidsvrijheid. Zij is niet verplicht om de zaak bij het Hof van Justitie  

     aanhangig te maken. 
270 Eijsbouts e.a. 2012, p. 315-317. 
271 Zie: art. 260 VWEU en Eijsbouts e.a. 2012, p. 319-320. 
272 Eijsbouts e.a. 2012, p. 319-320. 
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Nu de staatsaansprakelijkheid het meest relevant is in het kader van het onderzoek, zal enkel 

daar kort op worden ingegaan.  

Volgens art. 340, tweede alinea, VWEU moet de Europese Unie inzake de niet-contractuele 

aansprakelijkheid overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsel der lidstaten 

gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar zelf of door haar personeelsleden in de 

uitoefening van hun functies is veroorzaakt. Hoewel in het VWEU als het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (hierna: VEU) niet wordt gesproken over de eventuele 

aansprakelijkheid van lidstaten wanneer zij in strijd met het Europees recht handelen, heeft 

het Hof in het Francovich-arrest273 een dergelijke aansprakelijkheid vastgesteld.274 Volgens 

het Hof is “(…) het een beginsel van gemeenschapsrecht dat de lidstaten verplicht zijn tot 

vergoeding van de schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het 

gemeenschapsrecht die hun kunnen worden toegerekend”.275 Wat de verantwoordelijkheid 

van de lidstaat betreft, maakt het in principe niet uit welke van zijn instellingen het Europees 

recht heeft geschonden.276 Ingevolge het HvJ Köbler-arrest is het beginsel van 

staatsaansprakelijkheid namelijk, onder strenge voorwaarden, zelfs van toepassing op de 

hoogste nationale rechters.277 Voor de zogenaamde ‘EU-fouten’ van lagere rechters kan een 

lidstaat derhalve niet aansprakelijk worden gehouden.  

Tot slot is het belangrijk om erop te wijzen dat de rechtsvordering tegen de lidstaat niet bij het 

Hof van Justitie moet worden aangebracht, maar bij de bevoegde nationale rechter.278 

6.2.2. De DSM-richtlijn  

Wat de toekomstige verplichtingen betreft, waarbij ik specifiek doel op de nieuwe DSM-

richtlijn en het verdwijnen van de safe harbour-bepalingen voor de meeste UGC-platforms, is 

het ook nog maar de vraag hoe daar in Polen uitvoering aan zal worden gegeven. Polen 

stemde namelijk, samen met Nederland, Luxemburg, Italië en Finland, tegen de hervormingen 

van het auteursrecht die uiteindelijk werden aangenomen. Premier Mateusz Morawiecki liet 

op Twitter in dit verband weten: “Byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze za wolnością w 

Internecie. Dziękuję wszystkim europosłom PiS, że głosowali za swobodą wypowiedzi i 

prawami obywatelskimi milionów polskich internautów. #ACTA2”.279 Vertaald: wij waren, 

zijn en zullen altijd voor de vrijheid op het internet zijn. Ik dank alle Europarlementariërs van 

 
273 HvJ EU 19 november 1991, ECLI:EU:C:1991:428 (Frankovich). 
274 Op de voorwaarden voor de staatsaansprakelijkheid wordt niet ingegaan. Voor de voorwaarden van  

     staataansprakelijkheid in het geval (schade door) het geheel niet omzetten van een richtlijn verwijs ik naar:  

     HvJ EU 19 november 1991, ECLI:EU:C:1991:428 (Frankovich). Voor de voorwaarden van  

     staatsaansprakelijkheid voor de schending van al het (materiële) EU-recht verwijs ik naar: HvJ EU 5  

     maart 1996, ECLI:EU:C:1996:79 (Brasserie du Pêcheur). Zie ook in dit verband: HvJ EU 8 oktober 1996,  

     ECLI:EU:C:1996:375 (Dillenkofer). 
275 HvJ EU 19 november 1991, ECLI:EU:C:1991:428 (Frankovich), r.o. 37. 
276 Eijsbouts e.a. 2012, p. 318. 
277 HvJ EU 30 september 2003, ECLI:EU:C:2003:513 (Köbler). 
278 Eijsbouts e.a. 2012, p. 299. 
279 

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1110652329609625600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete

mbed%7Ctwterm%5E1110652329609625600&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24bis.pl%2Fz-

kraju%2C74%2Fdyrektywa-o-prawach-autorskich-premier-morawiecki-o-wolnosci-w-

internecie%2C922044.html  

https://twitter.com/MorawieckiM/status/1110652329609625600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1110652329609625600&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24bis.pl%2Fz-kraju%2C74%2Fdyrektywa-o-prawach-autorskich-premier-morawiecki-o-wolnosci-w-internecie%2C922044.html
https://twitter.com/MorawieckiM/status/1110652329609625600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1110652329609625600&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24bis.pl%2Fz-kraju%2C74%2Fdyrektywa-o-prawach-autorskich-premier-morawiecki-o-wolnosci-w-internecie%2C922044.html
https://twitter.com/MorawieckiM/status/1110652329609625600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1110652329609625600&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24bis.pl%2Fz-kraju%2C74%2Fdyrektywa-o-prawach-autorskich-premier-morawiecki-o-wolnosci-w-internecie%2C922044.html
https://twitter.com/MorawieckiM/status/1110652329609625600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1110652329609625600&ref_url=https%3A%2F%2Ftvn24bis.pl%2Fz-kraju%2C74%2Fdyrektywa-o-prawach-autorskich-premier-morawiecki-o-wolnosci-w-internecie%2C922044.html
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de PiS die voor de vrijheid van meningsuiting en de burgerrechten van miljoenen Poolse 

internetgebruikers hebben gestemd.  

Ondanks dat de DSM-richtlijn na de ondertekening en bekendmaking in het Publicatieblad 

van de Europese Unie op 22 april 2019 een feit is geworden, verzet Polen zich hier nog steeds 

tegen. Op 24 mei 2019 liet het Poolse Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed weten een 

klacht te hebben ingediend bij het Hof van Justitie tegen de DSM-richtlijn. Minister Gliński 

liet op de website van het Poolse Ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed weten dat 

sommige artikelen, met name art. 17 (‘de uploadfilter’), die betrekking hebben op het filteren 

van inhoud een bedreiging vormen voor de internetvrijheid en in strijd zijn met de 

fundamentele Europese waarden – zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 

ideeën. Bovendien liet hij weten dat de richtlijn tot maatregelen leidt die kenmerken van 

preventieve censuur hebben. De minister wijst erop dat dergelijke censuur op grond van de 

Poolse Grondwet als de Europese wet- en regelgeving is verboden.280 

Naar mijn mening is het licht ironisch dat uitgerekend de PiS-regering zich opeens bezighoudt 

met het zogenaamd ‘tegengaan van censuur’ en zowel de Poolse Grondwet als de Europese 

wet- en regelgeving hoog in het vaandel heeft staan. Niet uitgesloten is dat dit een ‘stunt’ van 

de PiS is om (alvast) stemmen te winnen, van vooral de jongeren, voor de verkiezingen dit 

jaar. De eerste vraag is echter wat het Hof van Justitie gaat oordelen. Gezien de lijn die het 

Hof van Justitie heeft getrokken in vooral het GS-Media-arrest en The Pirate Bay-arrest, lijkt 

het mij niet voor de hand liggend dat Polen gelijk zal krijgen. De vervolgvraag die rijst is wat 

Polen met de DSM-richtlijn gaat doen indien het Hof de ingediende klacht niet honoreert. 

Jarosław Kaczyński (leider van de PiS) gaf in maart dit jaar, op de PiS-conventie in Gdańsk, 

aan dat de DSM-richtlijn zo zal worden geïmplementeerd dat de vrijheid op het internet 

gewaarborgd blijft.281   

Volgens Aleksander Cieśliński282 kunnen er diverse scenario’s worden bedacht met 

betrekking tot het (al dan niet) implementeren van de richtlijn, zoals: 

1. “Het geheel nalaten van de implementatie van de DSM-richtlijn;  

2. Stellen dat er al soortgelijke bepalingen in het Poolse recht bestaan; 

3. De DSM-richtlijn selectief ten uitvoer brengen; 

4. Langdurige tenuitvoerlegging van de DSM-richtlijn;  

5. Het onduidelijk implementeren van de DSM-richtlijn”. 283 

Scenario één tot en met drie zijn onwaarschijnlijk. Polen kan geheel nalaten om de richtlijn te 

implementeren, maar dit druist tegen het Europees recht in. Verdere represailles tegen Polen 

zijn in dat scenario aldus niet uitgesloten. Wat het tweede scenario betreft kan het parlement 

stellen dat er in het Poolse recht al soortgelijke bepalingen zijn en dus (deels) de 

 
280 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polska-zlozyla-skarge-do-tsue-ws.-acta2-9537.php  
281 https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-kontra-pis-sprawdzilismy-czy-rzad-ma-pole-manewru-

6364964231624833a.html  
282 Aleksander Cieśliński is verbonden aan de Universiteit van Wrocław en advocaat Internationaal- en Europees  

     recht. 
283 https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-kontra-pis-sprawdzilismy-czy-rzad-ma-pole-manewru-

6364964231624833a.html  

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/polska-zlozyla-skarge-do-tsue-ws.-acta2-9537.php
https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-kontra-pis-sprawdzilismy-czy-rzad-ma-pole-manewru-6364964231624833a.html
https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-kontra-pis-sprawdzilismy-czy-rzad-ma-pole-manewru-6364964231624833a.html
https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-kontra-pis-sprawdzilismy-czy-rzad-ma-pole-manewru-6364964231624833a.html
https://www.money.pl/gospodarka/acta-2-kontra-pis-sprawdzilismy-czy-rzad-ma-pole-manewru-6364964231624833a.html
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implementatie nalaten. Het feit is wel dat dit niet waar is en dit ook in strijd is met het 

Europees recht, net als het selectief ten uitvoer brengen van de richtlijn. Het vierde scenario 

ligt het meest voor de hand volgens Cieśliński. Polen zou kunnen verklaren dat de richtlijn 

geïmplementeerd gaat worden, maar in werkelijkheid de implementatie vertragen. In die tijd 

zou de wetgever op zoek kunnen gaan naar juridische kunstgrepen of opzettelijk de richtlijn in 

strijd met de inhoud ervan implementeren. De Europese Commissie zal dan komen 

interveniëren, waardoor er tijd wordt gewonnen en wellicht zelfs een compromis gesloten kan 

worden met de Commissie met betrekking tot de implementatie. Dit kan zelfs enkele jaren 

duren. Tot slot is ook het vijfde scenario volgens Cieśliński niet onwaarschijnlijk. Polen kan 

de bepalingen op zodanige dubbelzinnige en/of onduidelijke wijze implementeren dat veel af 

zal hangen van de interpretatie ervan. Het antwoord op de vraag of die bepalingen aan de 

DSM-richtlijn voldoen zal dan door de Poolse rechters gegeven moeten worden. Men kan 

zich echter afvragen of de rechtspraak na de doorgevoerde hervormingen nog (voldoende) 

onafhankelijk is en geen spreekbuis van de PiS. 

6.3. Recente ontwikkelingen 

Hoewel dit geen betrekking heeft op het auteursrecht, heeft het wel betrekking op de 

zogenaamde industriële eigendomsrechten en specifiek op het merkenrecht. De Poolse wet 

inzake de industriële eigendomsrechten van 30 juni 2000284 is namelijk per 16 maart 2019 

gewijzigd. In afdeling drie, genaamd ‘vorderingen met betrekking tot merken en geografische 

aanduidingen’, is art. 296 lid 3 toegevoegd die in samenhang moet worden gelezen met art. 

296 lid 1. Lid 1 bepaalt dat: “Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało 

naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to 

prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie 

zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 

1) na zasadach ogólnych albo 

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo 

innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem 

udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego”.  

Vertaald: een persoon wiens merkbeschermingsrecht is geschonden of een persoon die 

daartoe door de wet is gemachtigd, kan van de inbreukpleger eisen dat hij deze inbreuk 

beëindigt, afstand doet van de onrechtmatig verkregen oordelen en in het geval van een 

toerekenbare inbreuk ook de veroorzaakte schade vergoed:  

1) op grond van algemene beginselen; of  

2) door betaling van een geldbedrag dat overeenkomt met de hoogte van een daarvoor 

verkregen licentie of een andere passende vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest als de 

merkhouder ermee in had gestemd om het merk te gebruiken.  

Art. 296 lid 3 bepaalt met betrekking tot deze vorderingen het volgende: “Z roszczeniami, o 

których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do 

obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego 

albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również 

 
284 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.77.t.j. 



60 

 

przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak 

towarowy. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na 

podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną”. Vertaald: De in lid 1 bedoelde vorderingen kunnen ook worden ingesteld 

tegen een persoon die goederen in de handel brengt die reeds zijn aangeduid met een merk 

wanneer deze niet afkomstig zijn van de merkhouder of een persoon die gemachtigd is het 

merk te gebruiken, alsmede tegen een persoon wiens diensten worden gebruikt bij de 

merkinbreuk. Deze bepaling is niet van toepassing op een persoon wiens aansprakelijkheid is 

uitgesloten op grond van de artikelen 12 tot en met 15 van de wet van 18 juli 2002 betreffende 

het verrichten van diensten met elektronische middelen.  

Met andere woorden, de wijziging van de wet heeft een indirecte aansprakelijkheid van 

tussenpersonen voor merkinbreuken geïntroduceerd. Dat is redelijk ‘baanbrekend’ gezien de 

indirecte aansprakelijkheid een onbekend fenomeen is in het Poolse recht. Wie weet wordt 

deze aansprakelijkheid in de toekomst ook voor andere intellectuele eigendomsrechten, 

waaronder het auteursrecht, geïntroduceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

7. Conclusie 

In deze scriptie staan de toekomstige en de huidige verplichtingen van hosting providers in 

het auteursrecht in Polen centraal. De reden dat gekozen is om Polen in deze scriptie centraal 

te stellen is omdat Polen art. 14 en 15 van de E-Commerce richtlijn gebrekkig heeft 

geïmplementeerd en na heeft gelaten om art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, 

derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn te implementeren. Daarnaast is het vanwege het huidige 

politieke klimaat aldaar interessant om te kijken naar de toekomstige verplichtingen voor de 

hosting providers. 

In hoofdstuk 2 is er een algemeen kader geschetst waarin kort wordt uitgelegd wanneer er 

sprake is van een auteursrechtinbreuk, wat een tussenpersoon is, wat een hosting provider is 

en tot slot is kort ingegaan op het begrip ‘een dienst van de informatiemaatschappij’. Verder 

zijn de belangrijkste Europeesrechtelijke verplichtingen voor hosting providers in het 

auteursrecht beschreven. Art. 14 (safe harbour) en art. 15 (algemene toezichtsverplichting) 

van de E-Commerce richtlijn, art. 8 lid 3 van de Auteursrechtrichtlijn (rechtsmiddel) en art. 

11, derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn (rechtsmiddel) kwamen hierbij aan bod. Ook is 

ingegaan op het gebrek aan pan-Europese indirecte aansprakelijkheidsregels, waardoor voor 

de voorwaarden voor de vaststelling van de onrechtmatigheid en dus de indirecte 

aansprakelijkheid gekeken moet worden naar het nationale recht van een lidstaat. Vervolgens 

is ingegaan op de nieuwe DSM-richtlijn en de befaamde uploadfilter, ook wel beter bekend 

als ‘artikel 13’ – maar door wijzigingen nu artikel 17. Deze nieuwe richtlijn is belangrijk voor 

deze scriptie aangezien veel UGC-platforms die als hosting provider fungeren geen beroep 

meer zullen kunnen doen op de safe harbour-bepaling van art. 14 van de E-Commerce 

richtlijn. De DSM-richtlijn construeert namelijk een directe aansprakelijkheid voor UGC-

platforms. Echter, er zijn ook platforms die op grond van art. 2 lid 6 en art. 17 lid 4 van de 

DSM-richtlijn niet onder deze directe aansprakelijkheid vallen. Voor hen gelden dan de ‘oude 

regels’ waarbij de safe harbour-bepaling van toepassing kan worden verklaard.  

Hoofdstuk 3 bevat een korte geschiedenisles van de unificatie en codificatie van het civiel 

recht in Polen. Vanwege het gebrek aan een compleet Europeesrechtelijk kader voor de 

indirecte aansprakelijkheid van (online) tussenpersonen is ook Polen gedwongen om te 

vertrouwen op zijn eigen oplossingen die in het Pools Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet 

opgenomen zijn. Het hoofdstuk leert ons dat Polen een rijke geschiedenis kent, terwijl het 

land pas honderd jaar geleden is opgericht. Na het herwinnen van de onafhankelijkheid in 

1918, was de unificatie en codificatie van het intellectuele eigendomsrecht een prioriteit 

omdat het land zich op economisch terrein moest kunnen ontwikkelen.  

Hoewel richtlijnen doelstellingen bevatten waar alle lidstaten van de Europese Unie aan 

moeten voldoen, mogen lidstaten zelf bepalen hoe ze richtlijnen uitwerken. De vorm en de 

middelen waarmee het beoogde resultaat dient te worden bereikt zijn dan ook primair aan de 

lidstaten om te bepalen, tenzij de richtlijn zelf bepalingen bevat welke de keuzevrijheid 

beperken. Hoofdstuk 4 laat zien hoe Polen is omgegaan met de implementatie van de 

bovengenoemde bepalingen uit de Europese richtlijnen. Op grond van dit hoofdstuk kunnen 

de volgende conclusies worden getrokken. Ten eerste is art. 14 van de E-Commerce richtlijn 
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gebrekkig geïmplementeerd waardoor er sprake is van een ruimere uitsluiting van de 

aansprakelijkheid voor hosting providers. Bovendien maakt het Poolse recht, in tegenstelling 

tot het Europese, geen onderscheid tussen het civielrechtelijk en strafrechtelijk 

aansprakelijkheidsregime. Wat verder art. 14 van de E-Commerce richtlijn betreft is er, net als 

in het Nederlandse recht, geen wettelijk geregelde NTD-procedure. Er is – in tegenstelling tot 

Nederland – ook geen sprake van een gedragscode. Art. 15 van de u.ś.u.d.e. vertegenwoordigt 

de implementatie van art. 15 van de E-Commerce richtlijn. Wanneer men art. 15 van de 

u.ś.u.d.e. letterlijk leest, lijkt de Poolse wetgever, in tegenstelling tot de Europese wetgever, 

elke vorm van monitoring te verbieden. Hij verbiedt aldus niet enkel en alleen de 

toezichtverplichting van algemene aard. Art. 15 lid 2 van de E-Commerce richtlijn is 

daarentegen helemaal niet geïmplementeerd in het Poolse recht. Tot slot is een van de 

belangrijkste kwesties in het Poolse auteursrecht dat Polen, als enige Europese lidstaat, er niet 

in is geslaagd om de bepalingen met betrekking tot de rechterlijke bevelen ingevolge art. 8 lid 

3 van de Auteursrechtrichtlijn en art. 11, derde zin, van de IE-Handhavingsrichtlijn te 

implementeren. In het verlengde hiervan heeft Polen nagelaten om art. 14 lid 3 van de E-

Commerce richtlijn te implementeren. Hierdoor is de mogelijkheid om een rechterlijk bevel te 

verkrijgen tegen een tussenpersoon wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk 

te maken op een intellectueel eigendomsrecht drastisch beperkt. Over het gebrek aan deze 

implementatie is ook een klacht bij de Europese Commissie ingediend die een EU-Pilot met 

Polen is gestart. Al met al kan worden geconcludeerd dat Polen niet aan de huidige Europese 

verplichtingen voor hosting providers voldoet.  

Door het gebrek aan een compleet en geharmoniseerd Europeesrechtelijk kader voor de 

indirecte aansprakelijkheid van (online) tussenpersonen bij auteursrechtinbreuken, moeten de 

Europese lidstaten op hun eigen nationaalrechtelijke oplossingen vertrouwen. In hoofdstuk 5 

is eerst kort aangegeven wanneer een auteursrechtinbreuk ontstaat in het Poolse auteursrecht. 

Vervolgens is ingegaan op het concept van de indirecte aansprakelijkheid in het Poolse recht. 

Wat gewoonlijk als de ‘indirecte aansprakelijkheid van internet service providers’ wordt 

begrepen, behoort in Polen – net als in Nederland –  toe aan de reikwijdte van de 

onrechtmatige daad. Helaas is daar weinig Poolse jurisprudentie over te vinden. In Polen zijn 

er in feite drie onrechtmatige daad acties mogelijk op grond van art. 422, 439 en 415 Kodeks 

Cywilny. Deze bepalingen vloeien echter niet voort uit de Poolse Auteurswet. Zij vloeien 

voort uit het Pools Burgerlijk Wetboek en vallen onder de afdeling die op compenserende 

regelingen ziet. Tevens is in hoofdstuk 5 gekeken of de laatstgenoemde bepalingen ook 

zodanig uitgerekt kunnen worden dat zij het gebrek aan de implementatie van art. 8 lid 3 van 

de Auteurswet en art. 11, derde zin, IE-Handhavingsrichtlijn kunnen opvangen. 

Geconcludeerd moet worden dat dit niet het geval is. 

Tot slot is in hoofdstuk 6 ook gekeken naar de toekomstige verplichtingen van hosting 

providers. Hoewel het door het heersende politieke klimaat er niet naar uitziet dat Polen 

alsnog de eerdergenoemde Europese bepalingen omtrent de verplichtingen voor de hosting 

provider vrijwillig zal implementeren, kan worden geprobeerd dit van Polen ‘af te dwingen’ 

door middel van een inbreukprocedure of staatsaansprakelijkheid.  
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Wat de implementatie van de DSM-richtlijn in Polen betreft, is dit vooralsnog een groot 

vraagteken. Gezien de politieke situatie en de enorme afkeer tegen de DSM-richtlijn is het 

nog niet zeker wat er onder het Poolse recht gaat gebeuren met de safe harbour-bepaling voor 

UGC-platforms die als hosting provider fungeren. De Poolse regering heeft tegen deze 

richtlijn zelfs een klacht bij het Hof van Justitie ingediend. Een zeer interessante ontwikkeling 

in het Poolse recht is dat de indirecte aansprakelijkheid van tussenpersonen bij merkinbreuken 

is ingevoerd in de wet op de industriële eigendomsrechten. Wellicht dat dit een voorbode is 

voor het auteursrecht. 
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