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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming:

–  onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat digitale diensten en hun onderliggende algoritmen de grondrechten, en 
met name het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, non-
discriminatie en de vrijheid van meningsuiting en informatie, en de rechten van het 
kind, zoals verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, volledig moeten eerbiedigen; verzoekt de Commissie daarom een 
verplichting tot non-discriminatie, transparantie en verklaarbaarheid van algoritmen in 
te voeren, met sancties om naleving af te dwingen, evenals de mogelijkheid van 
menselijke tussenkomst, alsook andere nalevingsmaatregelen, zoals monitoring, 
evaluatie, onafhankelijke audits en specifieke stresstests, om de naleving te 
ondersteunen en af te dwingen; is van mening dat er een op risico’s gebaseerde aanpak 
moet worden gevolgd waarbij strengere regels worden toegepast voor algoritmen die 
een potentiële bedreiging vormen voor de fundamentele rechten en vrijheden; 
onderstreept dat de kern van het concept van transparantie en verklaarbaarheid van 
algoritmen moet zijn dat de informatie die voor de gebruiker wordt verstrekt, wordt 
gepresenteerd in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk 
toegankelijke vorm, in duidelijke en eenvoudige taal, met name voor alle informatie 
die specifiek op een kind is gericht;

2. benadrukt dat de snelle ontwikkeling van digitale diensten een krachtig 
toekomstbestendig wetgevingskader vereist ter bescherming van persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer; merkt op dat de richtlijn elektronische handel dateert van 
2000, maar dat de gegevensbeschermingsregeling sindsdien aanzienlijk is 
geactualiseerd; herinnert er daarom aan dat elke toekomstige bepaling van de wet 
inzake digitale diensten het brede kader van de grondrechten en de Europese 
regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming volledig eerbiedigt; benadrukt in 
dit verband dat alle digitaledienstverleners het Unierecht op het gebied van 
gegevensbescherming volledig moeten eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (AVG), en Richtlijn 2002/58/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (e-privacyrichtlijn), die momenteel wordt 
herzien, evenals de vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie, en de beveiliging 
en de veiligheid van hun systemen en diensten moeten waarborgen;

3. beklemtoont dat het noodzakelijk is doeltreffende end-to-end encryptie toe te passen 
op gegevens, omdat dit van essentieel belang is voor het vertrouwen in en de 
veiligheid op het internet en onbevoegde toegang van derden doeltreffend voorkomt; 
onderstreept dat de wet inzake digitale diensten moet zorgen voor een gelijk speelveld 
door juridische duidelijkheid te verschaffen betreffende de concepten en definities die 
in de wetgeving zijn opgenomen en door te gelden voor alle relevante actoren die 
digitale diensten aanbieden in de Unie, ongeacht of ze in de Unie gevestigd zijn of 
erbuiten; beklemtoont dat de wet inzake digitale diensten toekomstbestendig moet zijn 
en van toepassing moet zijn op nieuwe opkomende technologieën met een impact op 
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de digitale eengemaakte markt; benadrukt dat de wet inzake digitale diensten het recht 
in stand moet houden om anoniem gebruik te maken van digitale diensten, wanneer de 
aard van de dienst of de bestaande wetgeving de identificatie of authenticatie van de 
gebruiker of de klant niet vereist;

4. merkt op dat, aangezien de onlineactiviteiten van personen diepe inzichten kunnen 
verschaffen in hun persoonlijkheid en het mogelijk maken hun te manipuleren, de 
algemene en niet-selectieve verzameling van persoonsgegevens betreffende 
handelingen en interactie van gebruikers online onevenredig inbreuk maakt op het 
recht op privacy; bevestigt dat gebruikers het recht hebben niet verregaand te worden 
gevolgd wanneer zij digitale diensten gebruiken; beklemtoont dat overheidsinstanties 
in de geest van de rechtspraak over communicatiemetadata uitsluitend toegang mogen 
krijgen tot de abonneegegevens en metadata van een gebruiker om met voorafgaande 
rechterlijke toestemming een onderzoek in te stellen naar verdachten van ernstige 
strafbare feiten; is daarentegen ervan overtuigd dat digitaledienstverleners geen 
gegevens mogen bijhouden met het oog op rechtshandhaving, tenzij een 
onafhankelijke bevoegde overheidsinstantie in overeenstemming met het Unierecht 
rechtstreeks opdracht heeft gegeven tot het doelgericht bijhouden van de 
gebruikersgegevens van een persoon;

5. merkt op dat digitale diensten op het moment van registratie voor een dienst onnodig 
overgaan tot het verzamelen van persoonsgegevens, zoals gender, geboortedatum en -
plaats, mobiel nummer, e-mailadres en postadres, vaak omdat er gebruikgemaakt 
wordt van éénmalig inloggen (single sign-in); verzoekt de Commissie een openbare 
dienst in het leven te roepen als alternatief voor particuliere single sign-in-systemen; 
onderstreept dat deze dienst moet worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het 
verzamelen van identificeerbare login-gegevens door de login-aanbieder technisch 
onmogelijk is en dat de verzamelde gegevens tot een absoluut minimum worden 
beperkt; verzoekt de Commissie een verplichting in te voeren voor digitale diensten 
om altijd een mogelijkheid voor handmatige login aan te bieden die standaard is 
ingesteld; beveelt de Commissie ook aan om, met name ter bescherming van 
minderjarigen, als openbare dienst een leeftijdscontrolesysteem op te zetten voor 
gebruikers van digitale diensten; benadrukt dat beide openbare diensten niet mogen 
worden gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet om gebruikers op 
verschillende websites te volgen, dat zij beveiligd en transparant moeten zijn, dat 
alleen gegevens ogen worden verwerkt die nodig zijn voor de identificatie van de 
gebruiker, dat zij niet van toepassing zijn op andere digitale diensten dan diensten die 
persoonlijke identificatie, authenticatie of leeftijdscontrole vereisen, en alleen mogen 
worden gebruikt met een legitiem doel en in geen geval mogen worden gebruikt om de 
algemene toegang tot het internet te beperken; onderstreept dat wanneer een bepaald 
soort officiële identificatie offline nodig is, een gelijkwaardig beveiligd elektronisch 
systeem voor elektronische identificatie moet worden opgezet;

6. wijst erop op het belang dat gebruikers de mogelijkheid hebben hun eigen 
grondrechten online af te dwingen; herhaalt dat digitaledienstverleners het recht van 
hun gebruikers op overdraagbaarheid van gegevens moeten eerbiedigen en mogelijk 
maken zoals vastgesteld in het Unierecht; wijst op de problemen waarmee personen te 
maken krijgen als ze hun individuele rechten op gegevensbescherming en privacy 
wensen af te dwingen jegens dominante platforms die actief zijn op verschillende 
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markten en die verschillende dochterondernemingen hebben; vraagt daarom dat de 
lidstaten en digitaledienstverleners transparante, gemakkelijke, doeltreffende, eerlijke 
en snelle klachten- en beroepsmechanismen vaststellen om gebruikers de mogelijkheid 
te bieden van hun rechten op grond van de AVG gebruik te maken of die af te 
dwingen, en gebruikers in staat te stellen het offline halen van hun inhoud aan te 
vechten; moedigt digitaledienstverleners aan om voor al hun onderliggende digitale 
platforms één contactpunt te creëren, zodat verzoeken van gebruikers naar de juiste 
ontvanger worden doorgestuurd; merkt voorts op dat gebruikers er altijd uitdrukkelijk 
van op de hoogte moeten worden gebracht of zij contact hebben met een mens dan wel 
met een machine;

7. wijst erop dat biometrische gegevens worden beschouwd als een bijzondere categorie 
van persoonsgegevens met specifieke verwerkingsvoorschriften; merkt op dat 
biometrische gegevens kunnen en in toenemende mate worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van personen, onder meer op een aantal gevoelige 
terreinen zoals bankieren en essentiële diensten als gezondheidszorg, ongeacht of de 
potentiële voordelen daarvan en met name de verhoogde authenticiteit vergeleken met 
alfanumerieke beveiligingskenmerken of Pincodes, indien fysieke aanwezigheid bij 
het verkrijgen van essentiële diensten problematisch is, en dat dit gebruik aanzienlijke 
risico’s inhoudt voor en ernstig in strijd is met het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en het recht op gegevensbescherming, met name wanneer dit 
gebeurt zonder de toestemming van de betrokkene, en ook identiteitsfraude mogelijk 
maakt; verzoekt daarom de Commissie in haar wet inzake digitale diensten een 
verplichting op te nemen voor digitaledienstverleners om biometrische gegevens 
uitsluitend op het apparaat zelf op te slaan, tenzij centrale opslag door de wet is 
toegestaan, en gebruikers van digitale diensten altijd een standaard ingesteld 
alternatief te bieden voor het gebruik van biometrische gegevens voor de werking van 
een dienst, en een verplichting om de klanten duidelijk te informeren over de risico’s 
van het gebruik van biometrische gegevens; benadrukt dat een digitale dienst niet mag 
worden geweigerd wanneer de betrokkene geen toestemming geeft voor het gebruik 
van biometrische gegevens;

8. wijst op de mogelijke negatieve gevolgen van gepersonaliseerde reclame, met name 
microgerichte en gedragsadvertenties door tussenpersonen die de effectiviteit van 
advertenties meten en real-time bidding platforms, en van beoordelingen van 
individuele personen zonder hun toestemming, name van minderjarigen, door zich te 
mengen in de persoonlijke levenssfeer van particulieren, hetgeen vragen doet rijzen 
over de verzameling en de aanwending van de gegevens die worden gebruikt voor het 
personaliseren van reclame, het aanbieden van producten of diensten, of het vaststellen 
van prijzen, en de mogelijkheden om met behulp daarvan de werking van 
democratische processen en verkiezingen te verstoren; is op de hoogte van het 
initiatief van onlineplatforms om waarborgen te introduceren voor bijvoorbeeld 
transparantie en betere controle door en meer keuzemogelijkheden voor gebruikers, 
zoals uiteengezet in de praktijkcode betreffende desinformatie; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan om strikte beperkingen in te voeren op gerichte advertenties op 
basis van de verzameling van persoonsgegevens, te beginnen met de invoering van een 
verbod op platformoverschrijdende gedragsadvertenties, zonder dat dit leidt tot 
nadelige gevolgen voor kmo’s; wijst er nogmaals op dat de e-privacyrichtlijn gerichte 
reclame uitsluitend toestaat indien de gebruiker daarvoor toestemming gegeven heeft, 
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en in andere gevallen onrechtmatig beschouwt en verzoekt de Commissie een verbod 
in te voeren op het gebruik van discriminerende praktijken voor het leveren van 
diensten of producten;

9. merkt op hoe digitale diensten samenwerken met de offlinewereld, bijvoorbeeld in de 
vervoersector en de horeca; merkt op dat lokale overheden en de openbare sector hun 
voordeel kunnen doen met gegevens van bepaalde digitale diensten om, bijvoorbeeld, 
hun stedenbouwkundig beleid te verbeteren; herinnert eraan dat de verzameling, het 
gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens, ook tussen de particuliere en openbare 
sector, moeten verlopen conform de bepalingen van de AVG; vraagt de Commissie 
daarom met een voorstel van een wet inzake digitale diensten te komen dat niet 
onverenigbaar is met deze doelstelling;

10. verzoekt om meer samenwerking met betrekking tot het regelgevend toezicht op 
digitale diensten, verzoekt daarom de Commissie om een Europees Systeem voor 
toezicht op de toepassing van de wet inzake digitale diensten op te zetten, door 
samenwerking van nationale en Europese toezichthoudende instanties en jaarlijkse 
onafhankelijke, externe audits, die zich richten op algoritmen van 
digitaledienstverleners, intern beleid en de juiste werking van interne 
controlemechanismen, met inachtneming van het Unierecht en onder alle 
omstandigheden de grondrechten van de gebruikers van de diensten, waarbij rekening 
wordt gehouden met het fundamentele belang van non-discriminatie en de vrijheid van 
meningsuiting en informatie in een open en democratische samenleving, en EU-
agentschappen en bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten te belasten met 
het toezicht op de uitvoering van de wet inzake digitale diensten;

11. merkt met bezorgdheid op dat de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaten onder 
druk staan wegens de toenemende taken en verantwoordelijkheden om 
persoonsgegevens te beschermen en het tekort aan toereikende financiële en personele 
middelen; verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen grote multinationals 
te laten bijdragen aan de middelen van de toezichthoudende autoriteiten;

12. merkt op dat digitale diensten gebruikmaken van geavanceerde algoritmen voor het 
analyseren of voorspellen van persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag, om de 
aan de gebruikers van hun diensten getoonde inhoud te verspreiden en te ordenen; 
beklemtoont dat de wijze waarop algoritmen werken en de getoonde inhoud ordenen, 
onzichtbaar is voor en niet wordt uitgelegd aan de gebruikers, met als gevolg dat zij 
geen keuze en geen controle hebben, dat er “echokamers” worden gecreëerd en er 
wantrouwen ontstaat ten aanzien van digitale diensten; verzoekt daarom de Commissie 
in haar wetsvoorstel inzake digitale diensten de verplichting op te nemen de 
mogelijkheid te bieden ongeselecteerde inhoud te zien, gebruikers meer controle te 
geven over de manier waarop inhoud voor hen wordt gerangschikt, met inbegrip van 
de mogelijkheid om inhoud niet te rangschikken volgens hun normale 
consumptiepatronen en om elke vorm van selectie van inhoud te weigeren; verzoekt de 
Commissie ook een zorgplicht uit te werken op grond waarvan digitale diensten 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor selectie van inhoud, die in uitgebreide 
sectorale richtsnoeren moet worden omschreven, en transparantie te eisen met 
betrekking tot de wijze waarop digitale diensten inhoud selecteren;
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13. beklemtoont dat de wet inzake digitale diensten, overeenkomstig het beginsel van 
gegevensminimalisering dat is vastgesteld bij de AVG, moet vereisen dat 
tussenpersonen van digitale diensten het anonieme gebruik van hun diensten en de 
betaling ervan mogelijk moeten maken, indien dat technisch haalbaar en niet door 
specifieke wetgeving beperkt is, aangezien anonimiteit een doeltreffend middel is om 
niet-toegestane bekendmaking, identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van 
online verzamelde persoonsgegevens te voorkomen; wijst erop dat aanbieders van 
grote marktplaatsen uitsluitend wanneer bestaande wetgeving vereist dat 
ondernemingen hun identiteit meedelen, verplicht kunnen worden de identiteit van 
ondernemingen te controleren, terwijl in alle andere gevallen het recht om anoniem 
gebruik te maken van digitale diensten moet worden geëerbiedigd;

14. beklemtoont dat er nog altijd bepaalde verschillen bestaan tussen de online- en de 
offlinewereld, bijvoorbeeld op het gebied van anonimiteit, het gebrek aan een 
toezichthoudende instantie, tussen machtsevenwicht en technische capaciteit; wijst 
erop dat vanwege de aard van het digitale ecosysteem, illegale inhoud online 
gemakkelijk kan worden verveelvoudigd en de negatieve effecten ervan op zeer korte 
termijn kunnen worden versterkt; merkt op dat illegale inhoud online niet alleen het 
vertrouwen in de digitale diensten ondermijnt, maar ook ernstige en langdurige 
gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de grondrechten van individuele personen; 
is van mening dat het belangrijk is om aan te geven dat wat offline als illegale inhoud 
beschouwd wordt is ook online illegaal is; 

15. is van mening dat, in dit verband, elke maatregel in de wet inzake digitale diensten 
uitsluitend betrekking kan hebben op illegale inhoud dat is gedefinieerd in het 
Unierecht en nationale jurisdicties en geen juridisch vage en ongedefinieerde 
bewoordingen zoals “schadelijke inhoud” mag omvatten, aangezien het aanpakken van 
dergelijke inhoud de grondrechten en met name de vrijheid van meningsuiting ernstig 
in het gedrang zou brengen;

16. benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet, het beslissen 
over de wettigheid van onlineactiviteiten en het gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken, bij onafhankelijke gerechtelijke instanties moet liggen; onderstreept dat 
ervoor moet worden gezorgd dat officiële besluiten van onafhankelijke bevoegde 
overheidsinstanties om inhoud te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren 
nauwkeurig en goed onderbouwd zijn en de grondrechten eerbiedigen; 

17. dringt erop aan dat de samenwerking tussen onafhankelijke bevoegde 
overheidsinstanties en aanbieders van hostingdiensten wordt verbeterd om te zorgen 
voor een snelle en correcte stroom van informatie, een correcte en tijdige verwijdering 
van of de blokkering van de toegang tot illegale inhoud, in opdracht van de 
onafhankelijke bevoegde overheidsinstanties, en om het succesvolle onderzoek naar en 
de vervolging van mogelijke strafbare feiten te garanderen;

18. herhaalt dat aanbieders van inhoud toegang moeten krijgen tot rechtsmiddelen om hun 
recht op een doeltreffende voorziening in rechte te kunnen uitoefenen; dringt daarom 
erop dat de Commissie voorschriften vaststelt inzake transparante mechanismen voor 
melding en actie die voorzien in toereikende waarborgen voor transparante, effectieve, 
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eerlijke en snelle klachtenmechanismen en mogelijkheden om in beroep te gaan tegen 
besluiten waarbij legale online-inhoud wordt verwijderd; 

19. wijst in dit verband erop dat, teneinde de vrijheid van meningsuiting te beschermen, 
tegenstrijdige wetgeving te voorkomen, ongerechtvaardigde en ondoeltreffende 
geoblocking te verhinderen en te komen tot een geharmoniseerde digitale eengemaakte 
markt, aanbieders van hostingdiensten er niet toe mogen worden verplicht nationale 
beperkingen op het recht van meningsuiting van een lidstaat in een andere lidstaat toe 
te passen of om informatie die in hun land van vestiging legaal is, te verwijderen of 
ontoegankelijk te maken; 

20. stelt met bezorgdheid de toenemende fragmentatie vast van nationale wetgeving op het 
gebied van de strijd tegen illegale of inhoud die als schadelijk kan worden beschouwd; 
benadrukt daarom dat de samenwerking tussen de lidstaten moet worden versterkt; 
wijst op het belang van een dergelijke dialoog met name over de verschillende 
opvattingen in de lidstaten over wat illegale inhoud vormt;

21. verzoekt digitaledienstverleners, die op hun eigen initiatief vermeende illegale online-
inhoud offline halen, dit op een zorgvuldige, evenredige en niet-discriminerende wijze 
te doen en met inachtneming van de grondrechten van de gebruikers in alle 
omstandigheden, en met name rekening te houden met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie in een open en democratische samenleving 
teneinde de verwijdering van niet-illegale inhoud te voorkomen; beklemtoont in dit 
verband dat aan onlinetussenpersonen transparantieverplichtingen moeten worden 
opgelegd in verband met de criteria die zij toepassen om te besluiten tot verwijdering 
of ontoegankelijk maken en de technologie die zij gebruiken, teneinde ervoor te 
zorgen dat de nodige waarborgen in acht genomen worden en discriminatie en 
onnodige verwijdering of blokkering worden voorkomen; vraagt voorts 
digitaledienstverleners de nodige maatregelen te treffen om door social bots geüploade 
inhoud te identificeren en te etiketteren;

22. merkt in dit verband op dat geautomatiseerde instrumenten momenteel niet in staat 
zijn om illegale inhoud te onderscheiden van inhoud die in een bepaalde context legaal 
is, en onderstreept dat een dergelijk instrument onderworpen is aan menselijk toezicht 
en aan volledige transparantie van het ontwerp en de prestaties; benadrukt dat een 
beoordeling van geautomatiseerde rapporten door dienstverleners, hun personeelsleden 
of contractanten geen oplossing biedt voor dit probleem aangezien personeelsleden in 
de particuliere sector niet beschikken over de onafhankelijkheid, kwalificaties en 
verantwoordingsplicht van overheidsinstanties; beklemtoont daarom dat de wet inzake 
digitale diensten uitdrukkelijk moet verbieden dat aanbieders van hostingdiensten of 
andere technische tussenpersonen verplicht zijn geautomatiseerde instrumenten voor 
de moderatie van inhoud te gebruiken; vraagt daarentegen digitaledienstverleners die 
op eigen initiatief bepaalde legale inhoud van hun gebruikers willen beperken, de 
mogelijkheid te onderzoeken om die inhoud een bepaald etiket te geven in plaats van 
die te verwijderen;

23. beklemtoont dat overheidsinstanties digitaledienstverleners niet de jure noch de facto, 
met inbegrip van maatregelen vooraf, mogen verplichten de informatie die zij 
overdragen of opslaan te monitoren, en dat hun ook geen algemene verplichting mag 
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worden opgelegd om inhoud die wijst op een illegale activiteit actief op te sporen, te 
modereren of te filteren; is er ook van overtuigd dat van digitaledienstverleners niet 
mag worden geëist dat zij het uploaden van illegale inhoud voorkomen; stelt daarom, 
voor zover technologisch haalbaar, op basis van voldoende gemotiveerde bevelen van 
onafhankelijke bevoegde overheidsinstanties en met volledige inachtneming van de 
specifieke context van de inhoud, voor dat digitaledienstverleners ertoe kunnen 
worden verplicht periodiek onderzoek te verrichten naar bepaalde inhoud die een 
rechter reeds onrechtmatig heeft verklaard, op voorwaarde dat het toezicht op en het 
onderzoek van de informatie waarop een dergelijk bevel betrekking heeft, beperkt is 
tot informatie waarmee een boodschap wordt overgebracht waarvan de inhoud in 
wezen ongewijzigd blijft ten opzichte van de onwettig verklaarde inhoud, en die de 
specifiek in dat bevel genoemde gegevens bevat, die, in overeenstemming met het 
arrest van het Hof van Justitie van 3 oktober 2019 in zaak C-18/181, identiek zijn of 
niet van dien aard dat de betrokken hostingprovider verplicht is die inhoud autonoom 
te beoordelen;

24. verzoekt de Commissie te overwegen aanbieders van hostingdiensten ertoe te 
verplichten illegale inhoud die een ernstig strafbare feit vormt, te melden aan de 
bevoegde rechtshandhavingsinstanties zodra zij daarvan op de hoogte zijn; verzoekt 
tevens de Commissie, de lidstaten en de aanbieders van hostingdiensten om 
transparante kennisgevingsmechanismen voor gebruikers in te voeren om de bevoegde 
autoriteiten in kennis te stellen van mogelijk illegale inhoud; vraagt voorts de lidstaten 
verbeteringen door te voeren in de toegang tot en de doeltreffendheid van hun 
rechterlijke instanties en rechtshandhavingssystemen in verband met het bepalen van 
de onwettigheid van online-inhoud en in verband met de beslechting van geschillen 
betreffende het verwijderen en ontoegankelijk maken van online-inhoud;

25. beklemtoont dat, teneinde constructief voort te bouwen op de voorschriften van de 
richtlijn elektronische handel en de rechtszekerheid te garanderen, de toepasselijke 
wetgeving evenredig moet zijn en de verplichtingen van digitaledienstverleners 
volledig en uitdrukkelijk moet beschrijven in plaats van een algemene 
zorgvuldigheidsplicht op te leggen; benadrukt dat bepaalde taken nader kunnen 
worden gespecificeerd in sectorale wetgeving; benadrukt dat de wettelijke 
aansprakelijkheidsregeling voor digitaledienstverleners niet mag afhangen van 
onduidelijke begrippen zoals de “actieve” of “passieve” rol van de dienstverleners;

26. is van mening dat aanbieders van infrastructuurdiensten, betalingsdiensten of andere 
bedrijven die diensten aanbieden aan digitaledienstverleners niet aansprakelijk mogen 
worden gesteld voor de inhoud die een gebruiker op eigen initiatief uploadt of 
downloadt; is daarnaast van mening dat digitaledienstverleners met een directe relatie 
tot de gebruiker en die in staat zijn afzonderlijke delen van de online-inhoud van de 
gebruiker te verwijderen, uitsluitend aansprakelijk mogen worden gesteld wanneer ze 
niet prompt reageren op deugdelijk gemotiveerde bevelen van onafhankelijke 
bevoegde overheidsinstanties, of wanneer zij daadwerkelijke kennis hebben van 

1 Arrest van het Hof van Justitie van 3 oktober 2019, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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