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Toegang verschaffen tot andermans signaal of 

server, zonder zelf transmissie van de 

beschermde content te verzorgen 

 

• Airfield - smartcard biedt toegang tot 

omroepsignalen 

 

• Svensson  - hyperlink biedt toegang tot content 

op andere website 

 



Airfield: 

toestemming kan vereist zijn ondanks dat men 

zelf geen transmissie verzorgt. Wanneer? Indien 

gericht tot nieuw publiek:  

- publiek dat door rechthebbenden niet in 

aanmerking werd genomen toen zij 

toestemming verleenden voor de 

oorspronkelijke mededeling aan het publiek 

(ziet licentie omroep mede op publiek dat met 

toegangsdienst wordt bereikt?) 

- tenzij: interventie, nieuw audiovisueel product, 

groeperen, samenstelling bepalen 

 

 



Svensson: 

 

toegang verschaffen aan onbepaald aantal 

eindgebruikers = mededeling aan het publiek, ook 

als men zelf geen transmissie verzorgt.  

 

Maar alleen toestemming vereist indien gericht tot 

nieuw publiek, d.w.z. publiek dat door 

rechthebbenden niet in aanmerking werd 

genomen toen zij toestemming verleenden voor 

de oorspronkelijke mededeling aan het publiek  

  



Svensson: 

 

nieuw publiek: 

- NEE: bronsite onbeperkt toegankelijk: dan 

worden rechthebbenden geacht hun 

toestemming mede te hebben uitgestrekt tot 

toegang via linksite 

- JA: bronsite niet onbeperkt toegankelijk 

(abonneedienst) of content niet meer op 

bronsite beschikbaar: dan vormt linken een 

interventie, omzeiling  



Nieuw publiek: “publiek dat door rechthebbenden 

niet in aanmerking werd genomen toen zij 

toestemming verleenden voor de oorspronkelijke 

mededeling aan het publiek” 

  

Lijkt intentie rechthebbende als uitgangspunt te 

nemen: 

- dus rechthebbende kan toegang op linksite aan 

toestemming onderhevig maken door licentie 

bronsite beperkt te omschrijven (?) 

  



 

Echter: HvJ kijkt (ook) naar gedrag bronsite:  

abonneedienst v. vrij toegankelijk 

 

business model van de bronsite dus (mede-) 

bepalend voor de vraag of linksite mededeling 

aan het publiek verricht 

  



 

Samenvattend: of de link een mededeling aan het 

publiek vormt, kan afhangen van het gedrag van 

de rechthebbende, de bronsite en de linksite 

 

• rechthebbende:  overeenkomst met bronsite 

• bronsite: abonneedienst v. vrij toegankelijk 

• linksite: interventie 



Hoe moeten rechthebbenden, bronsites en 

linksites hier mee omgaan? 

 

• embedden: krantenartikelen, radiostream, tv 

stream, sportwedstrijden, YouTube filmpjes, 

foto’s etc. 

• bronsite: YouTube, NPO live, 538.nl, 

Telegraaf.nl, Nu.nl, Instagram  

• linksite: Retriever, Nederland.fm, Twitter, 

tvembed.eu, Kicking the Habit, sites die eigen 

product-/bedrijfsinformatie op YouTube 

embedden 

 

 



Perspectief rechthebbende wiens content op 

bronsite wordt gebruikt (1): 

 

controle op embedden mogelijk maken door 

licentie aan voorwaarden te verbinden? 

- omschrijving doelgroep beperken 

- voorwaarden stellen aan overeenkomst tussen 

bronsite en linksite of algemene voorwaarden 

- hogere licentievergoeding voor gelinkt publiek  

- technische beperkingen op bronsite: password, 

eigen player, beperken hyperlinken (kan linken 

vanuit bepaalde sites worden beperkt?) 



Perspectief rechthebbende wiens content op 

bronsite wordt gebruikt (2): 

 

controle op embedden  door interventie linksite 

aan te tonen? 

 

Vgl. Rb. Den Haag Buma/NederlandFM 

 

Is na Svensson nog een interventie mogelijk bij 

linken naar openbare sites? Prejudiciële vragen 

gesteld in Bestwater 



Perspectief bronsite die content derden en eigen 

content weergeeft (1): 

 

Wat is toegangsbeperking in zin van Svensson?  

• betaald abonnement 

• deze ook? 

• gratis registratie al dan niet in ruil voor gebruik 

persoonsgegevens of reclame. Vgl. YouTube, 

Spotify  

• abonnementsgeld 

• eigen player bronsite vereist 

 



Perspectief bronsite die content derden en eigen 

content weergeeft (2): 

 

Wil de bronsite embedden controleren?  

• nee: advertentie-inkomsten, naamsbekendheid, 

principieel 

• ja, als men niet wil dat linksite parasiteert 

• ja, als content leveranciers dat vereisen.  

• hoe? business model aanpassen; algemene 

voorwaarden (zie Nu.nl); afspraken met 

linksites 



Copyright voorwaarden Nu.nl: 

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Sanoma Digital is het onder meer niet toegestaan de 

inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door 

te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar 

te stellen aan derden, behalve voor zover strikt 

noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.  

(…)  

Sanoma Digital heeft het recht, doch niet de plicht, om de 

toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie 

van deze website te verwijderen indien er, naar het 

uitsluitend oordeel van Sanoma Digital, sprake is van 

(mogelijke) inbreuk op rechten van derden. 

 



Perspectief linksite die content bronsite wil 

embedden: 

 

Kan linksite onbeperkt content van openbare 

website embedden? Niet indien: 

- content op bronsite illegaal is 

- business model interventie oplevert als bedoeld 

in rechtspraak HvJ (?) 

- bronsite mogelijkheden voor hyperlinken 

technisch of contractueel beperkt 


