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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de 
bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële 
entiteiten die online actief zijn 
(2020/2019(INL))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers 
van onlinetussenhandelsdiensten1,

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming)2,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 juni 2018 tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-
2027 (COM(2018)0434),

– gezien de resolutie van het Europees Parlement van 3 oktober 2018 over “distributed 
ledger”-technologieën en blockchains: vertrouwen opbouwen met desintermediatie3, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 19 februari 
2020 over een Europese datastrategie (COM(2020)66), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 19 februari 
2020 “De digitale toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)67),

– gezien artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens,

– gezien de artikelen 47 en 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat bij de regulering van digitale diensten, die een hoeksteen van de 

                                               
1 PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57.
2 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
3 PB C 11 van 13.1.2020, blz. 7.
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Unie-economie vormen en een bron van inkomsten voor een groot aantal EU-burgers 
zijn, een evenwicht moet worden gevonden tussen belangrijke aandachtspunten zoals 
eerbiediging van de grondrechten en andere burgerrechten, en de noodzaak om 
ontwikkeling en economische vooruitgang te ondersteunen;

B. overwegende dat verscheidene essentiële aspecten van het burgerlijk en handelsrecht 
niet naar tevredenheid aan bod komen in het Unierecht of het nationale recht, en dat 
deze situatie wordt verergerd door de snelle en steeds sneller wordende 
ontwikkelingen van de afgelopen decennia op het gebied van digitale diensten, met 
name de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen;

C. overwegende dat enkele aanbieders van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een dominante marktpositie innemen die het voor 
andere spelers steeds moeilijker maakt om te concurreren;

D. overwegende dat de handhaving achteraf van het mededingingsrecht niet volstaat om 
de effecten van de marktdominantie van bepaalde onlineplatforms op de eerlijke 
concurrentie in de digitale eengemaakte markt doeltreffend aan te pakken;

E. overwegende dat contenthostingplatforms zich hebben ontwikkeld van platforms die 
louter content toonden tot geavanceerde organisaties en marktspelers, met name in het 
geval van sociale netwerken die gebruiksgegevens verzamelen en exploiteren; 
overwegende dat de gebruikers redelijkerwijs mogen verwachten dat er billijke 
voorwaarden gelden voor het gebruik van deze platforms; 

F. overwegende dat contenthostingplatforms kunnen bepalen welke content aan hun 
gebruikers wordt getoond en zo een verregaande invloed uitoefenen op de wijze 
waarop we informatie verkrijgen en doorgeven, en dat we op het punt zijn aanbeland 
dat contenthostingplatforms in wezen een digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de burgerlijke rechten van de gebruikers moeten 
worden geëerbiedigd bij het beheer van de publieke ruimte;

G. overwegende dat de handhaving van de wet in de digitale wereld niet alleen een 
doeltreffende handhaving van rechten inhoudt, maar met name ook het waarborgen 
van de toegang van eenieder tot de rechter; overwegende dat de delegatie van het 
nemen van beslissingen over de rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan private ondernemingen het recht op een eerlijk 
proces kan ondermijnen en het gevaar met zich meebrengt dat er geen doeltreffende 
voorziening in rechte is;

H. overwegende dat contenthostingplatforms vaak geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen gebruiken die legitieme zorgen over de rechtsstaat 
opwerpen, met name wanneer die platforms worden aangemoedigd om dergelijke 
mechanismen proactief en vrijwillig toe te passen, waardoor content wordt verwijderd 
zonder duidelijke rechtsgrondslag, wat strijdig is met artikel 10 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin is bepaald dat 
formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties met betrekking tot de uitoefening 
van de vrijheid van meningsuiting en informatie bij wet moeten worden 
voorgeschreven;

I. overwegende dat de burgerrechtelijke stelsels met betrekking tot de 
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contentmoderatiepraktijken van contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de plichten van contenthostingplatforms en 
in de handhavingsmechanismen van de diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie een respons op Unieniveau vereist;

J. overwegende dat het huidige bedrijfsmodel van bepaalde contenthostingplatforms erin 
bestaat content te promoten die naar verwachting de aandacht van gebruikers trekt en 
zodoende meer profileringsgegevens oplevert om doelgerichtere advertenties te laten 
zien en op die manier de winst te vergroten; overwegende dat deze profilering 
gecombineerd met gerichte advertenties vaak leidt tot een toename van content die 
inspeelt op emoties, waardoor nieuwsoverzichten en -aanbevelingen vaak gekenmerkt 
worden door sensatie;

K. overwegende dat het aanbieden van contextuele advertenties aan gebruikers minder 
gebruikersgegevens vereist dan gerichte advertenties op basis van gedrag en derhalve 
minder indringend is; 

L. overwegende dat contenthostingplatforms vrij kunnen beslissen over het soort 
algoritme dat zij toepassen op de aanbevelingen, de curatie van content of de plaatsing 
van advertenties, en dat daarbij weinig mogelijkheden zijn voor publiek toezicht, wat 
problematisch is met het oog op de verantwoording; 

M. overwegende dat dominante contenthostingplatforms het voor hun gebruikers 
mogelijk maken om met hun profielen in te loggen op websites van derden, zodat die 
platforms de activiteiten van hun gebruikers ook buiten het eigen platform kunnen 
volgen, hetgeen hun een concurrentievoordeel oplevert wat betreft de toegang tot 
gegevens voor algoritmen om content samen te stellen;

N. overwegende dat zogeheten slimme contracten, gebaseerd op “distributed ledger”-
technologieën waaronder blockchains, die een decentrale en volledig traceerbare 
gegevensadministratie en zelfuitvoering mogelijk maken, op een aantal terreinen
worden gebruikt zonder een passend rechtskader; overwegende dat er onzekerheid 
bestaat over de rechtmatigheid van dergelijke contracten en de afdwingbaarheid ervan 
in grensoverschrijdende situaties;  

O. overwegende dat in de niet-onderhandelbare voorwaarden van platforms vaak wordt 
verwezen naar het toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken buiten de Unie, hetgeen 
een de toegang tot de rechter belemmert; overwegende dat er in het Unierecht en in het 
internationale recht onduidelijkheid bestaat over de vraag welke bepalingen van het 
internationale privaatrecht betrekking hebben op gegevensrechten;

P. overwegende dat de toegang tot gegevens een belangrijke factor is in de groei van de 
digitale economie; overwegende dat de interoperabiliteit van gegevens, waarbij lock-
in-effecten worden weggenomen, een belangrijke bijdrage kan leveren aan eerlijke 
marktomstandigheden;

Wet inzake digitale diensten

1. verzoekt de Commissie om onverwijld een reeks wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten met een breed toepassingsgebied in 
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materieel, persoonlijk en territoriaal opzicht, met inbegrip van de aanbevelingen in de 
bijlage bij deze resolutie; is van mening dat, onverminderd de specifieke aspecten van 
toekomstige wetgevingsvoorstellen, dat artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie moet worden gekozen als rechtsgrond;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale diensten een verordening omvat die voorziet in 
contractuele rechten met betrekking tot contentbeheer, in transparante, bindende en 
uniforme normen en procedures inzake contentmoderatie, en garandeert dat men bij een 
onafhankelijke instantie in hoger beroep kan gaan;

Rechten met betrekking tot contentmoderatie

3. is van mening dat de uiteindelijke beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet worden genomen door een onafhankelijke rechter 
en niet door een particuliere commerciële instantie;

4. dringt erop aan om discriminerende contentmoderatiepraktijken bij de verordening te 
verbieden;

5. beveelt aan om een Europees agentschap op te richten dat wordt belast met de 
monitoring en handhaving van de contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -curatie en het opleggen van sancties voor niet-
naleving; 

6. stelt voor dat contenthostingplatforms regelmatig transparantieverslagen indienen bij 
het Europese agentschap over de vraag of hun voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke databank;

7. beveelt de oprichting van onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen aan om 
geschillen met betrekking tot contentmoderatie te beslechten; 

8. is sterk van mening dat de wet inzake digitale diensten geen bepalingen mag omvatten 
die contenthostingplatforms ertoe dwingen om de content op welke manier dan ook 
volledig automatisch van tevoren te controleren, en meent dat dergelijke mechanismen, 
wanneer ze vrijwillig worden gebruikt door platforms, moeten worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap om na te gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten; 

Rechten met betrekking tot contentcuratie, gegevens en onlineadvertenties

9. overwegende dat de sterkere focus die in gebruikersgerichte content wordt gelegd op de 
daarin vervatte meningen of standpunten een van de meest schadelijke praktijken in de 
digitale samenleving is, vooral wanneer die content zichtbaarder wordt gemaakt op 
basis van eerdere gebruikersinteracties met andere versterkte content en het doel heeft 
om gebruikersprofielen te optimaliseren voor gerichte advertenties; 

10. is van mening dat het gebruik van gerichte advertenties moet worden onderworpen aan 
strengere regels, ten faveure van minder indringende vormen van reclame waarbij de 
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interactie van gebruikers met de content niet uitgebreid hoeft te wordt gevolgd;

11. beveelt daarom aan om in de wet inzake digitale diensten duidelijke grenzen te stellen 
wat betreft de voorwaarden voor de accumulatie van gegevens ten behoeve van gerichte 
advertenties, met name wanneer de gegevens worden gevolgd op websites van derden; 

12. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is billijke contractuele 
voorwaarden op te stellen om het delen van gegevens te vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen;

13. verzoekt de contenthostingplatforms om gebruikers de keuze te geven of zij instemmen 
met het gebruik van gerichte reclame op basis van hun eerdere interactie met content op 
het betreffende contenthostingplatform of op websites van derden;

14. roept er verder toe op gebruikers een passende mate van invloed te geven op de criteria 
op basis waarvan content wordt samengesteld en voor hen zichtbaar wordt gemaakt; is 
van mening dat hieronder ook de optie moet vallen om af te zien van contentcuratie;

15. stelt voor dat contenthostingplatforms alle gesponsorde advertenties publiceren die 
zichtbaar zijn gemaakt voor hun gebruikers;

16. betreurt de ongelijke informatievoorziening tussen contenthostingplatforms en 
overheden en roept op tot een gestroomlijnde uitwisseling van de nodige informatie;

Bepalingen inzake slimme contracten en blockchains

17. verzoekt de Commissie om de ontwikkeling en het gebruik van “distributed ledger”-
technologieën te beoordelen, waaronder blockchain en met name de zogeheten slimme 
contracten, en daarbij te kijken naar de rechtmatigheid en handhaving van slimme 
contracten in grensoverschrijdende situaties, en om voorstellen te doen voor een 
passend rechtskader;

18. beveelt ten zeerste aan om in slimme contracten mechanismen op te nemen die de 
uitvoering ervan kunnen stopzetten, met name om rekening te houden met de zorgen 
van zwakkere partijen en om ervoor te zorgen dat de rechten van crediteuren in geval 
van insolventie en reorganisaties worden geëerbiedigd;

Bepalingen inzake het internationale privaatrecht

19. is van mening dat niet-onderhandelbare voorwaarden de daadwerkelijke toegang tot de 
rechterlijke instanties van de Unie niet mogen belemmeren en burgers of bedrijven in de 
Unie niet hun rechten mogen ontnemen, en dat de onzekere status van het recht op 
toegang tot gegevens uit hoofde van het internationale privaatrecht nadelig uitpakt voor 
burgers en bedrijven in de Unie;

20. benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat het gebruik van digitale diensten in 
de Unie volledig wordt beheerst door het Unierecht, onder de jurisdictie van de 
rechterlijke instanties van de Unie;
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21. concludeert voorts dat er op Unieniveau wetgevingsoplossingen moeten worden 
gevonden indien actie op internationaal niveau niet haalbaar lijkt of wanneer het risico 
bestaat dat het te lang duurt voordat dergelijke acties hun vruchten afwerpen;

o

o o

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te 
doen toekomen aan de Commissie en de Raad.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN 
BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

A. BEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

KERNBEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET VOORSTEL:

• Dit voorstel omvat beide voorstellen die dienen te worden opgenomen in de wet 
inzake digitale diensten en daar aanvullingen op vormen.

• Het voorstel strekt ertoe de bepalingen van het burgerlijk en handelsrecht die op online 
opererende commerciële entiteiten van toepassing zijn, te versterken wat betreft 
digitale diensten.

• Het voorstel strekt ertoe de contractuele rechten met betrekking tot contentmoderatie 
en -curatie te versterken. 

• Het voorstel strekt ertoe oneerlijke voorwaarden in het kader van digitale diensten 
verder aan te pakken.

• Het voorstel gaat in op aspecten van gegevensverzameling die in strijd zijn met de 
billijke contractuele rechten van gebruikers.

• Het voorstel gaat in op het belang van een billijke uitvoering van de gebruikersrechten 
met betrekking tot interoperabiliteit en overdraagbaarheid. 

• Het voorstel gaat in op de behoefte aan goede regelgeving voor de burger- en 
civielrechtelijke aspecten van “distributed ledger”-technologieën, met inbegrip van 
blockchains en met name slimme contracten.

• Het voorstel wijst op het belang van de bepalingen van het internationale privaatrecht 
die rechtsduidelijkheid en -zekerheid bieden over niet-onderhandelbare voorwaarden 
van onlineplatforms en over het recht op toegang tot gegevens om de toegang tot de 
rechter naar behoren te garanderen. 

I. VOORSTELLEN OM OP TE NEMEN IN DE WET INZAKE DIGITALE DIENSTEN

De in de wet inzake digitale diensten op te nemen voorstellen moeten de volgende 
hoofdelementen omvatten:

Een verordening “inzake contractuele rechten met betrekking tot contentbeheer” met de 
volgende elementen:

• De verordening moet van toepassing zijn op contentbeheer, met inbegrip van 
contentmoderatie en -curatie, met betrekking tot in de Unie toegankelijke content. 

• De verordening moet voorzien in beginselen voor contentmoderatie, onder meer wat 
betreft discriminerende contentmoderatiepraktijken. 

• De verordening moet voorzien in formele en procedurele normen voor een meldings-
en actiesysteem. 
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• De verordening moet voorzien in een onafhankelijk 
geschillenbeslechtingsmechanisme.

• De verordening moet de Unieregels inzake de bescherming van persoonsgegevens en 
de grondrechten volledig in acht nemen. 

Er moet een Europees agentschap voor contentbeheer worden opgericht, met de 
volgende hoofdtaken: 

• regelmatig controleren van de algoritmen die door contenthostingplatforms worden 
gebruikt voor contentmoderatie en -curatie;

• regelmatig evalueren of de contenthostingplatforms voldoen aan de verordening en 
aan de andere bepalingen van de wet inzake digitale diensten, met name wat betreft de 
correcte uitvoering van de normen voor meldings- en actieprocedures en 
contentmoderatie in hun voorwaarden, op basis van door de contenthostingplatforms 
aangeleverde transparantieverslagen en de publieke databank van beslissingen om 
content te verwijderen, die bij de wet inzake digitale diensten moet worden ingesteld;

• samen met contenthostingplatforms werken aan beste praktijken om ervoor te zorgen 
dat de voorwaarden in overeenstemming zijn met de transparantie- en 
verantwoordingsvereisten, aan beste praktijken voor contentmoderatie en aan de 
uitvoering van meldings- en actieprocedures;

• het opleggen van boetes wegens niet-naleving van de wet inzake digitale diensten. De 
boetes moeten 4 % van de totale mondiale jaaromzet van de 
contenthostingtussenpersoon bedragen en moeten rekening houden met de mate 
waarin het platform de wet inzake digitale diensten over het algemeen naleeft. De 
boetes moeten ten goede komen aan een speciaal fonds ter financiering van de 
operationele kosten van de in de verordening beschreven 
geschillenbeslechtingsorganen. Niet-naleving omvat:

o verzuim om het systeem van melding en actie als bedoeld in de verordening uit 
te voeren;

o verzuim om te voorzien in transparante, toegankelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden;

o verzuim om het Europees agentschap toegang te bieden tot de algoritmen voor 
contentmoderatie en -curatie met het oog op de evaluatie ervan;

o verzuim om transparantieverslagen in te dienen bij het Europees agentschap;

• publiceren van tweejaarlijkse verslagen over alle activiteiten.

De transparantieverslagen met betrekking tot contentbeheer moeten als volgt worden 
opgesteld:

De wet inzake digitale diensten moet bepalingen omvatten die contenthostingplatforms 
verplichten om regelmatig transparantieverslagen in te dienen bij het agentschap. Die 
verslagen moeten met name het volgende omvatten:
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 informatie over de door de contenthostingtussenpersoon verwerkte meldingen, met 
inbegrip van het volgende:

o het totale aantal ontvangen meldingen;

o het aantal ontvangen meldingen per categorie indieners, zoals particulieren, 
overheden en private ondernemingen;

o het totale aantal ingewilligde verzoeken om verwijdering;

o het totale aantal ontvangen tegenberichten of bezwaarschriften en informatie over 
hoe die zijn afgehandeld;

o de gemiddelde tijdspanne tussen publicatie, melding, tegenbericht en actie;

 informatie over het aantal medewerkers dat wordt ingezet voor contentmoderatie, hun 
locatie, opleiding en taalvaardigheden, alsook over eventuele algoritmen die worden 
gebruikt om beslissingen te nemen;

 informatie over informatieverzoeken van overheidsinstanties, zoals 
rechtshandhavingsinstanties, met inbegrip van de aantallen verzoeken die volledig, 
gedeeltelijk of niet zijn ingewilligd;

 informatie over de handhaving van de voorwaarden.

Daarnaast moeten contenthostingplatforms hun beslissingen over het verwijderen van content 
publiceren in een openbaar toegankelijke databank.

De bij de verordening op te richten onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen moeten
verslag uitbrengen over het aantal naar hen doorverwezen gevallen, met inbegrip van het 
aantal doorverwijzingen waar gehoor aan is gegeven.

II. AANVULLENDE VOORSTELLEN BIJ DE WET INZAKE DIGITALE DIENSTEN

De maatregelen met betrekking tot contentcuratie, gegevens en onlineadvertenties die 
strijdig zijn met billijke contractuele rechten, moeten het volgende omvatten:

 Maatregelen om de gegevens die contenthostingplatforms op basis van de interacties 
van gebruikers met content op dergelijke platforms verzamelen voor de opstelling van 
gerichte advertentieprofielen, te beperken, met name door strikte voorwaarden te 
stellen aan het gebruik van gerichte persoonlijke advertenties.

 Gebruikers van contenthostingplatforms moeten de keuze krijgen of zij wel of niet 
gerichte advertenties willen ontvangen.

 De contenthostingplatforms moeten een archief beschikbaar stellen van gesponsorde 
advertenties die aan hun gebruikers zijn getoond, met inbegrip van:

 de vermelding of de advertentie momenteel wel of niet is geactiveerd;

 de tijdsduur waarin de advertentie was geactiveerd;
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 de naam en contactgegevens van de adverteerder;

 het totale aantal bereikte gebruikers;

 informatie over de beoogde groep gebruikers;

 het voor de advertentie betaalde bedrag.

De route naar een billijke uitvoering van de gebruikersrechten met betrekking tot 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid moet het volgende omvatten: 

 een onderzoek naar de mogelijkheid om billijke contractuele voorwaarden op te 
stellen om het delen van gegevens te bevorderen teneinde de onevenwichtige 
machtsverhoudingen op de markt aan te pakken, met name door middel van de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van gegevens.

De route naar een goede regelgeving voor de burger- en civielrechtelijke aspecten van 
“distributed ledger”-technologieën, met inbegrip van blockchains en met name slimme 
contracten, moet het volgende omvatten: 

 maatregelen om een behoorlijk rechtskader tot stand te brengen voor de ontwikkeling 
en de uitrol van digitale diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van “distributed 
ledger”-technologieën, met inbegrip van blockchains en met name slimme 
contracten; 

 maatregelen om slimme contracten uit te rusten met mechanismen die de uitvoering 
ervan kunnen stopzetten, met name gelet op de zorgen van de zwakkere partij en om 
de rechten van crediteuren in geval van insolventie en reorganisaties te eerbiedigen. 

De route naar billijke bepalingen van het internationale privaatrecht waarbij burgers 
niet de toegang tot de rechter wordt ontzegd, moet:

 maatregelen omvatten om ervoor te zorgen dat niet-onderhandelbare voorwaarden 
geen bepalingen omvatten waarmee aangelegenheden van het internationale 
privaatrecht worden gereguleerd, waardoor de toegang tot de rechter wordt 
bemoeilijkt;

 maatregelen omvatten om bepalingen van het internationale privaatrecht met 
betrekking tot gegevens te verduidelijken op een wijze die niet nadelig uitpakt voor 
personen in de Unie;  

 een multilaterale aanpak hebben en zo mogelijk worden vastgesteld in de juiste 
internationale fora. 

Alleen wanneer het onmogelijk blijkt om binnen een redelijke termijn tot een multilaterale 
oplossing te komen, moeten maatregelen op Unieniveau worden voorgesteld om ervoor te 
zorgen dat het gebruik van digitale diensten in de Unie volledig wordt beheerst door het 
Unierecht, onder de jurisdictie van de rechterlijke instanties van de Unie.
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B. TEKST VAN HET VERLANGDE WETGEVINGSVOORSTEL

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

inzake contractuele rechten met betrekking tot contentbeheer 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114 
daarvan,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De gebruikersvoorwaarden die aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij 
toepassen, zijn vaak niet-onderhandelbaar en kunnen eenzijdig worden gewijzigd door 
de aanbieders. Er zijn wetgevende maatregelen nodig om minimumnormen voor zulke 
voorwaarden vast te stellen, met name wat betreft de procedurele normen voor 
contentbeheer.

(2) De burgerrechtelijke stelsels met betrekking tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms zijn gebaseerd op sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en er bestaan aanzienlijke verschillen in de 
plichten die deze stelsels met zich meebrengen voor contenthostingplatforms en in de 
handhavingsmechanismen van die stelsels.

(3) De hieruit voortvloeiende versnippering van de burgerrechtelijke bepalingen inzake 
contentmoderatie door contenthostingplatforms creëert niet alleen rechtsonzekerheid, 
die deze platforms ertoe kan aanzetten om strengere praktijken toe te passen dan nodig 
is om de risico’s van het gebruik van hun dienst te minimaliseren, maar leidt ook tot een 
versnippering van de digitale eengemaakte markt, die groei en innovatie belemmert.

(4) Gezien de nadelige gevolgen van de versnipperde digitale eengemaakte markt, het 
internationale karakter van contenthosting en de dominante positie van enkele buiten de 
Unie gevestigde contenthostingplatforms, moet de contenthostingproblematiek worden 
gereguleerd op een volledig geharmoniseerde manier, en bijgevolg door middel van een 
verordening.

(5) In deze verordening moeten, wat de betrekkingen met de gebruikers betreft, minimale 
transparantie- en verantwoordingsnormen worden vastgelegd voor de voorwaarden van 
contenthostingplatforms. De voorwaarden moeten transparante, bindende en uniforme 
normen en procedures voor contentmoderatie omvatten, die garanderen dat men bij een 
onafhankelijke instantie in hoger beroep kan gaan.

(6) De sterkere focus die in gebruikersgerichte content wordt gelegd op de daarin vervatte 
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meningen is een van de meest schadelijke praktijken in de digitale samenleving, vooral 
wanneer die content wordt versterkt op basis van eerdere gebruikersinteracties met 
andere versterkte content en het doel heeft om gebruikersprofielen te optimaliseren voor 
gerichte advertenties. 

(7) Om er onder meer voor te zorgen dat gebruikers hun rechten kunnen doen gelden, 
moeten zij een passende mate van invloed krijgen op de curatie van content die voor 
hen zichtbaar wordt gemaakt, met inbegrip van de mogelijkheid om geheel af te zien 
van contentcuratie. Met name mogen gebruikers zonder hun specifieke toestemming 
niet worden onderworpen aan contentcuratie.

(8) De algemene instemming van gebruikers met de voorwaarden van 
contenthostingplatforms of met een andere algemene beschrijving van de regels inzake 
het contentbeheer door contenthostingplatforms, is onvoldoende om automatisch 
samengestelde content te mogen tonen aan de gebruiker.

(9) Deze verordening mag geen bepalingen omvatten die contenthostingplatforms ertoe 
dwingen om een vorm van volledig automatische voorafgaande contentcontrole toe te 
passen.

(10) Deze verordening moet ook bepalingen omvatten tegen discriminerende 
contentmoderatiepraktijken, met name de verwijdering van door gebruikers 
gegenereerde content op grond van uiterlijk, etnische afkomst, geslacht, seksuele 
geaardheid, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, zwangerschap of opvoeding 
van kinderen, taal of sociale klasse.

(11) Alle natuurlijke en rechtspersonen, met inbegrip van overheidsinstanties, waaraan 
content wordt geleverd via een website of applicatie hebben het recht om melding te 
doen krachtens deze verordening. Een contenthostingplatform moet evenwel in de 
gelegenheid worden gesteld om gebruikers die herhaaldelijk valse meldingen doen de 
mogelijkheid te ontnemen verdere meldingen te doen.

(12) Nadat er een melding is ingediend moet de uploader daarvan op de hoogte worden 
gesteld, en met name over de reden van de melding, over de procedure, met inbegrip 
van bezwaar en doorverwijzing naar onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen, en 
over de beschikbare rechtsmiddelen. Die informatie mag evenwel niet worden verstrekt 
wanneer het contenthostingplatform door een overheidsinstantie op de hoogte is gesteld 
van een lopend gerechtelijk onderzoek. In dat geval is het aan de bevoegde autoriteiten 
om de uploader op de hoogte te stellen van de melding, in overeenstemming met de 
toepasselijke regels. 

(13) Alle betrokken partijen moeten op de hoogte worden gesteld van beslissingen met 
betrekking tot een melding. De aan de betrokken partijen verstrekte informatie moet, 
naast de uitkomst, ook ten minste de reden voor de beslissing omvatten en de 
vermelding of de beslissing is genomen door een mens, alsmede relevante informatie 
met betrekking tot herziening of hoger beroep.

(14) Gelet op het directe karakter van contenthosting en het vaak kortstondige doel van het 
uploaden van content, moeten er onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen worden 
opgericht om snelle en efficiënte buitengerechtelijke verhaalsmogelijkheden te bieden. 
Die organen moeten de bevoegdheid krijgen om geschillen over de rechtmatigheid van 
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door gebruikers geüploade content en over de correcte toepassing van de voorwaarden 
te beslechten. 

(15) Om ervoor te zorgen dat gebruikers en melders zich in eerste instantie wenden tot 
onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen, moet worden benadrukt dat deze 
doorverwijzing verdere gerechtelijke stappen niet in de weg staat. Aangezien 
contenthostingplatforms met een dominante marktpositie veel baat kunnen hebben bij 
de introductie van onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen, is het gepast dat zij de 
verantwoordelijkheid voor de financiering van die organen op zich nemen. 

(16) Gebruikers moeten het recht hebben om zich tot een eerlijk en onafhankelijk 
geschillenbeslechtingsorgaan te wenden om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing 
die een contenthostingplatform heeft genomen naar aanleiding van een melding over 
door hen geüploade content. Aan melders moet dit recht worden verleend indien zij het 
recht hebben om in beroep te gaan in een civiele procedure met betrekking tot de 
content in kwestie.

(17) Het rechtsbevoegde onafhankelijke geschillenbeslechtingsorgaan moet het orgaan zijn 
dat is gevestigd in de lidstaat waar de in het geschil aan de orde gestelde content is 
geüpload.

(18) Klokkenluiden helpt om inbreuken op de wet te voorkomen en zaken te detecteren die 
het algemeen belang bedreigen of schaden en die anders niet aan het licht zouden 
komen. Het beschermen van klokkenluiders is een belangrijk aspect van de 
bescherming van de vrijheid van meningsuiting, vrije media en het recht van het publiek 
op toegang tot informatie. Bijgevolg moet Richtlijn (EU) 2019/1937 van toepassing zijn 
op de desbetreffende inbreuken op deze verordening. Die richtlijn moet 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.  

(19) Deze verordening moet de plicht omvatten om verslag uit te brengen over de uitvoering 
en om de verordening binnen een redelijke termijn te herzien. Met het oog hierop 
moeten de krachtens deze verordening op te richten onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen verslagen indienen over het aantal naar hen 
doorverwezen gevallen, met inbegrip van het aantal behandelde doorverwijzingen.

(20) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk het vaststellen van een 
regelgevingskader voor contractuele rechten met betrekking tot contentbeheer in de 
Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de 
omvang en de gevolgen beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder 
dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(21) De in deze verordening uiteengezette actie op Unieniveau kan aanzienlijk worden 
versterkt wanneer er een Europees agentschap wordt opgericht met de taak om de 
naleving van de bepalingen van deze verordening door contenthostingplatforms te 
monitoren en af te dwingen. Het agentschap moet evalueren of de normen voor 
contentbeheer zijn nageleefd aan de hand van transparantieverslagen en door de 
algoritmen te controleren die door contenthostingplatforms worden gebruikt in het 
kader van contentbeheer,
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1
Doelstelling

Deze verordening heeft als doel om bij te dragen tot de goede werking van de eengemaakte 
markt door regels vast te stellen om te zorgen voor billijke contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer en om te voorzien in onafhankelijke mechanismen voor het 
beslechten van geschillen met betrekking tot contractuele rechten. 

Artikel 2
Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het beheer door contenthostingplatforms van content 
die op websites of via smartphone-applicaties in de Unie toegankelijk is, ongeacht de plaats 
van vestiging of registratie of de hoofdzetel van het contenthostingplatform.

Artikel 3
Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

(1) “contenthostingplatform”: een dienst van de informatiemaatschappij in de zin van 
artikel 1, lid 1, onder b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de 
Raad1 waarvan het voornaamste doel of een van de voornaamste doelen is om geregistreerde 
of niet-geregistreerde gebruikers in staat te stellen content te uploaden om die te tonen op een 
website of applicatie;

(2) “content”: een concept, idee, uitdrukking of informatie in welk formaat dan ook, zoals 
tekst, afbeeldingen, audio en video;

(3) “contentbeheer”: het modereren en cureren van content op contenthostingplatforms;

(4) “contentmoderatie”: de praktijk waarbij door gebruikers gegenereerde content wordt 
gemonitord en wordt getoetst aan vooraf vastgestelde regels en richtsnoeren, om ervoor te 
zorgen dat de content voldoet aan de wet- en regelgeving, de communautaire richtsnoeren en 
de voorwaarden alsook aan alle daaruit voortvloeiende maatregelen die het platform neemt, 
zoals verwijdering van de content of verwijdering of opschorting van het account van de 
gebruiker, hetzij met automatische middelen, hetzij door menselijk handelen; 

(5) “contentcuratie”: de praktijk waarbij content wordt geselecteerd, geprioriteerd en 
aanbevolen op basis van individuele gebruikersprofielen teneinde die content te tonen op een 
website of applicatie; 

(6) “voorwaarden”: alle voorwaarden of specificaties, onder welke noemer en in welke vorm 
dan ook, die de contractuele betrekkingen tussen het contenthostingplatform en zijn 

                                               
1 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).
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gebruikers regelen en die eenzijdig worden bepaald door het contenthostingplatform; 

(7) “gebruiker”: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van een 
contenthostingplatform of de interactie aangaat met de op dat platform gehoste content;

(8) “uploader”: een natuurlijke of rechtspersoon die content toevoegt aan een 
contenthostingplatform, ongeacht of die zichtbaar is voor andere gebruikers;

(9) “melding” een formele melding waarin wordt betwist dat content in overeenstemming is 
met de wet- en regelgeving, de communautaire richtsnoeren en de voorwaarden. 

Artikel 4
Beginselen van contentbeheer

1. Het contentbeheer wordt op een billijke, rechtmatige en transparante manier uitgevoerd. De 
praktijken in het kader van contentbeheer zijn passend en relevant en blijven beperkt tot wat 
nodig is voor het doel van het contentbeheer.

2. Gebruikers mogen niet worden onderworpen aan discriminerende 
contentmoderatiepraktijken door de contenthostingplatforms, zoals het verwijderen van door 
gebruikers gegenereerde content op grond van uiterlijk, etnische afkomst, geslacht, seksuele 
geaardheid, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, zwangerschap of opvoeding van 
kinderen, taal of sociale klasse. 

3. Contenthostingplatforms verstrekken de gebruikers voldoende informatie over hun 
profielen voor de curatie van content en over de afzonderlijke criteria op basis waarvan deze 
platforms content voor de gebruikers cureren.

4. Contenthostingplatforms geven gebruikers een passende mate van invloed op de curatie 
van content die voor hen zichtbaar wordt gemaakt, met inbegrip van de keuze om geheel af te 
zien van contentcuratie. Met name mogen gebruikers zonder hun specifieke toestemming niet 
worden onderworpen aan contentcuratie.

Artikel 5
Recht om melding te doen

Iedere natuurlijke of rechtspersoon of overheidsinstantie waaraan content wordt geleverd via 
een website of applicatie heeft het recht om een melding te doen uit hoofde van deze 
verordening. 

Een contenthostingplatform mag gebruikers die herhaaldelijk valse meldingen doen de 
mogelijkheid ontnemen om verdere meldingen te doen.

Artikel 6
Meldingsprocedures

Contenthostingplatforms nemen in hun voorwaarden voldoende informatie op over 
meldingsprocedures, met name:

(a) de maximale termijn waarbinnen de uploader van de betreffende content op de hoogte 
moet worden gesteld van een meldingsprocedure;
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(b) de termijn waarbinnen de uploader bezwaar kan aantekenen;

(c) de termijn waarbinnen het contenthostingplatform een beslissing moet nemen;

(d) de termijn waarbinnen het contenthostingplatform beide partijen op de hoogte moet 
stellen van de beslissing. 

Artikel 7
Inhoud van meldingen

Een melding met betrekking tot content bevat ten minste de volgende informatie:

(a) een koppeling naar de betreffende content;

(b) de reden van de melding;

(c) bewijs ter ondersteuning van hetgeen in de melding wordt beweerd;

(d) een verklaring waarin de melder aangeeft te goeder trouw te handelen; en

(e) de identiteit van de melder, in geval van een inbreuk op persoonlijkheidsrechten en 
intellectuele-eigendomsrechten. 

In geval van de inbreuken als bedoeld onder e) van de eerste alinea is de melder de persoon 
op wiens persoonlijkheidsrechten inbreuk is gepleegd, de houder van de intellectuele-
eigendomsrechten waarop inbreuk is gepleegd, of iemand die namens die persoon optreedt.

Artikel 8
Informatieverstrekking aan de uploader

Nadat een melding is gedaan en voordat er een beslissing wordt genomen over de content, 
ontvangt de uploader van die content de volgende informatie:

(a) de reden van de melding;

(b) toereikende informatie over de te volgen procedure;

(c) informatie over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en een tegenbericht in te 
dienen; en 

(d) informatie over de beschikbare rechtsmiddelen met betrekking tot valse meldingen. 

De uit hoofde van de voorgaande alinea vereiste informatie mag niet worden verstrekt 
wanneer het contenthostingplatform door een overheidsinstantie op de hoogte is gesteld van 
een lopend gerechtelijk onderzoek. 

Artikel 9
Beslissingen over meldingen

1. Contenthostingplatforms zorgen ervoor dat zij onverwijld een beslissing nemen over een 
melding nadat het nodige onderzoek is verricht.
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2. Naar aanleiding van een melding beslissen de contenthostingplatforms of zij de in de 
melding aan de orde gestelde content verwijderen of onzichtbaar maken indien de content niet 
voldoet aan de wet- en regelgeving, de communautaire richtsnoeren of de voorwaarden.

Artikel 10
Informatie over beslissingen

Zodra er een beslissing is genomen, stellen de contenthostingplatforms alle bij de 
meldingsprocedure betrokken partijen op de hoogte van de uitkomst door de volgende 
informatie te verstrekken:

(a) de redenen die aan de beslissing ten grondslag liggen;

(b) of de beslissing is genomen door een mens of door een algoritme; 

(c) informatie over de mogelijkheid voor elk van de partijen tot herziening als bedoeld in 
artikel 11 of om in hoger beroep te gaan. 

Artikel 11
Herziening van beslissingen

Indien een contenthostingplatform een herzieningsmechanisme heeft opgezet, wordt de 
uiteindelijke herzieningsbeslissing genomen door een mens. 

Artikel 12
Beginsel dat content zichtbaar blijft

Onverminderd gerechtelijke of administratieve bevelen met betrekking tot onlinecontent, 
moet content die in een melding aan de orde is gesteld, zichtbaar blijven totdat een 
uiteindelijke beslissing is genomen over de verwijdering ervan.

Artikel 13
Onafhankelijke geschillenbeslechting

1. De lidstaten richten onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen op om snelle en 
efficiënte buitengerechtelijke verhaalsmogelijkheden te bieden wanneer bezwaar wordt 
aangetekend tegen beslissingen over contentmoderatie.

2. De onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen bestaan uit onafhankelijke juridisch 
deskundigen met het mandaat om geschillen tussen contenthostingplatforms en gebruikers te 
beslechten met betrekking tot de vraag of de betreffende content voldoet aan de wet- en 
regelgeving, de communautaire richtsnoeren en de voorwaarden.

3. De doorverwijzing van een kwestie met betrekking tot contentmoderatie naar een 
onafhankelijk geschillenbeslechtingsorgaan weerhoudt een gebruiker er niet van om verdere 
gerechtelijke stappen te nemen, tenzij het geschil in der minne wordt geschikt.

4. Contenthostingplatforms met een dominante marktpositie dragen via een speciaal fonds 
financieel bij aan de operationele kosten van de onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen.  
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Artikel 14
Procedureregels voor onafhankelijke geschillenbeslechting

1. De uploader heeft het recht een geval van contentmoderatie door te verwijzen naar het 
bevoegde onafhankelijke geschillenbeslechtingsorgaan indien het contenthostingplatform 
heeft besloten om content te verwijderen of anderszins op te treden op een wijze die afwijkt 
van het door de uploader aangegeven gewenste optreden. 

2. Wanneer het contenthostingplatform heeft besloten om de in een melding aan de orde 
gestelde content niet te verwijderen, heeft de melder het recht om de kwestie voor te leggen
aan het bevoegde onafhankelijke geschillenbeslechtingsorgaan, mits de melder het recht heeft 
om in beroep te gaan in een civiele procedure met betrekking tot de content in kwestie. 

3. Het rechtsbevoegde onafhankelijke geschillenbeslechtingsorgaan is het orgaan dat is 
gevestigd in de lidstaat waar de in het geschil aan de orde gestelde content is geüpload.

4. Wanneer de melder gerechtigd is om een geval van contentmoderatie voor te leggen aan 
een onafhankelijk geschillenbeslechtingsorgaan overeenkomstig lid 2, kan de melder het 
geval voorleggen aan het onafhankelijke geschillenbeslechtingsorgaan dat is gevestigd in de 
lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

5. De lidstaten stellen alle overige nodige regels en procedures vast voor de onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen binnen hun jurisdictie. 

Artikel 15
Persoonsgegevens

Indien als gevolg van het bepaalde in deze verordening persoonsgegevens moeten worden 
verwerkt, geschiedt deze verwerking overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad2 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de 
Raad3.

Artikel 16
Melding van inbreuken en bescherming van personen die melding doen

Richtlijn (EU) 2019/1937 is van toepassing op de melding van inbreuken op deze verordening 
en op personen die deze inbreuken melden.

Artikel 17
Wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937

Richtlijn (EU) 2019/1937 wordt als volgt gewijzigd:

                                               
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
3 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).



PR\1203569NL.docx 21/25 PE650.529v01-00

NL

(1) aan artikel 2, lid 1, onder a), wordt het volgende punt toegevoegd:

“xi) online contentbeheer;”;

(2) in deel I van de bijlage wordt het volgende punt toegevoegd:

“K. Artikel 2, lid 1, punt a), xi) – online contentbeheer:

Verordening [XXX] van het Europees Parlement en de Raad inzake contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer.”. 

Artikel 18
Verslaglegging, evaluatie en herziening

1. De lidstaten verstrekken de Commissie alle relevante informatie betreffende de uitvoering 
en toepassing van deze verordening. Uiterlijk op [drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over 
de uitvoering en toepassing van deze verordening en gaat zij na of er aanvullende maatregelen 
nodig zijn, waaronder in voorkomend geval wijzigingen van deze verordening. 

2. Onverminderd verslagleggingsverplichtingen krachtens andere Unierechtshandelingen, 
zenden de lidstaten de Commissie jaarlijks de volgende statistieken toe: 

(a) het aantal geschillen dat is doorverwezen naar de onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen; 

(b) het aantal geschillen dat is afgehandeld door de onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen, uitgesplitst naar de uitkomst van de geschillen. 

Artikel 19
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van [XX].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat.



PE650.529v01-00 22/25 PR\1203569NL.docx

NL

TOELICHTING

De verlening van digitale diensten in de Europese Unie verandert ingrijpend en in hoog 
tempo. Het huidige rechtskader inzake digitale diensten op de interne markt is in 2000 
vastgesteld. Sindsdien zijn de bedrijfsmodellen, de technologieën en de sociale context 
dusdanig veranderd dat er een alomvattende actualisering van de wet- en regelgeving inzake 
de verlening van digitale diensten in de Europese Unie nodig is.

De voorzitter van de Commissie heeft in haar politieke beleidslijnen een wet inzake digitale 
diensten aangekondigd om het rechtskader van de Unie af te stemmen op de nieuwe sociale 
omstandigheden en bedrijfsmodellen in de digitale economie van de eenentwintigste eeuw. 
De noodzaak van een dergelijk initiatief blijkt uit het feit dat verschillende lidstaten op 
nationaal niveau wetgevingsmaatregelen beginnen te nemen over onderwerpen die direct 
verband houden met de verlening van digitale diensten in de Europese Unie. Wanneer 
lidstaten maatregelen nemen in grensoverschrijdende kwesties, leidt dat tot versnipperde 
regelgeving in de Unie die niet alleen ineffectief is, maar ook een zeer schadelijke remmende 
werking heeft op de groei van Europese bedrijven op de digitale eengemaakte markt. Om de 
goede werking van de eengemaakte markt voor digitale diensten te waarborgen zoals bepaald 
bij artikel 114 VWEU, moeten de bepalingen van het burgerlijk en handelsrecht die van 
toepassing zijn op online opererende commerciële entiteiten worden bijgewerkt.

In het afgelopen decennium zijn steeds meer sociale en commerciële activiteiten verplaatst 
naar onlineplatforms, die een bemiddelende rol spelen voor content, diensten en goederen. 
Bovendien leiden sociale media en diensten van de deeleconomie tot vervagende grenzen 
tussen aanbieders en afnemers van content en diensten. De levering daarvan is horizontaal en 
diffuus geworden en is niet langer verticaal en lineair. Nu de contenthostingplatforms zich 
hebben ontwikkeld tot het dominante instrument voor de uitwisseling van content en diensten, 
is de bestrijding van illegale activiteiten in het vizier gekomen. 

Bovendien heeft de verwerving van aanzienlijke marktmacht door dominante platforms geleid 
tot een situatie waarin alles toekomt aan de winnaar en de markt bestaat uit een klein aantal 
spelers die hun marktdominantie inzetten tegen hun concurrenten en hun bedrijfspraktijken 
opleggen aan gebruikers. In het kader van de bestaande wettelijke regelingen vindt er weinig 
regelgevend toezicht plaats op de wijze waarop contenthostingplatforms optreden tegen 
illegale activiteiten. Dit leidt tot een situatie waarin de handhaving van de wet en de 
waarborging van de grondrechten in handen zijn van private ondernemingen. Gelet op de bij 
artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie beschermde vrijheid 
van meningsuiting moet het Unierecht voorzien in transparante contentmoderatieprocedures 
die alle betrokken partijen toegang bieden tot de rechter. 

De rapporteur is van mening dat het beginsel van “melding en actie” op doeltreffende en 
werkbare wijze moet worden uitgewerkt in de wet inzake digitale diensten, waarin het moet 
worden aangemerkt als de standaardprocedure voor contentmoderatie in de gehele Unie. In dit 
verband heeft de rapporteur twee manieren geïdentificeerd waarop de wet inzake digitale 
diensten meldings- en actieprocedures doeltreffender kan maken: 1) de vaststelling van een 
duidelijk procedureel kader voor meldings- en actieprocedures; en 2) waarborgen dat de 
meldings- en actieprocedures een doeltreffende mogelijkheid bieden om in hoger beroep te 
gaan. Deze bepalingen mogen geen afbreuk doen aan de toepassing van de bepalingen inzake 
de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden als bedoeld in de 
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artikelen 12 tot en met 15 van Richtlijn 2000/31/EG.

Ten eerste moet het bij Unierecht worden verplicht om meldings- en actieprocedures op te 
nemen in de voorwaarden van contenthostingplatforms en moeten daarbij 
gemeenschappelijke normen worden vastgesteld voor de wijze waarop dergelijke platforms 
content modereren. In dit verband moet een contenthostingplatform naar aanleiding van een 
bevel van een rechtbank of een melding van een rechthebbende evenredige maatregelen 
nemen volgens een duidelijke procedure die is vastgelegd in bepalingen die deel uitmaken 
van het wetgevingspakket inzake digitale diensten. Op deze wijze kunnen meldings- en 
actieprocedures worden versterkt en worden voorzien van een helder procedureel kader dat 
alle partijen billijk behandelt en rechtszekerheid biedt. 

Ten tweede maakt de definitie van heldere normen voor meldings- en actieprocedures ook een 
doeltreffend hoger beroep mogelijk bij geschillen. Onterechte verwijderingen als gevolg van 
overblokkering of valse meldingen schenden de vrijheid van meningsuiting van gebruikers, en 
de wet inzake digitale diensten moet duidelijkheid bieden over doeltreffende mogelijkheden 
om in dergelijke gevallen hoger beroep aan te tekenen. De rapporteur vindt dat deze aanpak 
de voorkeur verdient boven het verzoeken van contenthostingplatforms om “een tandje bij te 
zetten” en vooral in noodsituaties proactiever te worden, wat in de praktijk tot overblokkering 
kan leiden en waarbij de vaststelling van de rechtmatigheid van content volledig in handen 
kan komen te liggen van private ondernemingen, met alle schadelijke gevolgen van dien voor 
het online-genot van de grondrechten en de rechtsstaat. In dit verband mag de wet inzake 
digitale diensten geen bepalingen omvatten die contenthostingplatforms ertoe dwingen of er 
anderszins toe aanzetten om content te onderwerpen aan automatische controles vooraf of aan 
andere automatische voorafgaande contentmoderatie-instrumenten. De uiteindelijke beslissing 
over de rechtmatigheid van content mag uitsluitend worden genomen door een onafhankelijke 
rechter. Om dit te waarborgen, moeten contentmoderatiepraktijken stoelen op een 
evenwichtige samenwerking tussen contenthostingplatforms en overheidsinstanties, waarvoor 
duidelijke regels en procedures moeten worden vastgelegd in de wet inzake digitale diensten.

Er moet sprake zijn van een doeltreffende, in de praktijk werkbare manier om in hoger beroep 
te gaan. Geschillen over contentmoderatie mogen derhalve de rechtsstelsels van de lidstaten 
niet overbelasten. Om deze reden stelt de rapporteur voor om onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen op te richten in de lidstaten, bestaande uit juridisch 
deskundigen die geschillen tussen contenthostingplatforms en gebruikers beslechten over 
beslissingen met betrekking tot contentmoderatie. Deze vereenvoudigde juridische procedure 
past bij de aard van geschillen over contentmoderatie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de 
nationale rechtbanken niet overbelast raken door dergelijke geschillen. Aangezien deze 
organen onder het niveau van een rechtbank zouden opereren, zijn ze geen alternatief voor 
rechtbanken en moet het in alle gevallen mogelijk zijn om in hoger beroep te gaan bij een 
rechtbank. De kosten voor het opzetten en uitvoeren van de geschillenbeslechtingsorganen 
mogen niet in rekening worden gebracht bij de belastingbetaler. In plaats daarvan stelt de 
rapporteur voor een speciaal fonds op te richten waaraan contenthostingplatforms met een 
aanzienlijke marktpositie een bijdrage moeten leveren. 

Om de naleving van de bepalingen van de wet inzake digitale diensten te monitoren en af te 
dwingen stelt de rapporteur voor een Europees agentschap op te richten dat boetes kan 
opleggen aan contenthostingplatforms die zich in hun contenthostingpraktijken niet houden 
aan de geldende normen. De contenthostingplatforms moeten regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het agentschap, waarin ze ingaan op de naleving van de 
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krachtens de wet inzake digitale diensten geldende normen en procedures voor melding en 
actie. Bovendien moeten contenthostingplatforms informatie over hun beslissingen om 
content te verwijderen publiceren in een openbaar toegankelijke databank, zodat journalisten 
en wetenschappers onderzoek kunnen doen naar de effecten van contentverwijderingen 
teneinde meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid van de contentmoderatiepraktijken. 
Tegelijkertijd moet het Europees agentschap worden belast met de controle van de algoritmen 
die contenthostingplatforms gebruiken voor contentmoderatie en --curatie, met name wanneer 
contenthostingplatforms uit eigen beweging algoritmen gebruiken voor automatische 
contentmonitoring vooraf. Het Europees agentschap moet ook de bevoegdheid krijgen om 
boetes op te leggen wegens niet-naleving, die ten goede kunnen komen aan het 
bovengenoemde fonds voor onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganen.

Naast de vaststelling van een duidelijk kader voor contentmoderatie acht de rapporteur het 
ook nodig om bepaalde aspecten van contentcuratie te behandelen. Veel 
contenthostingplatforms bepalen welke content eerder zichtbaar wordt gemaakt voor 
gebruikers op basis van profielen die worden opgesteld door de interacties van gebruikers met 
content te volgen, met als doel om gerichte advertenties te tonen. In de praktijk leidt dit 
waarschijnlijk tot meer sensatiegerichte content die bedoeld is om aandacht te trekken. 
Hierdoor zal “clickbait”-content eerder een prominente plek krijgen in nieuwsoverzichten en 
aanbevelingen en – belangrijker nog – komt de vrijheid van informatie van gebruikers 
mogelijk in het gedrang wanneer zij weinig invloed hebben op de wijze waarop de content 
voor hen wordt samengesteld. De rapporteur meent dat een bedrijfsmodel waarbij de 
zichtbaarheid van content uitsluitend is gebaseerd op de mate waarin de content advertentie-
inkomsten kan genereren, schadelijk is voor digitale samenlevingen, en stelt daarom enerzijds 
maatregelen voor om de verzameling van gegevens voor het opbouwen van gerichte 
advertentieprofielen te beperken, en anderzijds om de gebruikers een passende mate van 
controle te geven over de algoritmen voor het cureren van content die bepalen wat zij te zien 
krijgen op hun socialemediakanalen. Evenzo moeten de algoritmen die 
contenthostingplatforms gebruiken om content samen te stellen worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap dat bij de wet inzake digitale diensten moet worden 
opgericht.

Deze praktijk is des te schadelijker gelet op de dominante positie van sommige 
contenthostingplatforms. Gebruikers krijgen te maken met lock-in-effecten vanwege de 
enorme omvang van contenthostingplatforms, en slechts weinig platforms hebben de 
middelen om een systeem van identiteitsverificatie aan te bieden voor de toegang tot websites 
van derden, waardoor ook de interactie van gebruikers met content buiten de eigen pagina’s 
van het contenthostingplatform wordt gevolgd. De rapporteur dringt er bij de Commissie op 
aan te kijken naar haalbare opties om eerlijke marktvoorwaarden tot stand te brengen voor 
alle spelers, waaronder de mogelijkheid om billijke contractuele voorwaarden vast te stellen 
om het delen van gegevens tussen marktspelers te vergemakkelijken. 

De rapporteur is ook van mening dat de wet inzake digitale diensten een aantal bepalingen 
moet omvatten om de uitrol van innovatieve instrumenten op basis van “distributed ledger”-
technologieën te bevorderen. Zogeheten slimme contracten – zelfuitvoerende protocols op 
basis van blockchains – worden steeds populairder. De grootschalige uitrol van dergelijke 
technologie vereist echter rechtszekerheid. De wet inzake digitale diensten biedt de 
mogelijkheid om na te gaan aan welke vereisten slimme contracten moeten voldoen om als 
rechtsgeldig te worden beschouwd. De rapporteur vindt met name dat slimme contracten 
mechanismen moeten omvatten die de uitvoering ervan kunnen stopzetten wanneer het 
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contract nietig wordt verklaard of moet worden beëindigd.

Met de wet inzake digitale diensten moet worden geprobeerd om een regelgevingskader voor 
de Unie tot stand te brengen dat betrekking heeft op de verlening van alle diensten van de 
informatiemaatschappij. De internationale, grensoverschrijdende aard van digitale diensten 
brengt echter met zich mee dat vele aanbieders van in de Unie toegankelijke digitale diensten 
in derde landen zijn gevestigd. Hierdoor kunnen problemen ontstaan ten aanzien van de 
rechtsbevoegdheid voor de voorwaarden van digitale diensten. De rapporteur verzoekt de 
Commissie derhalve om onderzoek te doen naar adequate internationale privaatrechtelijke 
regels om ervoor te zorgen dat Europese burgers en bedrijven niet worden beroofd van hun 
rechten of worden benadeeld wanneer zij digitale diensten gebruiken, en dat het gebruik van 
digitale diensten in de Unie wordt beheerst door Europese wetten, binnen de jurisdictie van 
Europese rechtbanken.
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