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Kroniek technologie en
recht
Remy Chavannes, Anke Strijbos & Dorien Verhulst1

In het digitale domein ontwikkelen privacyrecht, informatievrijheid, auteursrecht en de aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid van internetplatforms zich in rap tempo tot een nieuwe informatierechtsorde van
de 21e eeuw. In deze nieuwe wereld is de meeste wetgeving afkomstig uit Europa en schijnbaar gericht op
het creëren van een digitale eengemaakte markt die kan concurreren met China en de Verenigde Staten. Het
Europese wetgevingsproces is echter doordrenkt van onmogelijke compromissen die het Hof van Justitie in de
ene na de andere prejudiciële procedure zal moeten uitleggen. De belangrijkste thema’s van het moment zijn
de regulering van een eclectische groep internetplatforms en privacy als kerninstrument om controle uit te
oefenen in de informatiemaatschappij. In de toekomst zijn met name verdere ontwikkelingen in artiﬁciële
intelligentie en grootschalige data-analyse interessant. Toepassingen zoals automatische gezichtsherkenning
en zelfrijdende auto’s creëren nieuw gemak en nieuwe economische kansen, maar ook zorgen over de
gevolgen voor privacy en menselijke autonomie.

Inleiding
Het eind van de negentiende eeuw bracht een spectaculaire
innovatie: de automatische lift die liftbediendes overbodig
maakte. Pas vijftig jaar later voelde het grote publiek zich
veilig genoeg om in te stappen. In die periode vond niet
zozeer een verdere innovatie in de lifttechniek plaats,
maar ontstond gaandeweg het inzicht dat kantoormedewerkers en appartementsbewoners pas op serieuze schaal
zouden instappen na installatie van automatisch sluitende
deuren, een noodrem en een telefoonverbinding met een
centrale.2
Makers van zelfrijdende auto’s kunnen van dit voorbeeld leren. De gemiddelde forens – en wetgever – durft
een auto zonder bestuurder voorlopig nog niet aan. Zij
moeten nog het gevoel krijgen dat passagiers in een autonoom voertuig daadwerkelijk veilig zijn.3 Vooralsnog hebben zelfrijdende auto’s dan ook nog een hulp-bestuurder
die waar nodig het stuur kan overnemen (en die intussen
niet aan zijn telefoon mag zitten, aldus de Rechtbank
Midden-Nederland).4 Uiteindelijk zullen zij echter worden
uitgefaseerd. De Nederlandse regering werkt met haar
Belgische en Duitse collega’s aan een plan om binnen een
paar jaar ’s nachts konvooien van zelfrijdende vrachtauto’s
naar Antwerpen en het Ruhrgebied te laten rijden.5 Een
‘voertuigbewijs’ waarmee nieuwe modellen autonome
voertuigen gecertiﬁceerd kunnen worden is in de maak.6
Een plaatselijk probleem vormen de 22,5 miljoen Nederlandse ﬁetsen, waarop de huidige generatie besturings-
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systemen – vooral ontwikkeld en getest in autoparadijs
Amerika – nog niet zijn toegerust.7
In onze eerdere kronieken hebben wij ons beklaagd
over de beperkingen van ‘technologie en recht’ als ordenend thema. Wij zien ‘technologierecht’ niet als een zelfstandig rechtsgebied, maar als een tijdelijke wachtkamer
voor ontwikkelingen die nog niet door hun eigen rechtsgebied zijn opgehaald; en een kroniek ‘technologie en
recht’ als een subjectieve verzameling van in wezen
commune kwesties met toevallig technische casuïstiek.
Anno 2019 is het schrijven van een kroniek technologie &
recht een vrij absurde onderneming geworden: elke sector
van de economie, cultuur en samenleving, en dus elk
rechtsgebied, wordt inmiddels beïnvloed door technologische verandering. Vrijwel elke ontwikkeling die wij in deze
kroniek zouden kunnen vermelden, kan evengoed aan de
orde komen in een of meer van de andere kronieken in
dit blad. Anders gezegd: de laatste vakjurist die dacht dat
zijn rechtsgebied immuun was voor technologische ontwrichting, is inmiddels toe aan een nieuwe uitdaging.
Wij hadden ons in onze vorige kroniek al noodgedwongen beperkt tot een aantal grote thema’s, en
tot rechtsgebieden waarvan de ontwikkeling wordt gedomineerd door technologische vernieuwing: digitaal
auteursrecht, privacy-recht, informatievrijheid en de
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van internettussenpersonen. Deze rechtsgebieden vormen de oprichtende leden van een ontluikende nieuwe informatie-

Wij zien ‘technologierecht’ niet als een zelfstandig rechtsgebied,
maar als een tijdelijke wachtkamer voor ontwikkelingen die nog
niet door hun eigen rechtsgebied zijn opgehaald
rechtsorde van de 21e eeuw, door Dommering uitvoerig
beschreven in een nieuw handboek dat later deze maand
verschijnt.8 De Digital Single Market (‘DSM’)-strategie van
de huidige Europese Commissie-Juncker is daarvan
momenteel de belangrijkste politieke aanjager. De Commissie presenteerde inmiddels meer dan dertig wetgevingsvoorstellen, die ervoor moeten zorgen dat Europa
een geavanceerde, eengemaakte, concurrerende, privacy-,
ethiek- en milieu-respecterende digitale maatschappij
wordt.9 De voorstellen beslaan een wijd uiteenlopend
terrein, van e-commerce tot auteursrecht tot media- en
telecomregulering. Innovatie, nieuwe banen en een verwachte economische groei van maar liefst € 415 miljard
zijn het belangrijkste doel. Europa moet competitiever
worden in vergelijking met haar Amerikaanse en Chinese
evenknie. Tegelijkertijd moet de positie van de Europese
consument worden versterkt.
Drie jaar na de lancering van de DSM-strategie was
het merendeel van de wetgevingsinitiatieven echter nog
in de maak.10 De richtlijnen en verordeningen die werden
aangenomen, kwamen vrijwel altijd gehavend uit de strijd.
Het Europese wetgevingsproces is ingewikkeld en ondoorzichtig, de uitkomsten doordrenkt van onmogelijke
compromissen tussen suf-gelobbyde lidstaten en Europarlementariërs. Dat leidt tot gefragmenteerde wetgeving
met moeilijk leesbare, sterk verwaterde, te veel willende
en niet zelden tegenstrijdige wetsbepalingen, die vervolgens vaak nog in nationale regels moeten worden omgezet. Het is vervolgens aan het Hof van Justitie om de
regels ‘uit te leggen’ en in te bedden in het bestaande
Europese acquis. Dat proces verloopt langzaam en betrekkelijk willekeurig, één prejudiciële detailvraag tegelijk.
In de afgelopen tweeëneenhalf jaar was er meer technologie en meer recht dan er in deze kroniek past. We
concentreren ons daarom op de meest actuele en belangrijke thema’s.11 Het eerste onderwerp dat we bespreken is
de regulering van online platforms. Daarmee bedoelen we

het geheel aan regels dat van toepassing is op de gebruikers en de aanbieders van internetplatforms. Welke regels
dat (zouden kunnen) zijn, en over welke ‘platforms’ we het
dan eigenlijk hebben, is het eerste centrale thema van
deze kroniek. Het tweede thema waar we bij stil staan is
privacy. Sinds het van kracht worden van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) op 25 mei 2018
is het privacy-bewustzijn van individuele burgers ontegenzeggelijk gegroeid en heeft privacy de boardroom van
bedrijven, in Europa en de Verenigde Staten, bereikt. De
AVG heeft evidente tekortkomingen, maar is – en blijft
vermoedelijk – een van de belangrijkste instrumenten om
controle uit te oefenen op tal van datastromen in de
interneteconomie. We besluiten met een korte toekomstblik op het laatste grote thema, artiﬁciële intelligentie.

Regulering van internetplatforms
Inleiding
Sinds de vorige kroniek zijn de schaal en diversiteit van
de interneteconomie verder gegroeid. Er is een eclectische
groep digitale diensten ontstaan die wordt aangeduid met
de verzamelnaam ‘(internet-)platforms’. De nieuwe online
diensten kenmerken zich door een slim gebruik van
(grote hoeveelheden) data en, in veel gevallen, ﬁnanciering door middel van gerichte, granulaire reclame. Samen
zorgen de nieuwe diensten voor een economische omwenteling van de maatschappij, naar een samenleving die
steeds meer wordt ondersteund door het internet en door
platformdiensten die vraag en aanbod in enkele kliks
naadloos samenbrengen.12
Tijdens de afgelopen kroniekperiode was er in toenemende mate aandacht voor de keerzijde van technologische vooruitgang. Wereldwijd zijn wetgevers en toezichthouders bezig met een inhaalslag om de macht van
‘platforms’ en ‘Big Tech’ te reguleren – en deze ‘techlash’ is
nog lang niet uitgeraasd. Silicon Valley zelf belijdt onver-
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minderd de ambitie ‘to make the world a better place’,
maar draagt steeds actiever uit dat het daarbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft die verder gaat
dan alleen het bouwen en dan loslaten van mooie nieuwe
diensten. Te midden van zorgen over verkiezingsmanipulatie, ﬁlterbubbels, nepnieuws en jihadronseling hebben
CEO’s als Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter) en Brian Chesky (Airbnb) in diverse hoorzittingen,
toespraken en interviews benadrukt dat ze ‘meer moeten
doen’.13 Tegelijkertijd leiden zorgen over de grote informatie- of marktmacht van de Amerikaanse platforms ook tot
oproepen dat zij ‘te veel doen’: zich teveel bemoeien met
de inhoud.14
De hamvraag is natuurlijk waar de tech-bedrijven
meer aan moeten doen, en hoe. Daarover verschillen de
meningen. Meer verantwoordelijkheid nemen voor nare
of illegale informatie op hun platforms, meer foute informatie verwijderen, meer betalen aan uitgevers en platenmaatschappijen, meer betalen aan de belastingdienst,
meer betalen aan hun (al dan niet tijdelijke) werknemers,
of meer ruimte bieden aan concurrenten. Een van de
belangrijkste juridische en beleidsmatige geschilpunten is
hoe de taken, verantwoordelijkheden, kosten en risico’s
moeten worden verdeeld tussen platforms, overheden,
gebruikers en andere belanghebbenden. Het is geen
overdreven ambitie om daarbij weg te willen blijven van
twee ongewenste uitersten: een ongereguleerd wilde
westen waarin de luidste en meest extreme stemmen
overheersen, en een onvrij staatsinternet waarin alleen
goedgekeurde meningsuiting bandbreedte krijgt. Europa
weet dat het geen Amerika wil zijn en geen China, maar
heeft nog moeite om de echte keuzes te maken die daarvoor nodig zijn.

Europa weet dat het geen
Amerika wil zijn en geen
China, maar heeft nog moeite
om de echte keuzes te maken
die daarvoor nodig zijn
Regelgevers moeten nog behoorlijk wennen aan wat
de techniek doet, kan en niet kan. Verschillende platforms
worden op één hoop gegooid, maar hebben heel andere
activiteiten, business modellen en – maatschappelijk
bezien – risicoproﬁelen. De ene moet het hebben van data
en diensten, de andere verkoopt vooral hardware. Bij Uber
draait de juridisch-politieke discussie bijvoorbeeld om
arbeidsvoorwaarden, veiligheid en de relatie tot regulering voor de taxibranche. Bij Amazon gaat het over lage
belasting, lage lonen en de gevolgen voor kleine detailhandel. Airbnb heeft gevolgen voor steden en huizenprijzen, terwijl het bij Twitter vooral gaat om de hoeveelheid
ongecontroleerde haat en discriminatie. Bovendien veranderen deze bedrijven, ook al hebben zij inmiddels honder-
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den miljarden dollars aan beurswaarde, regelmatig van
koers, en betreden zij steeds nieuwe marktsectoren. Amazon koopt een supermarkt en plant een ziekenhuis, en
ongeveer iedereen werkt aan zelfrijdende-autotechnologie.
Te vaak wordt een toevlucht tot simplistische oplossingen genomen: het simpelweg opknippen van de grote
techbedrijven,15 platforms rechtstreeks aansprakelijk
maken voor user content, of verplichten om ‘illegale’ content binnen een uur te verwijderen, of algoritmes openbaar maken. Daarbij wordt stevige retoriek niet geschuwd,
‘Taming the Tech Monster’ doopte voormalig premier en
Europarlementariër Guy Verhofstadt zijn set politieke
voorstellen om het internet te hervormen en ‘terug te
geven’ aan het publiek.16 Het omgekeerde gebeurt overigens ook. Tijdens de verhoren van Mark Zuckerberg in het
Europese parlement wilde iedereen zijn zegje doen, maar
vervolgens óók met de jonge CEO op de selﬁe.17
Waar wij in vorige kronieken schreven over ‘aansprakelijkheid van tussenpersonen’ ging dat met name over de
aansprakelijkheid van internettoegangs- en hostingaanbieders voor onrechtmatige uitingen van hun klanten, en
over verplichtingen om informatie van of over die klanten
te blokkeren of te verstrekken. Deze discussie is inmiddels
breder en principiëler en gaat met name om de vraag wat
platformaanbieders moeten doen om hun platforms veilig, prettig en rechtmatig te houden, de mate waarin zij
verantwoordelijk zijn voor wat hun gebruikers doen, en
welke maatregelen zij moeten nemen om ongewenst
gebruik te voorkomen, op te sporen, en te beëindigen. Het
moge duidelijk zijn dat het probleem, en de mogelijke
oplossingen, verschillen afhankelijk van de aard van het
geconstateerde probleem of ongewenste gebruik.
Het juridisch speelveld
Het juridisch speelveld van de ‘internetplatforms’ bevindt
zich tussen enerzijds de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (‘AVMS-richtlijn’) die traditionele mediadiensten
reguleert, en anderzijds de Europese regels voor elektronische communicatie, van toepassing op de klassieke telecommunicatiediensten.18 Beide werden gedurende de
onderhavige kroniekperiode herzien als onderdeel van de
DSM-strategie van de Commissie-Juncker en bestrijken
voortaan ook bepaalde internetdiensten.19
De herziene AVMS-richtlijn,20 die voor 19 september
2020 moet worden geïmplementeerd, is voortaan ook van
toepassing op ‘videoplatformdiensten’, al is het regulatoir
regime daarvoor vooralsnog betrekkelijk licht en ﬂexibel.
Videoplatformdiensten moeten ‘passende maatregelen’
nemen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke content, bepaalde soorten strafbare content voortaan
van hun platforms weren en een aantal basale reclameregels in acht nemen. Voor de Nederlandse toezichtpraktijk
brengt deze wijziging vermoedelijk geen grote verandering. De grote videoplatforms zoals Facebook en YouTube
zullen vermoedelijk onder Iers toezicht vallen. Wel zal een
site als Dumpert vermoedelijk maatregelen moeten gaan
treffen om bepaalde uitwassen van haar platform te
weren.21 De herziene richtlijn brengt verder subtiele
veranderingen met betrekking tot het oorsprongslandbeginsel; en stelt EU-lidstaten in staat om mede op hun
inwoners gerichte on-demand diensten uit andere lidstaten te laten meebetalen aan lokale producties.22 Boven-

dien moeten zij voortaan minstens 30% Europese producties in hun catalogus hebben.
Een nieuwe richtlijn tot vaststelling van een Europees Wetboek voor elektronische communicatie voegt vier
van de vijf bestaande Europese telecomrichtlijnen samen
tot één nieuw geheel, dat voor 21 december 2020 moet
worden geïmplementeerd.23 Veel in het nieuwe wetboek is
vertrouwd, er zijn slechts enkele principiële veranderingen. Zo vallen voortaan ook over the top diensten zoals
WhatsApp, iMessage of Google Hangouts als ‘nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiedienst’ onder
de Europese telecomregels.24 Ook hier geldt voorlopig echter een ‘light-touch regime’. Het wetboek bevat daarnaast
maatregelen gericht op de uitrol van snelle netwerken en
coördineert de Europese uitgifte van 5G-spectrum.25 In
een aparte verordening was de positie van BEREC, het
samenwerkingsorgaan van de zogeheten nationale regelgevende instanties, al verder geïnstitutionaliseerd.26
De Commissie heeft er tijdens haar mandaat van
afgezien het in de e-Commercerichtlijn neergelegde aansprakelijkheidsregime voor tussenpersonen te herzien.27
In plaats daarvan volgt de Commissie echter een ‘sectorale, probleemgestuurde aanpak’.28 Een nieuwe ‘platform-tobusiness-verordening’29 bevat een aantal speciﬁeke regels

voor de relatie tussen ‘onlinetussenhandelsdiensten’ en
zakelijke gebruikers, zoals verkopers, app developers of
hotels. Veel tanden hebben die regels vooralsnog echter
niet. Platforms mogen nog steeds contractueel bedingen
dat via andere kanalen geen lagere prijs wordt gevraagd
en eigen diensten bevoordelen, zolang daarover transparantie wordt betracht. Op basis van de nieuwe regels moeten platforms voortaan wel de belangrijkste parameters
bekend maken waarmee de ranking van een product of
dienst op het platform wordt bepaald. Dat gaat echter niet
zo ver dat zij de werking van hun algoritmes tot in detail
moeten onthullen.30 Europese lidstaten slaagden er niet in
overeenstemming te bereiken over het invoeren van een
belasting op digitale diensten.31
In het spoor van de internetbedrijven van het eerste
uur zoals Amazon, Google en Facebook, zitten de dataplatformdiensten die vraag en aanbod op een slimme
manier bij elkaar brengen. Steevast liggen deze nieuwe
diensten – denk aan Airbnb, Uber en Booking.com – overhoop met traditionele gereguleerde sectoren, met op de
achtergrond een ideologische strijd.32 Tijdens de kroniekperiode verduidelijkte het Hof van Justitie dat Uber niet
kwaliﬁceert als een dienst van de informatiemaatschappij,
maar als dienst op het gebied van vervoer.33 De Rechtbank
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Amsterdam oordeelde dat maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zzp’ers zijn, maar hun werkzaamheden verrichten
op basis van een arbeidsovereenkomst.34
Bestrijding van illegale en schadelijke content
Online platforms worden steeds nadrukkelijker aangespoord om actie te ondernemen tegen illegale en schadelijke content die hun gebruikers uitwisselen.35 In 2017
riep de Commissie platforms al op om ‘meer’ te doen in
de bestrijding van illegale content.36 Daarop volgde een
aanbeveling in 2018 met een reeks operationele maatregelen.37 Platforms zouden nauwer moeten samenwerken
met de autoriteiten; ‘trusted ﬂagger’- en notice & takedown-procedures moesten worden versneld, vereenvoudigd en verbeterd. Ook wilde de Commissie dat platforms
voortaan proactief op zoek zouden gaan naar illegale
content, bijvoorbeeld met automatische detectie- en ﬁltersystemen. Aan een beroep op de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 14 van de e-Commercerichtlijn zou dat
volgens de Commissie niet in de weg staan; een redelijke
en logische visie die geen duidelijke grondslag vindt in de
rechtspraak van het Hof van Justitie.38 Parallel ontstond
grote aandacht voor de gevaren van (politieke beïnvloeding door) desinformatie – fake news – en de wijze waarop de door advertentie-inkomsten gedreven algoritmes op
sociale media bijdragen aan de verspreiding daarvan.39

Online platforms worden
steeds nadrukkelijker
aangespoord om actie te
ondernemen tegen illegale en
schadelijke content die hun
gebruikers uitwisselen
Vervolgens is de beoogde zelfsturing de Commissie
duidelijk niet snel genoeg gegaan. In september 2018 presenteerde zij een voorstel voor een verordening die de
online verspreiding van terroristische inhoud moet tegengaan.40 Het wetsvoorstel is duidelijk geschoeid op de leest
van de Duitse Netzwerkdurchsetzungsgesetz (‘NetzDG’),41
en creëert voor nationale autoriteiten een bevoegdheid
om een verwijderingsbevel uit te vaardigen tegen een
internetbedrijf. Deze moet ‘manifest onrechtmatige’
inhoud vervolgens binnen een uur verwijderen, of riskeert een boete die in – in een worst case scenario, bij een
herhaalde overtreding – kan oplopen tot 4% van de
wereldwijde jaaromzet.42 In de commissie voor burgerlijke
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement werd de ontwerpverordening met maar
liefst 700 amendementen begroet.43
De pogingen van de Commissie om platformaanbieders meer te laten doen tegen de snelle online verspreiding van illegale of schadelijke content via hun diensten
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zijn complex en controversieel. Het is de vraag of het wenselijk is dat private bedrijven als ‘speech arbiters’ worden
ingelijfd om doelstellingen van overheidsbeleid te realiseren. Daarbij liggen veel van de Europese initiatieven in de
sfeer van beleidsinitiatieven en stakeholder dialogues. Het
is zeer de vraag of daarmee sprake is van een voldoende
toegankelijke en voorspelbare grondslag voor de inmenging in de fundamentele rechten die bij het modereren
van content onvermijdelijk plaatsvindt.44 Ook dreigt er
een situatie te ontstaan dat feitelijk een handvol grote
spelers bepaalt wat het publiek nog mag zien. Er bestaan
verder aanzienlijke lokale verschillen over wat (on)wenselijke of (on)rechtmatige inhoud precies is, terwijl het
internet een wereldwijd karakter heeft. Europese regels of
bevelen stuiten in de Verenigde Staten daarom al snel af
op de haast absolute bescherming die het First Amendment biedt en zijn daar dan niet uitvoerbaar.45
Beleidsmakers, academici, non-proﬁts en bedrijven
breken hun hoofd over de vraag hoe op internet alle verschillende, botsende belangen – van informatievrijheid
tot de fysieke bescherming van personen en de maatschappij als geheel – beschermd kunnen worden en verschillen daarover radicaal van mening. Intussen is er een
toenemende groep trust & safety-medewerkers die ’s ochtends opstaan, naar kantoor gaan en iedere dag beslissen
welke door algoritmes of bezorgde burgers als dubieus
aangemelde content mag blijven staan en wat moet worden verwijderd.46 Voor de psychische gesteldheid en
arbeidsomstandigheden van deze moderators ontstaat
steeds meer aandacht.47 Facebook-CEO Mark Zuckerberg
verwacht dat slimme algoritmes het psychisch belastende
werk uiteindelijk zullen overnemen.48 De technische
mogelijkheden daarvan moeten echter niet worden overschat. Het is bijvoorbeeld de vraag of algoritmes ooit goed
in staat zullen zijn uitingen in hun context te bezien.49 En
juist dat is op internet cruciaal, het maakt verschil of beelden van een terroristische aanslag gedeeld worden door
een extreemrechtse splintergroepering, of onderdeel zijn
van het achtuurjournaal.
De Europese rechter kan intussen vrij goed uit de
voeten met het spanningsveld tussen de artikelen 8 en 10
EVRM waarbinnen online platforms opereren. Het EHRM
had in de zaken Delﬁ en MTE al duidelijk gemaakt dat
platforms zich niet onverkort op het standpunt kunnen
stellen dat zij slechts doorgeeﬂuik zijn van de uitingen
van hun gebruikers.50 In de zaak Høines vervolgde het
EHRM die lijn en oordeelde het dat artikel 8 EVRM niet
geschonden was door het oordeel van de Noorse rechter
dat een forum niet aansprakelijk was voor seksueel getinte comments over een advocaat. Het forum beschikte over
een team van moderators, lezers konden ‘warning buttons’
gebruiken en klachten ingediend bij het forum waren ook
succesvol geweest. De Noorse rechter vond dat het platform voldoende zorgvuldig gehandeld had en volgens het
EHRM viel die afweging binnen de nationale beoordelingsruimte.51 In de zaak Magyar Jeti oordeelde het EHRM
kritisch over het gemak waarmee de Hongaarse rechter
een nieuwswebsite aansprakelijk hield voor het plaatsen
van een hyperlink naar een (later) onrechtmatig bevonden publicatie elders op internet.52 Het EHRM benadrukte
het belang van hyperlinks voor de goede werking van het
internet en de toegang tot informatie en formuleerde vijf

De Europese rechter kan intussen vrij goed uit de voeten met
het spanningsveld tussen de artikelen 8 en 10 EVRM
waarbinnen online platforms opereren
gezichtspunten voor het beoordelen van een hyperlink in
de context van artikel 10 EVRM. In Straatsburg ging het
Hof van Justitie in de zaak Buivids nader in op het spanningsveld tussen de bescherming van persoonsgegevens
en de uitingsvrijheid op het internet.53 Het uploaden van
een ﬁlmpje van een aangifte op een politiebureau op YouTube, met daarin agenten herkenbaar in beeld, was een
verwerking van persoonsgegevens die niet zonder meer
binnen de reikwijdte van de journalistieke exceptie viel.
Daarvoor was vereist dat het maken en uploaden van het

ﬁlmpje uitsluitend voor het overbrengen van informatie,
meningen of ideeën was bedoeld.
In een Nederlandse strafzaak paste de Hoge Raad de
criteria voor de beoordeling van beledigende uitlatingen
toe op een tweet en een Facebook-bericht waarin een
gemeenteraadslid een ander raadslid voor racist uitmaakte.54 Omdat het raadslid de berichten had geplaatst direct
na een debat in de gemeenteraad, waar hij het andere
raadslid discriminatoir handelen verweet, kon niet zonder
meer gezegd worden dat die onnodig grievend waren. De
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Rechtbank Amsterdam hield de redactieleden van GeenStijl
persoonlijk aansprakelijk voor het verspreiden van de plasseksvideo van Patricia Paay en veroordeelde hen, hoofdelijk
met GeenStijl, tot betaling van € 30.000 schadevergoeding.55 Een nieuw wetsvoorstel moet het verspreiden van
wraakporno voortaan zelfstandig strafbaar stellen, met een
strafmaximum van twee jaar.56 Eerder werd Dumpert
veroordeeld voor het plaatsen van een pikant ﬁlmpje
afkomstig een jonge vrouw die werd gechanteerd nadat
haar Dropbox-account was gehackt. Het ﬁlmpje werd op het
platform meer dan 900.000 keer bekeken.57 Het platform
stelde dit soort video’s niet op haar platform te willen
plaatsen en al vóór de rechtszaak een schadevergoeding
van € 4.500 aan de vrouw te hebben betaald. De afperser
werd in een strafzaak veroordeeld tot betaling van een
schadevergoeding van € 6.000 en een gevangenisstraf.58
Een beheerder van een bdsm-datingsite werd veroordeeld
tot betaling van een schadevergoeding van € 2500, omdat
het niet op het eerste verzoek NAW-gegevens had verstrekt
aan een vrouw van wie een nepproﬁel was geplaatst.59
Zoekmachines en het ‘recht om vergeten te worden’
Het is inmiddels bijna vijf jaar geleden dat het Hof van
Justitie in het Costeja-arrest bepaalde dat natuurlijke
personen onder bepaalde omstandigheden het recht
hebben op verwijderen van bepaalde zoekresultaten die
verschijnen bij een zoekopdracht op hun naam.60 De Hoge
Raad heeft de kernoverwegingen herhaald.61 De manier
waarop dat ‘recht om vergeten te worden’ moet worden
toegepast is sindsdien steeds verder uitgekristalliseerd
in de Nederlandse feitenrechtspraak.62 Hoewel er het
nodige te debatteren valt over de precieze norm, maken
rechtbanken in de praktijk een afweging tussen de betrokken grondrechtelijk beschermde belangen, aan de hand
van een reeks feitelijke gezichtspunten.63
Verreweg de meeste ‘vergeetzaken’ gaan over zoekresultaten die verwijzen naar publicaties over in professionele hoedanigheid (beweerdelijk) begane misstappen of
zelfs misdaden. Juist in die gevallen heeft het publiek
echter een groot belang bij toegang tot de informatie.64
Dat geldt temeer als de verzoeker nog steeds in diezelfde
sector werkzaam is,65 maar in mindere mate als de verzoeker geen relevante rol in het openbare leven speelt.66
Even leek het erop dat het verbod op verwerking van
bijzondere persoonsgegevens ertoe zou leiden dat zoekmachines alle verzoeken ten aanzien van strafrechtelijke
informatie zouden moeten toewijzen, zonder dat ruimte
zou zijn voor enige afweging van belangen.67 De Rechtbank Amsterdam heeft inmiddels de bestendige lijn gekozen dat artikel 16 Wbp buiten toepassing dient te blijven
bij verzoeken op basis van het zoekmachine-verwijderingsrecht, omdat absolute toepassing van het verbod in
strijd zou zijn met het algemeen belang dat zoekmachines
dienen en de informatievrijheid.68 De Rechtbank Midden-

Nederland is daarin meegegaan.69 Andere rechters hebben
andere oplossingsrichtingen gesignaleerd, zoals een
beperkte uitleg van het begrip bijzondere persoonsgegevens70 en toepasselijkheid van de journalistieke exceptie.71
Deze oplossingsrichtingen schetste Zuiderveen Borgesius
al in 2016.72
De vraag hoe omgegaan moet worden met het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens in
de context van zoekmachines ligt momenteel nog bij het
HvJ EU.73 De conclusie van de A-G in die zaak suggereert
dat een zoekmachine een afgeleid beroep kan doen op de
journalistieke exceptie als de bronpagina waarvan verwijdering uit de zoekresultaten verzocht wordt een beroep
zou kunnen doen op de journalistieke exceptie.74 Dat lijkt
een wat gekunstelde uitkomst, omdat het Hof van Justitie
in het Costeja-arrest nu juist overweegt dat toepassing
van het recht om vergeten te worden op zoekmachines
noodzakelijk is omdat de exploitant van de bronpagina
verwijdering mogelijk kan weigeren met een beroep op de
journalistieke exceptie. Wat daar ook van zij, de inmiddels
van toepassing geworden AVG biedt een ruimere uitzondering op het recht om vergeten te worden. De uitzondering
van artikel 17 lid 3 onder a AVG is immers niet beperkt tot
situaties waarin op de bronpagina journalistiek bedreven
wordt, maar is van toepassing op alle situaties waarin de
verwerking nodig is voor het waarborgen van de informatievrijheid. De conclusie van de A-G zag nog op het kader
onder de Privacyrichtlijn.
Ook de vraag of verwijderingen op basis van het
verwijderingsrecht wereldwijd moeten worden uitgevoerd,
of alleen binnen de grenzen van de EU of het land van de
betrokkene, ligt voor bij het Hof van Justitie.75 De conclusie van de A-G in die zaak heeft de strekking dat de exploitant van een zoekmachine verwijderingen moet toepassen
op alle domeinnamen van zijn zoekmachine, maar alleen
voor zover het gaat om zoekopdrachten vanuit de EU. De
exploitant moet dat met alle mogelijke maatregelen proberen te bewerkstelligen, waaronder geoblocking, aldus de
A-G.76 Tot nu toe is de lijn in de Nederlandse rechtspraak
dat de manier waarop Google verwijderingen uitvoert
(voor alle EU-versies van de zoekmachinedienst en voor
alle zoekopdrachten vanuit Nederland) voldoende is.
In de context van verwijdering van zoekresultaten
wordt regelmatig overwogen dat het recht op privacy van
de betrokkene in beginsel zwaarder weegt dan het recht
op informatievrijheid van het publiek, de auteurs en uitgevers van de betreffende publicatie en de aanbieder van
de zoekmachine. Gek genoeg vindt men een dergelijke
overweging niet terug in rechtspraak over het recht om
vergeten te worden met betrekking tot andersoortige
registers, zoals het BKR en het handelsregister.77 Het
Hof van Justitie paste het verwijderingsrecht ook toe op
handelsregisters en oordeelde dat het bij wijze van uitzondering gerechtvaardigd kan zijn om, na verloop van een

De vraag hoe omgegaan moet worden met het verbod op het
verwerken van bijzondere persoonsgegevens in de context van
zoekmachines ligt momenteel nog bij het HvJ EU
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voldoende lange termijn na de ontbinding van de betrokken vennootschap, de toegang tot in het handelsregister
over een bestuurder opgenomen persoonsgegevens te
beperken tot derden die een aantoonbaar belang hebben
bij inzage in die gegevens.78 Twee Duitse veroordeelden
deden zonder succes een beroep op het verwijderingsrecht bij het EHRM ten aanzien van het online archief van
Der Spiegel, met daarin berichtgeving over hun strafzaak
waarin zij bij naam werden genoemd.79 Het Straatsburgse
Hof liet de vrijheid van meningsuiting (het recht van het
publiek om ook na langere tijd over die oude geruchtmakende strafzaak geïnformeerd te worden) zwaarder wegen
dan het gestelde privacybelang.
Inbreuk op IE-rechten
Tijdens de kroniekperiode oogstte de voorgestelde DSMauteursrechtrichtlijn twee jaar lang een storm van kri-

tiek.80 Niettemin werd de richtlijn na een moeizaam verlopen triloog-proces op 26 maart 2019 met een krappe
meerderheid aanvaard door het Europees Parlement. Het
voorstel om te stemmen over diverse amendementen die
de meest controversiële bepalingen zou schrappen werd
verworpen met een verschil van slechts vijf stemmen; de
Europese wetgever gaf onbedoeld blijk van een breder
probleem met moderne technologie toen achteraf bleek
dat tien parlementariërs per ongeluk tegen hadden
gestemd.
Artikel 17 van de richtlijn (bekender onder de oorspronkelijke nummering: artikel 13) bepaalt dat internetplatforms die vallen binnen een (nieuwe) deﬁnitie van
een ‘online content sharing service provider’ – aangenomen wordt dat dat in ieder geval Facebook en YouTube
zijn – geacht worden een auteursrechtelijke mededeling
aan het publiek te verrichten als zij het publiek toegang
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Nieuwsuitgevers krijgen een
nieuw naburig recht, dat het
mogelijk moet maken dat zij
een vergoeding bedingen voor
het ‘digitale gebruik’ van
(delen van) hun artikelen
geven tot beschermde werken die hun gebruikers uploaden. Zij moeten zich inspannen daarvoor licenties van
rechthebbenden te verkrijgen en, in afwezigheid daarvan,
voorkomen dat de content in kwestie op hun platforms
verschijnt (het ‘uploadﬁlter’). Daarnaast blijft het systeem
van notice & takedown in stand, met dien verstande dat
voortaan een inspanningsverplichting geldt om ook toekomstige uploads van het werk in kwestie te voorkomen
(notice & stay down). Nieuwsuitgevers krijgen verder een
nieuw naburig recht, dat het mogelijk moet maken dat zij
een vergoeding bedingen voor het ‘digitale gebruik’ van
(delen van) hun artikelen. Of dat de existentiële crisis van
de krantensector zal oplossen is de vraag, nationale ervaringen in Duitsland en Spanje suggereren het tegendeel.81
De nieuwe richtlijn voorziet verder in enkele rudimentaire regels van auteurscontractenrecht en een aantal nieuwe beperkingen, waaronder twee (verplichte maar deels
toch weer voorbehoudbare) beperkingen voor tekst- en
datamining. Het is een verdere stap in wat Hugenholtz de
sluipende uniﬁcatie van het auteursrecht noemt.82
Met name het ‘uploadﬁlter’ uit de nieuwe DSMauteursrechtrichtlijn zal voor de nodige hoofdbrekers en
onvermijdelijke prejudiciële verwijzingen zorgen. De
bewoordingen van het nieuwe artikel 17 en de daaraan
gewijde overwegingen in de considerans, zijn dermate
vaag en tegenstrijdig dat de rechtsonzekerheid die het
digitale auteursrecht al geruime tijd beheerst een nieuw
hoogtepunt bereikt.83 Het voorland van de nieuwe bepaling zou wel eens sterk kunnen lijken op de lijdensweg
van het ‘recht van mededeling aan het publiek’, waaraan
het Hof van Justitie inmiddels meer dan twintig arresten
wijdde.84 Het resultaat daarvan is ronduit cryptisch en,
zelfs voor ingewijden, zonder ﬂowchart op A3-formaat
niet meer te volgen. Tijdens de kroniekperiode ‘verduidelijkte’ het Hof van Justitie dat de verkoper van een video
streaming set-top box met voorgeprogrammeerde links
naar illegaal aanbod een mededeling aan het publiek verrichtte.85 Dat gold ook voor The Pirate Bay, dat zich actief
bemoeide met de inbreukmakende torrents op haar platform, door het aanbieden van een zoekfunctie; het verwijderen van niet werkende trackers; en door bepaalde soorten content te ﬁlteren.86 Die zaak kwam voort uit een
voortslepende Nederlandse procedure over de vraag of
internet access providers hun abonnees de toegang tot de
website van de Pirate Bay moeten weigeren.87 Het Hof van
Justitie legde ook nog uit dat een houder van een internetaansluiting zich niet kan onttrekken aan zijn aansprakelijkheid voor daarmee gepleegde inbreuken op het
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auteursrecht door te opperen dat een gezinslid ook toegang kon hebben tot die aansluiting.88
In twee aanhangige prejudiciële verwijzingszaken uit
Duitsland, één met betrekking tot YouTube en één met
betrekking tot ﬁlesharing site Uploaded, krijgt het Hof van
Justitie de kans om zich in bredere zin uit te spreken over
het spanningsveld tussen het steeds verder uitdijende
mededelingsbegrip en de aansprakelijkheidsuitsluitingen
uit de artikelen 12 t/m 14 van de e-Commercerichtlijn.89
Interessant is onder meer welk vervolg het Hof van Justitie
daarin zal geven aan zijn uitspraak in de zaak SNB-REACT,
waarin het de voorwaarden voor een beroep op deze safe
harbors misschien iets anders heeft geformuleerd.90 Niet
uitgesloten is dat ook de Hoge Raad in de Nederlandse
zaak tussen de Stichting BREIN en Usenet provider NSE
overgaat tot het stellen van prejudiciële vragen over dit
onderwerp, zoals A-G Van Peursem adviseerde.91 Kulk
schreef een lezenswaardige dissertatie over de positie van
tussenpersonen in het Europees auteursrecht.92
De Nederlandse staat werd aansprakelijk gehouden
voor haar uitlatingen dat illegaal downloaden in Nederland was toegestaan.93 De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelde in een merkenrechtelijke zaak dat Facebook op haar platform onvoldoende maatregelen had
getroffen om inbreukmakende Tommy Hilﬁger-advertenties tegen te houden en veroordeelde het bedrijf om dat
in de toekomst alsnog te voorkomen.94 Het Hof Den Bosch
veroordeelde NSE tot afgifte van NAW-gegevens van drie
inbreukmakers; indien nodig moest NSE ervoor zorgen
dat zij over die gegevens bij een derde partij kon beschikken.95 Ziggo hoefde geen NAW-gegevens af te staan aan
Dutch FilmWorks, volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter waren er te veel onduidelijkheden over de wijze waarop Dutch FilmWorks de personen achter de 377
gevorderde IP-adressen zou benaderen.96 Een uitgebreidere bespreking van IE-ontwikkelingen is te vinden in de
Kroniek van de Intellectuele Eigendom, elders in dit blad.
Mededingingsrecht
Olie is niet langer ‘s werelds meest waardevolle grondstof,
kopte The Economist in mei 2017, data is dat nu.97 De titanen die de nieuwe grondstof controleren — Amazon, Apple,
Alphabet (moederbedrijf van Google), Facebook en Microsoft — zijn de vijf meest waardevolle beursgenoteerde
bedrijven ter wereld. Tegen deze achtergrond is het weinig
verrassend dat er in toenemende mate naar het mededingingsrecht wordt gekeken om een scala aan daadwerkelijke
en gepercipieerde problemen rondom Big Tech te adresseren. ‘Europe puts American Tech on a Leash’ stelde Politico
begin dit jaar, verwijzend naar onder andere de boetes die
de Europese Commissie oplegde aan Google en het bevel
aan Apple om Ierland € 13 miljard aan belasting te betalen.98 Mededingingscommissaris Margrethe Vestager is in
Silicon Valley vermoedelijk meer gevreesd dan haar Amerikaanse collega’s. ‘Your tax lady, she really hates the U.S’, liet
Donald Trump zich ontvallen tijdens de G7 in Canada. Vestager bevestigde alleen de eerste helft van die zin.99
In de discussie over online platforms wordt het mededingingsrecht vaak als tegenhanger van mogelijke regulering gepresenteerd.100 Mededingingsrecht biedt autoriteiten
immers verreikende onderzoeksbevoegdheden en afschrikwekkende sancties, om zo nodig de ‘marktmacht’ van grote

platforms te breken.101 Hierbij wordt echter vaak vergeten
dat het mededingingsrecht alleen binnen bepaalde kaders
kan worden toegepast: namelijk als de mededinging wordt
aangetast. Belangrijke vragen die in deze discussie een rol
spelen, zijn: is het mededingingsrecht voldoende ﬂexibel
om ook op de digitale economie van toepasbaar te zijn? En
is aanvullende regelgeving noodzakelijk?102
Platforms bouwen naar hun aard snel aanzienlijke
marktposities op, aldus ACM.103 Dit is het gevolg van zogeheten netwerkeffecten: een ‘winner-takes-all’ scenario.
Deze effecten zijn direct (‘Ik gebruik WhatsApp omdat
iedereen het doet’) of indirect (‘Ik gebruik Google omdat
de dienst beter is als gevolg van het grote aantal gebruikers’).104 Volgens ACM hoeft een sterke positie niet problematisch te zijn, mits deze groei niet het gevolg is van
overnames, hierdoor geen kartels ontstaan, en van deze
machtspositie geen misbruik wordt gemaakt.
Platforms stonden de afgelopen twee jaar in het middelpunt van de aandacht van Europese en nationale
mededingingsautoriteiten. De Europese Commissie legde
drie boetes op aan Google van in totaal € 8,25 miljard
voor misbruik van een economische machtspositie. In de
Google Shopping-zaak werd Google ervan beticht dat zij
haar machtspositie op het gebied van zoekmachines heeft
ingezet om haar prijsvergelijkingsdienst te bevoordelen.105
In de Android-zaak koppelde Google haar besturingssys-

teem en de beschikbaarheid van de Google Play Store
volgens de Commissie aan de voor-installatie van Chrome
en de Google zoekmachine op nieuwe telefoons.106 In de
Ad-Sense-zaak beperkte Google volgens de toezichthouder
de mogelijkheden voor online publishers om naast Google
advertenties, advertenties van andere ad-brokers te
tonen.107 De Commissie beboette daarnaast Facebook voor
het verstrekken van misleidende informatie gedurende de
overname van eerstgenoemde door Whatsapp.108 Verder
onderzoekt de Commissie of Amazon misbruikt maakt
van zijn positie als verkoper én aanbieder van het Amazonverkoopplatform.109 Tot slot heeft Spotify kort geleden bij
de Europese Commissie geklaagd over Apple omdat die
haar positie op de muziekstreamingmarkt zou bevoordelen door middel van de App Store.110
Hoewel de Europese Commissie streng handhaaft,
betrekt zij in haar besluiten vrijwel geen ander belang
dan de bescherming van de concurrentie in de digitale
markten. In die zin gedraagt ze zich als een ‘klassieke’
mededingingsautoriteit: andere algemene belangen spelen slechts een marginale rol.
Nationale mededingingsautoriteiten gaan op verschillende manieren om met de uitdagingen die online
platforms met zich meebrengen.111 Soms neemt een autoriteit een meer afwachtende rol aan, zoals de Nederlandse
ACM. Die richt zich vooral op marktstudies en onderzoek,
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wat blijkt uit haar Position Paper over marktdominantie
van internet- en technologiebedrijven,112 haar marktstudies naar online video platforms113 en naar app stores
voor mobiele telefoons.114 Soms neemt een nationale
autoriteit juist een activistische rol aan, zoals het Duitse
Bundeskartellamt in de Facebook-zaak.115 Facebook had als
voorwaarde gesteld dat gebruikers alleen toegang hadden
tot het dominante sociale platform, als zij ermee instemden dat gegevens van websites van derde partijen óók
door Facebook verzameld mochten worden. Deze voorwaarde, en het vrijwel onbeperkte verzamelen van gebruikersdata die hieruit volgde, vormde, aldus de BKA, uitbuiting van consumenten. Met andere woorden, schending
van privacy leverde misbruik van machtspositie op.
Welke rol het mededingingsrecht daadwerkelijk kan
spelen in de oplossing van de maatschappelijke problemen in relatie tot big tech blijft echter de vraag. Handhaven op basis van het mededingingsrecht is immers per
deﬁnitie mosterd na de maaltijd.116 Het is de vraag of
schade aan de mededinging achteraf nog valt te herstel-

Welke rol het mededingingsrecht
daadwerkelijk kan spelen in de
oplossing van de maatschappelijke
problemen in relatie tot big tech
blijft de vraag
len, of dat het level playing ﬁeld al onherstelbaar is
aangetast. Preventieve, brede oplossingen zijn vanuit
het mededingingsrecht niet te verwachten. Wel kan het
mededingingsrecht een waardevolle rol spelen bij de
individuele aanpak van excessen.117
Surveillance
De onvoorstelbare hoeveelheid informatie, over vrijwel
iedereen, die tegenwoordig bij een handvol tech-bedrijven
opgeslagen is, is ook voor opsporingsautoriteiten en
inlichtingendiensten interessant. Een bespreking van de
digitale opsporing in al zijn facetten gaat de reikwijdte
van deze kroniek te buiten, we volstaan met een aantal
signaleringen.118
Binnen de Europese Unie wordt gewerkt aan een
richtlijn en een verordening die de grensoverschrijdende
toegang tot elektronisch bewijsmateriaal regelen.119 Op
basis daarvan kunnen aan service providers, die verplicht
worden om in de Europese Unie een vertegenwoordiger
aan te wijzen, zogeheten productieorders worden gericht,
met korte tijdslijnen voor medewerking daaraan (in noodgevallen binnen zes uur). Naar verwachting worden op
korte termijn onderhandelingen gestart met de Verenigde
Staten voor een aanvullend protocol op het Cybercrimeverdrag.120 Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak van
Tele2/Watson dat een algemene bewaarplicht van alle verkeers- en locatiegegevens van alle gebruikers van elektro-
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nische communicatiemiddelen het Unierecht schendt.121
Het EHRM bevestigde in de uitspraak Big Brother Watch
dat bulkinterceptie noodzakelijk kan zijn in een democratische samenleving, maar kwam tot de conclusie dat het
Verenigd Koninkrijk artikel 8 en 10 EVRM geschonden
had met de inzet van ‘bulkinterceptie’ door de Britse communicatie-inlichtingendienst, vanwege – kort gezegd – het
ontbreken van effectief toezicht en effectieve waarborgen.122
In een parallelle zaak werd bepaald dat het Zweedse
systeem voor bulkinterceptie wel aan de eisen van het
EVRM voldeed.123 Beide zaken zijn verwezen naar de Grote
Kamer van het EHRM.124
In Nederland trad de nieuwe Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten in werking, na een lang en woelig
parlementair traject en een referendum waarin de meerderheid zich tegen de nieuwe wet keerde.125 Een poging
van een bonte coalitie om de wet buiten werking te laten
stellen faalde.126 Volgens de Hoge Raad mochten de Nederlandse inlichtingendiensten hun samenwerking met de
Amerikaanse NSA doorzetten, ondanks de onthullingen
van Edward Snowden.127 Ook de Wet Computercriminaliteit III trad in werking, met daarin onder andere de mogelijkheid van een Notice & Takedownbevel en een nieuwe
bevoegdheid om computers te hacken voor de opsporing
van bepaalde (zware) vormen van criminaliteit.128 De Commissie-Koops publiceerde haar rapport over de regulering
van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving.129
De Nederlandse politie wil voortaan gebruik maken van
een Amerikaanse genetische databank om de identiteit
van onbekende doden te achterhalen.130 Volgens de
Rechtbank Noord-Holland was het niet in strijd met het
nemo tenetur-beginsel om onder dwang de duim van een
verdachte op zijn telefoon te plaatsen om die te ontgrendelen, nu het ging om biometrisch materiaal dat onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat en een beperkte
inbreuk op de lichamelijke integriteit.131

Privacy
De inwerkingtreding van de AVG
Wie zich bezighield met privacy heeft het druk gehad het
afgelopen jaar. Hoewel we met zijn allen twee jaar de tijd
hadden om de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming132 (AVG en in het Engels GDPR) te implementeren, was het voor veel bedrijven toch een race tegen de
klok om op 25 mei 2018, toen de AVG van toepassing
werd, aan alle eisen te voldoen. De AVG introduceert een
aantal belangrijke nieuwe verplichtingen op het gebied
van de bescherming van persoonsgegevens, zoals ruimere
informatieverplichtingen,133 meer verantwoordelijkheden
voor verwerkers,134 hogere eisen aan proﬁlering,135
beveiliging136 en toestemming137 en een nieuw recht op
dataportabiliteit voor betrokkenen.138 Het is de vraag of
de strenge eisen aan toestemming daadwerkelijk zorgen
voor een hoger niveau van privacybescherming of juist tot
gevolg zullen hebben dat gebruikers nóg gemakkelijker
door alle pop-ups heen zullen klikken.139 Voor sommige
verantwoordelijken geldt bovendien de verplichting om
een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling (ook wel
Privacy Impact Assessment of PIA genoemd) uit te voeren,
een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden140
of een functionaris gegevensbescherming (ook wel privacy

ofﬁcer) aan te stellen. De belangrijkste veranderingen
in de AVG kunnen geplaatst worden in de context van
een nieuwe focus op documentatie en accountability; de
verantwoordelijke moet aantonen dat hij in overeenstemming met de AVG handelt.141
Dat er voor de meeste bedrijven (en trouwens ook
voor de overheid) veel werk aan de winkel was komt overigens niet alleen door die veranderde verplichtingen, maar
ook, en misschien zelfs wel meer doordat privacy met stip
gestegen is op het prioriteitenlijstje van de gemiddelde

directie.142 Dat komt enerzijds door de gigantische boetes
die toezichthouders nu kunnen opleggen143 en anderzijds
door de toegenomen aandacht van de pers voor privacyissues en de daarbij behorende ernstige reputatierisico’s.
Facebook kan daar over meepraten.144 Online privacy en
digitale beveiliging zijn onderwerpen die steeds meer
mainstream worden, zo blijkt wel uit het feit dat er niet
één maar twee uitzendingen van het populaire programma De Wereld Draait Door zijn gewijd aan de theatervoorstelling ‘#niksteverbergen’ van De Verleiders. Overigens
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kwam die extra aandacht juist door het feit dat de acteurs
van De Verleiders in de eerste uitzending over hun voorstelling allerlei onjuiste en overdreven stellingen hadden
geponeerd, met name ten aanzien van de mate waarin de
AIVD de gewone burger controleert in zijn dagelijkse
bezigheden.145
Het feit dat de AVG zorgt voor meer privacy-bewustzijn kan alleen maar met enthousiasme bezien worden.146
Op sommige punten leidt deze obsessie met privacy echter tot onwenselijke gevolgen147 of zelfs absurde situaties:
een gemeente die aanvankelijk weigerde om de locaties
van AED’s te publiceren,148 scholen die leerlingen niet
meer durven te feliciteren met hun eindexamen,149 en
zelfs een reisorganisatie die weigerde om de vader van
een vermiste jonge vrouw te laten weten of zijn dochter
in een vliegtuig naar Nederland had gezeten.150 Bovendien
zijn er al boefjes gesignaleerd die handig van de AVG-hysterie gebruik maken om nepboetes te incasseren, en allerlei nepdiensten te verkopen.151
Bij uitstek onduidelijk is de vraag hoeveel ruimte er
nog is om foto’s van personen te gebruiken op grond van
de AVG. Als een persoon herkenbaar afgebeeld is, is de
foto een persoonsgegeven en gelden de regels van de AVG.
Door de snelle ontwikkeling van gezichtsherkenningssoftware zal op termijn zelfs de voorbijganger op de achtergrond van een foto identiﬁceerbaar zijn. Op veel foto’s zijn
bovendien kenmerken te zien die iets zeggen over bijvoorbeeld gezondheid (brildragers), ras (huidskleur) of religie
(keppeltje). Zijn alle foto’s dan ook bijzondere persoonsgegevens? Dat zou een onwenselijke uitkomst zijn, want bijzondere persoonsgegevens mogen alleen onder zeer strikte voorwaarden verwerkt worden; in de meeste gevallen
alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dat is in de praktijk geen wenselijke situatie. Wilbrink
& Poulus signaleren dit probleem en betogen dat het portretrecht zoals neergelegd in artikel 21 Aw kan dienen als
een uitzondering op het strenge regime van de AVG op
basis van de verplichting uit artikel 85 AVG voor de lidstaten om het recht op bescherming van persoonsgegevens
in overeenstemming te brengen met het recht op informatievrijheid.152 Voor de verwerking van foto’s geldt dan
dus de redelijkbelangtoets uit het portretrecht, die in de
ogen van de auteurs niet alleen het verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens aan de kant kan
zetten, maar bovendien eerder in het voordeel van de
informatievrijheid uit zal pakken dan de toets of sprake is
van een gerechtvaardigd belang op basis van artikel 6 lid
1 onder f AVG.
De AP doet haar best om te zorgen voor voorlichting
over de gewijzigde regels en verwijst op haar website naar
onder andere een AVG Regelhulp, een AVG 10-stappenplan
en de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.153
Veel meer dan een parafrasering van de bepalingen uit de
AVG bevatten deze bronnen helaas niet. De European Data
Protection Board (‘EDPB’, voorheen: Artikel 29 Werkgroep)
biedt daadwerkelijk een helpende hand met opinies154
over het recht op dataportabiliteit,155 de functionaris gegevensbescherming,156 de toezichthoudende autoriteit bij
grensoverschrijdende zaken,157 certiﬁcering en gedragscodes,158 de territoriale werking van de AVG,159 de gegevensbeschermingseffectenbeoordeling,160 proﬁlering,161 de
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gebruiken op grond van de AVG
meldplicht datalekken,162 toestemming,163 de informatieplicht,164 het verwerkingsregister,165 boetes166 en een aantal
opinies over internationale gegevensdoorgifte.167
De AP is in de zomer na inwerkingtreding van de
AVG al begonnen met het onderzoeken van de naleving
van nieuwe verplichtingen uit de AVG: zo controleerde de
AP of organisaties in de ﬁnanciële sector, de zorg en overheden functionarissen voor de gegevensbescherming aangesteld hadden en deed de AP een steekproef bij private
organisaties om te onderzoeken of zij een register voor
verwerkingsactiviteiten bijhouden en adequate verwerkersovereenkomsten hanteren.168
Hoewel het doel van de AVG is dat in de hele EU
hetzelfde privacyrecht geldt, zijn er nog veel gebieden in
de AVG waar aan de nationale wetgever ruimte wordt
geboden. Er is daarom ook een nationale Uitvoeringswet
AVG (op de valreep van kracht geworden).169 De Nederlandse wetgever heeft in deze uitvoeringswet zoveel mogelijk
de oude bepalingen uit de Wbp gestand gedaan en helaas
niet de ruimte benut die de AVG de nationale wetgevers
laat om bijvoorbeeld het recht op bescherming van persoonsgegevens te verzoenen met de uitingsvrijheid die zo
belangrijk is voor met name de journalistiek.170 Dat terwijl
het Hof van Justitie zeer recent nog heeft benadrukt hoe
belangrijk die balans is.171
De e-Privacyverordening
Met alleen de AVG zijn we er nog niet. Er is ook een verordening in de maak voor digitale privacy: de e-Privacyverordening, die in de plaats treedt van de e-Privacyrichtlijn.172
Roerdink maakte een heldere analyse van de nieuwe verordening.173 De belangrijkste wijziging is misschien wel de
toepasselijkheid op persoonlijke communicatiediensten
zoals Whatsapp, Facebook Messenger, WeChat en Skype.
Dergelijke ‘over-the-top’ dienstverleners bleven onder de
e-Privacyrichtlijn nog buiten schot. De concept-verordening bevat ook regels voor de transmissie van signalen
tussen machines in het kader van de internet of things.
Materieel is bovendien van belang dat verwerkingen van
communicatiegegevens onder de verordening in beginsel
verboden zijn, tenzij ze uitdrukkelijk worden toegestaan.
Wolters Ruckert & Abdul-Aliyeva schreven een uitgebreide
uiteenzetting van de regels voor cookies in de e-Privacyrichtlijn.174 Met name de vragen of toestemming voor
cookies kan worden gegeven via de browserinstellingen
en of ‘cookiewalls’ nog toegestaan zijn onder de nieuwe
regels zijn nog onderwerp van discussie. De online marketingbranche maakt zich ondertussen ernstige zorgen over
de verordening. De strenge eisen aan toestemming zouden het onmogelijk maken om hun werk nog te doen.175
Volgens het IViR is de e-Privacyverordening echter
nog niet streng genoeg. In een rapport over het voorstel
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van de Europese Commissie concluderen de onderzoekers
dat de e-Privacyverordening op sommige punten nog niet
voldoende bescherming biedt, en soms zelfs minder dan
de AVG.176 Dit was voor de Commissie Burgerlijke vrijheden (LIBE) van het Europees Parlement reden om maar
liefst 827 amendementen in te dienen. Mede daardoor
heeft de e-Privacyverordening de nodige vertraging opgelopen. Het voorstel wordt nu behandeld in de Raad en het
lijkt niet aannemelijk dat er een deﬁnitieve versie van de
verordening komt vóór de Europese verkiezingen.
Toepasselijkheid van de AVG
Het Hof van Justitie heeft eindelijk enige duidelijkheid
verschaft over de vraag of IP-adressen ook gelden als persoonsgegevens voor andere partijen dan internet service
providers.177 Het korte antwoord: alleen als die andere partij de juridische middelen heeft om toegang te verkrijgen
tot de identiﬁcerende gegevens van de ISP.178 Ook persoonsgegevens zijn, zo oordeelde het Hof van Justitie, de
schriftelijke antwoorden van een kandidaat tijdens een
beroepsexamen en de eventuele opmerkingen van de examinator bij die antwoorden.179 Een lezenswaardige verkenning van de toepasselijkheid van de Wbp (en nu AVG),
onder meer op basis van de vraag of er sprake is van
persoonsgegevens en een verwerking daarvan, schreef
Zwenne in het kader van de meldplicht datalekken.180
Het Hof van Justitie trachtte ook duidelijkheid te
bieden over de vraag hoe moet worden bepaald wie de verantwoordelijke is voor een bepaalde gegevensverwerking.
Die vraag is onder de AVG nog onveranderd ingewikkeld,
mede doordat veel verwerkingen in digitale context plaatsvinden en de rollen en taken van verschillende betrokken
partijen niet altijd even duidelijk en hiërarchisch zijn afgebakend. In een tweetal arresten (Wirschaftsakademie181 en
Jehova’s getuigen182) heeft het Hof van Justitie bepaald dat
het begrip ‘verantwoordelijke’ ruim moet worden uitgelegd. Het relevante criterium lijkt te zijn dat een entiteit
invloed uitoefent op de verwerking van persoonsgegevens
en daarvoor is niet vereist dat die entiteit daadwerkelijk
toegang heeft tot de betreffende persoonsgegevens.183 In
beide zaken kwam het Hof op basis van die ruime uitleg

In een tweetal arresten heeft het
Hof van Justitie bepaald dat het
begrip ‘verantwoordelijke’ ruim
moet worden uitgelegd
tot de conclusie dat er in de gegeven omstandigheden
meerdere entiteiten als gezamenlijk verantwoordelijke
optreden. Het feit dat al snel sprake lijkt te zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid is relevant voor de praktijk,
want gezamenlijk verantwoordelijken zijn hoofdelijk aansprakelijk en moeten hun afspraken over de verdeling van
verantwoordelijkheid kenbaar maken voor de betrokkenen
(artikel 26 en 82 AVG).
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Het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (in het Engels ‘ENISA’) trachtte duidelijkheid te bieden over de vraag hoe moet worden bepaald
wat ‘rekening houdend met de stand van de techniek (…)
passende technische en organisatorische maatregelen om
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen’ zijn (artikel 32 AVG). Deze vraag is onder andere
relevant wanneer een verwerkingsverantwoordelijke en
een verwerker een verwerkingsovereenkomst sluiten. Zij
moeten dan concrete invulling geven aan de maatregelen die de verwerker neemt om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens te
waarborgen. De beantwoording van die vraag is onder de
AVG nog onveranderd ingewikkeld, onder andere doordat
nationale en Europese wetgevers en toezichthouders
geen concrete invulling geven aan de vraag wanneer er
sprake is van een passend beveiligingsniveau. Daarom
heeft het ENISA in samenwerking met de Duitse IT Security Association TeleTrusT richtlijnen184 gepubliceerd die
moeten helpen deze vraag te beantwoorden door het
geven van voorbeelden van maatregelen. Het ENISA
benadrukt dat de richtlijnen geen ‘wettelijke status’
hebben, maar vooral dienen als handvatten voor marktpartijen. Voor ‘aanbieders van essentiële diensten’ en
‘digitaledienstverleners’ gelden sinds 1 januari 2019
overigens speciﬁeke beveiligingsvoorschriften en meldplichten voor incidenten die schadelijke gevolgen (kunnen) hebben op basis van de Wet beveiliging netwerk- en
informatiesystemen (Wbni).185 De meldplichten uit de
Wbni gelden naast de al bestaande meldplichten uit de
AVG en de Telecommunicatiewet.186 Het kan dus zo zijn
dat één incident meerdere keren gemeld moet worden
bij verschillende toezichthouders.187
Handhaving van de AVG
Het handhavingsbeleid van de AP kwam in 2017 onder
vuur te liggen. Twee rechtbanken oordeelden dat de AP
onvoldoende had toegelicht waarom zij naar aanleiding
van een verzoek niet tot handhaving was overgegaan.188
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft vervolgens bevestigd dat de AP handhavingsverzoeken op de juiste manier behandelt in vier fases.189 Het
prioriteringsbeleid van de AP zorgt er voor dat veel verzoeken stranden voordat daadwerkelijk onderzoek is
gedaan, maar dat is volgens de Afdeling geen probleem.
Als maar duidelijk is dat de AP niet, zoals zij voorheen wel
pleegde te doen, alle individuele handhavingsverzoeken
categorisch afwijst.
De nieuwe voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, heeft
in de pers gezegd dat in de toekomst alle klachten van
burgers zullen worden behandeld.190 Wolfsen loopt daarmee vooruit op de forse verhoging van het budget van de
AP de komende jaren.191 Uit een persbericht van de AP
blijkt dat zij in de eerste maand na toepasselijkheid van
de AVG al 600 klachten hadden ontvangen, grotendeels
over de rechten van betrokkene op inzage in en verwijdering van hun persoonsgegevens.192
Ook zonder dat extra budget heeft de AP in de afgelopen twee jaar niet stilgezeten. Zij onderzocht onder
meer Facebook,193 sauna’s,194 Microsoft,195 stemhulpen196
en de Nationale Politie,197 en deed een verkennend
onderzoek naar het gebruik van gevoelige gegevens in

het kader van verkiezingscampagnes.198 Ook tikte de AP
na lang aandringen van ondernemers eindelijk de Belastingdienst op de vingers vanwege het gebruik van het
BSN in het btw-nummer van zelfstandigen.199 De Belastingdienst kreeg het zwaar te verduren. De Hoge Raad
oordeelde namelijk dat de Belastingdienst geen gebruik
mag maken van beelden van snelwegcamera’s die zijn
uitgerust met Automatic Number Plate Recognition
(ANPR) om het privégebruik van zakelijke auto’s te controleren. Zolang voor dat gebruik geen wettelijke grondslag bestaat is het een schending van artikel 8 EVRM.200

De AP had het bovendien druk met de meldplicht datalekken die alleen al in 2017 ruim 10.000 meldingen opleverde, onder meer onder invloed van besmetting met
ransomware zoals de WannaCry epidemie die in mei van
2017 veel organisaties trof.201 De AP legde Uber een boete van € 600.000 op vanwege het te laat melden van een
datalek. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan het bedrag
waarvoor Uber met de Amerikaanse overheid schikte
(omgerekend zo’n € 130 miljoen), maar wel hoger dan de
boete die de Britse privacy-waakhond oplegde
(€ 434.000).202
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Technologie en recht

Waar de AP met name focust op de verwerking van bijzondere
persoonsgegevens, gaat de rechtspraak vooral over de uitoefening
van rechten van de betrokkene zoals het recht om vergeten te
worden en het inzagerecht
Waar de AP met name focust op de verwerking van
bijzondere persoonsgegevens zoals medische informatie
en informatie over politieke voorkeuren, gaat de rechtspraak vooral over de uitoefening van rechten van de
betrokkene zoals het recht om vergeten te worden (zie
hierboven par. 2.4) en het inzagerecht.203 De rechtspraak
over het inzagerecht lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. Lezenswaardig is in dat verband het artikel van Jansen waarin hij de lijn in de rechtspraak van de Hoge Raad
en het Hof van Justitie van de EU over het inzagerecht
tracht te duiden.204
Als het gaat om schendingen van de wet valt inmiddels niet alleen meer de toezichthouder te vrezen, maar
ook de betrokkenen. Oostenrijkse privacy-voorvechter Max
Schrems faalde in zijn eerste poging om een ‘class action’
tegen Facebook te voeren (met een claim van € 500 schadevergoeding per gebruiker),205 maar inmiddels bevat de
AVG een duidelijke mogelijkheid om collectieve acties in
te stellen (artikel 80) en is Schrems van plan om het via
zijn claimvehikel None Of Your Business (NOYB) nog een
keer te proberen.206 In Nederland is een dergelijke class
action (eigenlijk)207 nog niet mogelijk voor vorderingen
tot schadevergoeding, maar er is wel een wetsvoorstel in
behandeling dat dat verandert.208 Walree schat een individuele schadeclaim van een Nederlandse Facebookgebruiker ook niet kansrijk in. Hooguit ziet hij ruimte voor een
beperkt bedrag aan immateriële schade in de orde van
grootte van € 100.209
Een uitgebreide statistische analyse van de rechtspraak van het EHRM over het recht op privacy en met
name de manier waarop het EHRM omgaat met het element ‘schade’, is te vinden in een artikel van Van der
Sloot.210

Artificiële intelligentie
Artiﬁciële intelligentie (AI) is al decennia voorwerp van
debat in technologische en juridische kringen. Timothy
Butler analyseerde de auteursrechtelijke aspecten van AI
in een artikel in het Hastings Communications and Entertainment Law Journal uit 1982.211 AI-systemen maken
echter de afgelopen tijd een enorme groeispurt door,
gemeten in complexiteit, verﬁjning en toepassingsschaal.
Het gaat dan vooral om gerichte machine learning systemen die bijvoorbeeld een gezicht kunnen herkennen of
een auto kunnen besturen. Dergelijke systemen worden in
rap tempo geavanceerder, en hebben inmiddels de potentie om fundamentele veranderingen teweeg te brengen in
onze samenleving, cultuur en zelfs biologie. Ook in de
advocatuur212 en de rechtspraak213 wordt gekeken naar de
mogelijke toepassingen van AI-systemen.
Van alle technologische hypes die juristen – doorgaans met enige vertraging – achterna plegen te lopen,

1142

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 19-4-2019 − AFL. 15

heeft machine learning dus een bovengemiddelde kans
om daadwerkelijk transformationeel te blijken. Niettemin
moeten wij juristen realistisch blijven over onze rol: de
meest urgente en wezenlijke vragen zullen vermoedelijk
stof zijn voor programmeurs, politici en ﬁlosofen. Zoals
vanouds zullen juristen vooral worden ingezet om achteraf puin te ruimen.
De Commissie publiceerde in december 2018 een
Gecoördineerd actieplan Kunstmatige Intelligentie voor
Europa, met tal van hoge ambities, verder onderzoek, en
goede voornemens over maximaliseren van investeringen en samenwerking, het bevorderen van talent, het
‘creëren van een Europese dataruimte’, enz.214 Nederland
is in grote lijnen vóór, en heeft zelf ook al diverse onderzoeken uitgezet.215 Het kabinet werkt naar eigen zeggen
aan ‘een nationaal strategisch actieplan AI, dat naar verwachting in de eerste helft van 2019 gereed is, waar ook
de invulling voor Europese samenwerking voor AI zal
worden uitgewerkt.’
Het Europees Parlement kon niet achterblijven, en
nam in februari 2019 met grote meerderheid een resolutie aan over ‘een alomvattend Europees industriebeleid
inzake artiﬁciële intelligentie en robotica’.216 Hoewel de
resolutie sterk inzet op menselijke waardigheid, lijdt zij
aan het bij dit genre gebruikelijke manco van alles-willenzonder-keuzes-te-maken: én kansen grijpen, én betere
regelgeving, én meedoen op wereldniveau, én respect voor
grondrechten, én ethische inbedding van AI, én niemand
moet achterblijven, enz. En op dezelfde dag dat het Parlement de Commissie opriep om EU-wetgeving regelmatig
opnieuw te evalueren om ervoor te zorgen dat deze
geschikt is voor het doel van AI, werd een paar deuren
verderop, in de triloog-gesprekken over de DSM-auteursrechtrichtlijn, een uitzondering voor text & data mining
uitonderhandeld die zo restrictief is dat dit soort onderzoek vermoedelijk vooral in de VS en China gedaan gaat
worden.217
De komende jaren zullen steeds meer deep learning
(DL) systemen in gebruik worden genomen die mensen
kunnen helpen, vervangen en voorbijstreven in het uitvoeren van alledaagse taken en creatieve inspanningen.
Zij zullen daarom op dezelfde juridische vragen stuiten
als gewone stervelingen. In het aansprakelijkheidsrecht
gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag wie aansprakelijk
is voor een fout van een machine.218 IE-juristen, net klaar
met het auteursrecht van de selﬁe-makende kuifmakaak
Naruto,219 moeten nadenken over de vraag of iets dat
gemaakt is door of met behulp van een deep learning
systeem moet worden beschermd door IE-rechten en, zo
ja, van wie die rechten zijn.220 Gerelateerde vragen doemen op: kan wat een DL-system doet of produceert
inbreuk maken op IE-rechten van anderen en, zo ja, wie

of wat is daarvoor aansprakelijk? Kan een DL-systeem
beperkingen inroepen en, zo ja, wier fundamentele rechten en belangen moet de rechter afwegen tegen die van
de rechthebbende? Hoe lang duurt het auteursrecht als
de maker een onsterfelijke machine is?
Er woedt al geruime tijd een levendig debat over de
vraag of AI-systemen de fundamentele aannames, structuren en concepten van het auteursrecht en andere IE-rechten overhoophalen, of dat bestaande wetten volstaan zo
lang zij worden toegepast met enig technisch benul. Daarin
schemeren aloude debatten door over de rechtvaardiging
voor IE-bescherming. Als het auteursrecht een utilitair doel
dient – ‘to promote the progress of science and useful
arts’221 – dan is het conceptueel niet zo moeilijk om ruimte
te maken voor niet-menselijke auteurs, gebruikers en
inbreukmakers. Wie het auteursrecht daarentegen ziet als
een fundamenteel, moreel recht dat toekomt aan de menselijke schepper van een intellectuele creatie, zal niet snel
algoritmes binnenlaten in het walhalla van de bescherming – ook niet als die algoritmes leren om verhalen, beelden en muziek te maken die niet zijn te onderscheiden van
menselijke creaties. Daarnaast geeft de groei van machine
learning-toepassingen nieuwe urgentie aan al langer
sluimerende praktische vragen over de relevantie en toepassing van klassieke auteursrechtelijke concepten als
reproductie, distributie, vertoning en communicatie.222 Een
gerelateerde IE-vraag die Jean-Marc Deltorn adresseerde in
een uitgebreide bijdrage van AMI is in hoeverre, en door
middel van welke IE-rechten, DL-systemen zelf kunnen worden beschermd.223 Deltorn laat zien dat auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht en bedrijfsgeheimen elk een deel
van de beschermingspuzzel zijn, maar dat het recht op dit
moment geen totale bescherming biedt. Dat is overigens
geen indicatie van een probleem.224

Wie het auteursrecht ziet als
een fundamenteel, moreel recht
dat toekomt aan de menselijke
schepper van een intellectuele
creatie, zal niet snel algoritmes
binnenlaten in het walhalla van de
bescherming
Slotwoord
Ondanks ons strenge en onvermijdelijk subjectieve ﬁlter
blijkt er veel te zijn gebeurd op het gebied van technologie en recht sinds onze vorige kroniek verscheen in september 2016. Gechargeerd zou men kunnen zeggen dat de
Europese wetgever, na jarenlang te hebben volstaan met
de E-commerce richtlijn en het algemene recht, nu bezig
is met een overdreven digitale inhaalslag. De nieuwe
generatie Europese internetwetgeving kenmerkt zich door
onduidelijke, overlappende deﬁnities; vaag omschreven
maar streng genormeerde zorgplichten; en de onderliggende overtuiging dat ‘platforms’ tegelijkertijd zowel
‘meer’ als ‘minder’ moeten doen. Hoewel wij ons vooral
hebben gericht op platformregulering, privacy en artiﬁciële intelligentie, zal in de komende verslagperiode ook elk
ander rechtsgebied garant staan voor technische casuïstiek, en kan elke lezer van dit blad zich inmiddels met
recht beschouwen als technologiejurist.
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