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Image based on original artwork by Hendrik-jan Grievink
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Aanbieder van een onlinedienst voor het delen van content:

… 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 andere beschermde materialen op te slaan en 
toegankelijk te maken voor het publiek, waarbij hij deze werken en materialen 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 deze richtlijn.
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Article 17(4)

Als geen toestemming wordt verleend, zijn onlinediensten aansprakelijk voor niet-toegestane 
handelingen van mededeling aan het publiek, [...] van auteursrechtelijk beschermde werken [...], 
tenzij de dienstverleners aantonen dat zij:

a) alles in het werk hebben gesteld om toestemming te krijgen, en
b) overeenkomstig strenge sectorale normen op het gebied van professionele toewijding, alles 

in het werk hebben gesteld om ervoor te zorgen dat bepaalde werken [...] waarvoor de 
rechthebbenden hun de nodige toepasselijke informatie hebben verstrekt, niet beschikbaar 
zijn, en in ieder geval

c) na ontvangst van een voldoende onderbouwde melding van de rechthebbenden, prompt zijn 
opgetreden om de toegang tot de werken [...] in kwestie te deactiveren of deze van hun 
websites te verwijderen, en alles in het werk hebben gesteld om toekomstige uploads ervan 
overeenkomstig punt b) te voorkomen.
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Article 17(7) 

De samenwerking tussen de aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content en de 
rechthebbenden leidt niet tot het voorkomen van de beschikbaarheid van door gebruikers 
geüploade werken of andere materialen die geen inbreuk maken op het auteursrecht en naburige 
rechten, ook niet wanneer deze werken of andere materialen vallen onder een uitzondering of 
beperking.

De lidstaten zorgen ervoor dat gebruikers in elke lidstaat kunnen gebruikmaken van elk van de 
volgende bestaande uitzonderingen of beperkingen wanneer zij door gebruikers van 
onlinediensten voor het delen van content gegenereerde content uploaden en beschikbaar maken:

a) citaat, kritiek, recensie;
b) gebruik voor een karikatuur, parodie of pastiche.
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Article 17(10)

Vanaf 6 juni 2019 organiseert de Commissie in samenwerking met de lidstaten dialogen met 
belanghebbenden om beste praktijken te bespreken voor de samenwerking tussen aanbieders van 
een onlinedienst voor het delen van content en rechthebbenden. De Commissie verstrekt, in 
overleg met aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content, rechthebbenden, 
gebruikersorganisaties en andere relevante belanghebbenden, en rekening houdend met de 
resultaten van de dialogen met belanghebbenden, richtsnoeren voor de toepassing van dit artikel, 
met name betreffende de in lid 4 bedoelde samenwerking. Bij het bespreken van beste praktijken 
wordt in het bijzonder rekening gehouden met het feit dat een evenwicht moet worden gevonden 
tussen grondrechten en het gebruik van uitzonderingen en beperkingen. Voor deze dialoog met 
belanghebbenden hebben de gebruikersorganisaties toegang tot adequate informatie van de 
aanbieders van een onlinedienst voor het delen van content over de werking van hun praktijken 
met betrekking tot lid 4.
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