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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten
(2020/2022(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name artikel 2 
daarvan,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name de artikelen 16 en 114 daarvan,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 6, 7, 8, 11, 3, 22 en 24 daarvan,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn elektronische handel”)1,

– 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 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 privacy en 
elektronische communicatie”)3,

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad4,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-18/18 van 3 oktober 20195,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien van het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en 
de Commissie cultuur en onderwijs (A9-0000/2020),

1 PB L 178 van 17.7.2000, blz.1.
2 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
3 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
4 PB L 335 van 17.12.2011, blz.1.
5 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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A. overwegende dat digitale diensten en de rol van aanbieders van digitale diensten sinds 
de vaststelling van de richtlijn elektronische handel - 20 jaar geleden - enorm zijn 
veranderd;

B. overwegende dat de op alle aanbieders van digitale diensten op het grondgebied van de 
EU toepasselijke regels inzake gegevensbescherming onlangs voor de hele EU 
geactualiseerd en geharmoniseerd zijn middels de algemene verordening 
gegevensbescherming;

C. overwegende dat de hoeveelheid door gebruikers gegenereerde en via clouddiensen of 
onlineplatforms gedeelde inhoud, waaronder met een schadelijk karakter en/of illegaal 
van aard, exponentieel is toegenomen;

D. overwegende dat een klein aantal, overwegend niet-Europese aanbieders van diensten 
aanmerkelijke macht op de markt heeft en invloed uitoefent op de rechten en vrijheden 
van individuen, alsook op onze samenlevingen en democratieën;

E. overwegende dat het beleid voor het aanpakken van schadelijke en illegale inhoud 
online in de EU tot nu toe voornamelijk gericht was op vrijwillige samenwerking, maar 
dat steeds meer lidstaten hiervoor inmiddels nationale wetgeving vaststellen;

F. overwegende dat sommige vormen van schadelijke inhoud mogelijkerwijs weliswaar 
legaal zijn, maar desalniettemin een negatieve uitwerking op onze samenlevingen en 
democratieën hebben, zoals ondoorzichtige politieke reclameboodschappen en 
desinformatie over de oorzaken en de aanpak van Covid-19;

G. overwegende dat zelfregulering door platforms alléén overheden, de burgermaatschapij 
en gebruikers onvoldoende inzicht geeft in de wijze waarop de platforms in kwestie 
illegale en schadelijke inhoud aanpakken; overwegende dat een dergelijke benadering 
geen garanties biedt betreffende de naleving van grondrechten;

H. overwegende dat de verschillende toezichthoudende autoriteiten in de EU het 
gereglementeerde toezicht en het toezicht op platforms onvoldoende horizontaal 
coördineren;

I. overwegende dat het ontbreken van uniforme en transparante regels inzake procedurele 
waarborgen voor personen die met illegale inhoud online worden geconfronteerd en 
voor aanbieders van inhoud overal in de EU een belangrijk obstakel is bij het uitoefenen 
van hun rechten;

J. overwegende dat degenen die de regels overtreden moeilijk ter verantwoording kunnen 
worden geroepen omdat het ontbreekt aan robuuste en voor iedereen toegankelijke 
gegevens over de hoeveelheid illegale en schadelijke inhoud online en het verwijderen 
daarvan;

K. overwegende dat technologische ontwikkelingen een grote rol spelen bij seksueel 
misbruik van kinderen online; overwegende dat de enorme hoeveelheid materiaal met 
seksueel misbruik van kinderen op het internet een grote uitdaging vormt voor het 
opsporen, onderzoeken en - vooral - het identificeren van de slachtoffers;

L. overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft bepaald dat 



PR\1203404NL.docx 5/9 PE650.509v01-00

NL

hostdienstaanbieders geautomatiseerde zoekinstrumenten en -technologieën mogen 
gebruiken om vast te stellen of inhoud gelijkwaardig is aan inhoud die in een eerder 
stadium illegaal is verklaard en derhalve in opdracht van een lidstaat moet worden 
verwijderd;

1. beklemtoont dat illegale inhoud online net zo krachtig moet worden aangepakt als 
illegale inhoud offline;

2. gelooft dat een goed functionerende digitale interne markt grote economische voordelen 
heeft voor de EU en haar lidstaten; beklemtoont het belang van de verplichting om voor 
een billijk digitaal ecosysteem te zorgen, waarin grondrechten en gegevensbescherming 
worden gewaarborgd; dringt aan op een zo gering mogelijk niveau van ingrijpen, 
stoelend op de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid;

3. geeft aan dat illegale inhoud snel en stelselmatig moet worden verwijderd, teneinde 
misdaad en schendingen van grondrechten aan te pakken; is van oordeel dat vrijwillige 
gedragscodes het probleem slechts ten dele oplossen;

4. geeft aan dat illegale inhoud online niet alleen (door onlineplatforms) moet worden 
verwijderd, maar ook door politie en justitie moet worden vervolgd; is in dit verband 
van mening dat een groot probleem in een aantal lidstaten niet het feit is dat er 
onopgeloste zaken zijn, maar wel dat er zaken helemaal niet op de radar verschijnen; 
dringt erop aan de belemmeringen voor het bij de bevoegde autoriteiten indienen van 
klachten, te elimineren; vindt dat, gezien de internationale aard van het internet en de 
snelle verspreiding van illegale inhoud online, de samenwerking tussen de aanbieders 
van diensten en de nationale bevoegde autoriteiten moet worden verbeterd;

5. onderkent dat het illegale karakter van bepaalde soorten inhoud soms eenvoudig vast te 
stellen is, maar dat dit voor andere soorten inhoud niet altijd zo zwart-wit is, aangezien 
hiervoor contextualisering nodig is; waarschuwt dat bepaalde geautomatiseerde 
instrumenten niet gesofisticeerd genoeg zijn om met de context rekening te houden, 
hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat de vrijheid van meningsuiting onnodig wordt 
ingeperkt;

6. onderstreept dat het voorkomt dat een specifiek stuk informatie in de ene lidstaat 
illegaal wordt beschouwd, maar in een andere lidstaat onder het recht van vrije 
meningsuiting valt;

7. vindt het de hoogste tijd dat het bestaande wettelijk kader van de EU betreffende 
digitale diensten wordt opgewaardeerd, teneinde tegemoet te komen aan de uitdagingen 
van de nieuwe technologieën, en om voor rechtszekerheid en eerbiediging van de 
grondrechten te zorgen; vindt dat de herziening moet stoelen op het stevige fundament 
van en gepaard moet gaan met volledige eerbiediging van de bestaande EU-wetgeving, 
in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn privacy 
en elektronische communicatie;

8. beschouwt een maximale harmonisatie van de regels inzake uitzonderingen op de 
aansprakelijkheid en inhoudsmoderatie op EU-niveau een ‘must’ voor het waarborgen 
van de eerbiediging van de fundamentele rechten en de vrijheden van gebruikers in de 
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hele EU; vindt het zorgwekkend dat de recente nationale wetten voor het aanpakken van 
haatzaaiende uitlatingen en desinformatie in een versnippering van de regels hebben 
geresulteerd;

9. dringt in dit verband aan op wetgevingsvoorstellen die de digitale interne markt open en 
concurrerend houden, in concreto door van de aanbieders van diensten te verlangen dat 
zij doeltreffende, samenhangende, transparante en billijke procedures hanteren en 
procedurele waarborgen inbouwen voor het verwijderen van illegale inhoud die niet 
strookt met de Europese waarden; is van oordeel dat dit binnen de digitale interne markt 
moet worden geharmoniseerd;

10. is in dit verband van mening dat onlineplatforms die actief inhoud hosten of modereren 
een grotere, maar wel evenredige, verantwoordelijkheid moeten dragen voor de 
infrastructuur die zij aanbieden en de inhoud die zij daarop zetten; beklemtoont dat dit 
moet worden bereikt zonder terug te grijpen op algemene vereisten inzake monitoring;

11. geeft aan dat deze benadering onder andere moet bestaan uit regels inzake mechanismen 
voor “melding en actie”, en uit vereisten voor de platforms om proactieve maatregelen 
te treffen die evenredig met hun reikwijdte en operationele capaciteiten zijn, teneinde 
iets te doen aan de illegale inhoud in de diensten die zij aanbieden; steunt een 
evenwichtige zorgplichtbenadering en een duidelijke keten van verantwoordelijkheid, 
teneinde onnodige regelgevingsdruk voor de platforms en onevenredige inperkingen 
van de grondrechten, inclusief de vrijheid van meningsuiting, te vermijden;

12. beklemtoont het belang van passende waarborgen en verplichtingen inzake een eerlijke 
procesgang, met inbegrip van menselijk toezicht en verificatie, bovenop procedures die 
in een kennisgeving van verweer voorzien, teneinde te garanderen dat verwijderings- 
en/of blokkeringsbesluiten accuraat en gegrond zijn, en de grondrechten niet schenden; 
geeft aan dat moet worden voorzien in de mogelijkheid van het instellen van 
rechtsmiddelen bij de rechtbank;

13. steunt een regime van beperkte aansprakelijkheid voor inhoud en het 
oorsprongslandbeginsel, maar beschouwt betere coördinatie tussen de nationale 
bevoegde autoriteiten bij verwijderingsverzoeken een conditio sine qua non; 
beklemtoont dat dergelijke bevelen gekoppeld moeten zijn aan juridische waarborgen, 
teneinde misbruik te vermijden en volledige eerbiediging van de grondrechten te 
garanderen; beklemtoont dat sancties opgelegd moeten kunnen worden aan aanbieders 
van diensten die zich niet aan gerechtelijke bevelen houden;

14. is van mening dat de voorwaarden van aanbieders van diensten helder, transparant en 
billijk moeten zijn; betreurt dat de voorwaarden van sommige inhoudplatforms het 
wetshandhavende instanties niet toestaan niet-persoonsgebonden rekeningen te 
gebruiken, hetgeen betekent dat én onderzoek niet altijd mogelijk is én de persoonlijke 
veiligheid niet kan worden gegarandeerd;

15. beklemtoont dat bepaalde soorten legale, maar desalniettemin schadelijke inhoud 
aangepakt moeten worden, teneinde voor een billijk digitaal ecosysteem te zorgen; is 
van oordeel dat richtsnoeren regels moeten bevatten inzake grotere transparantie ten 
aanzien van inhoudmoderatie en beleid inzake politieke reclameboodschappen, teneinde 
ervoor te zorgen dat schadelijke inhoud alleen verwijderd en/of geblokkeerd wordt 
wanneer dat absoluut noodzakelijk is;
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16. is van mening dat op verantwoordingsplicht en bewijslast stoelende beleidsvorming 
robuuste gegevens over de hoeveelheid illegale inhoud online en de verwijdering 
daarvan behoeft;

17. vind in dit verband dat voor platforms een verplichting zou moeten gelden om 
regelmatig openbaar verslag uit te brengen, waarbij voor evenredigheid met hun 
reikwijdte en operationele capaciteiten moet worden gezorgd;

18. vindt daarnaast dat een dergelijke verplichting om regelmatig openbaar verslag uit te 
brengen ook voor de nationale autoriteiten zou moeten gelden;

19. maakt zich zorgen over de versnippering van het publieke toezicht op platforms en over 
het feit dat de toezichthouders vaak niet over voldoende financiële en personele 
middelen beschikken om hun werk goed te kunnen doen; dringt aan op meer 
samenwerking op het vlak van gereglementeerd toezicht op digitale diensten;

20. steunt de oprichting van een onafhankelijk EU-orgaan dat belast is met het uitoefenen 
van toezicht op de naleving van de toepasselijke regels; is van oordeel dat dit orgaan 
moet zorgen voor eerbiediging van procedurele waarborgen en het beginsel van 
transparantie, en snel en betrouwbaar advies moet verstrekken over contexten waarin 
legale inhoud als schadelijk moet worden beschouwd;

21. vindt dat de door de platforms en de nationale bevoegde autoriteiten opgestelde 
transparantieverslagen bij dit EU-orgaan moeten worden ingediend, en dat dit EU-
orgaan jaarverslagen moet opstellen met een gestructureerde analyse van de gevallen 
waarin illegale inhoud verwijderd c.q. geblokkeerd is op EU-niveau;

22. beklemtoont dat dit EU-orgaan niet de rol van inhoudmoderator op zich moet nemen, 
maar - naar aanleiding van klachten of op eigen initiatief - moet beoordelen of en hoe de 
aanbieders van digitale diensten bijdragen aan de verspreiding van illegale inhoud; is 
van oordeel dat deze regelgevende instantie de bevoegdheid moet hebben evenredige 
boetes op te leggen of andere corrigerende maatregelen te nemen in gevallen waarin 
platforms onvoldoende en/of te laat informatie verschaffen over hun procedures of 
algoritmes;

23. onderstreept dat het belangrijk is de gebruikers in staat te stellen hun grondrechten 
online af te dwingen, waaronder middels laagdrempelige klachtenprocedures, 
rechtsmiddelen, voorlichting over en bewustmaking van 
gegevensbeschermingskwesties;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Sinds de vaststelling van de richtlijn elektronische handel 20 jaar geleden zijn de impact van 
digitale diensten op ons dagelijks leven en de hoeveelheid door gebruikers gegenereerde 
inhoud enorm toegenomen. Hoewel de richtlijn het fundament heeft gevormd voor de groei 
van de digitale diensten in de Unie maken de massa’s illegale inhoud online en het gebrek aan 
daadwerkelijke transparantie over de wijze waarop de aanbieders van digitale diensten 
daarmee omgaan duidelijk dat de tekst aan herziening toe is.

De benadering van vrijwillige samenwerking en zelfregulering is met enig succes 
uitgeprobeerd, maar we weten inmiddels dat deze aanpak alléén niet volstaat, hetgeen blijkt 
uit het toenemende aantal lidstaten dat nationale wetgeving ontwikkelt voor het bestrijden van 
illegale inhoud omdat ze van oordeel zijn dat het bestaande kader in onvoldoende mate iets 
doet aan bezorgdheid in de samenleving.

Rapporteur verwelkomt dan ook het voornemen van de Commissie om een voorstel te 
presenteren voor een nieuwe wet digitale diensten. Met dit verslag wordt beoogd input te 
leveren aangaande de elementen die vanuit het standpunt van de grondrechten en van 
gegevensbescherming in de nieuwe wet digitale diensten moeten worden opgenomen.

Rapporteur is in dit verband van oordeel dat de beginselen van eerbiediging van de 
grondrechten en van gegevensbescherming ons dwingen illegale inhoud online net zo streng 
aan te pakken als offline-inhoud, onder vermijding van een onevenredige inperking van de 
vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid van meningsuiting dekt niet in elke lidstaat 
hetzelfde, en behoeft in veel gevallen een genuanceerde contextualisering. Het is 
onvermijdelijk dat bij deze verantwoordelijkheid ook het interpreteren van de wet hoort, iets 
dat evenwel niet aan particuliere bedrijven moet worden overgelaten. In de wetenschap dat 
overheden niet elk afzonderlijk inhoudselement tegen het licht kunnen houden, moet 
teruggegrepen worden op een benadering van betekenisvolle gedeelde reglementering.

Rapporteur is van oordeel dat de nieuwe wet digitale diensten de bestaande Uniewetgeving, 
waaronder de algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn privacy en 
elektronische communicatie, als uitgangspunt moet nemen en volledig moet respecteren. Wat 
de bestaande regels van de richtlijn elektronische handel betreft, beveelt rapporteur aan het 
verbod op een algemene monitoringverplichting te handhaven, in combinatie met een regime 
van beperkte aansprakelijkheid voor inhoud, en de internemarktclausule, teneinde 
overijverigheid en onnodige regelgevingsdruk te vermijden. Om de aanpak van illegale 
inhoud doeltreffender te maken, moeten voor de aanbieders van digitale diensten wettelijke 
verplichtingen worden ingevoerd aangaande betekenisvolle transparantie, geharmoniseerde 
procedures en procedurele waarborgen, verantwoordingsplicht voor inhoudsmoderatie, alsook 
aangaande proactieve maatregelen om te bewerkstelligen dat illegale inhoud van hun diensten 
worden geweerd. Er moet een onafhankelijk EU-orgaan in het leven worden geroepen voor 
het uitoefenen van toezicht op de procedurele inspanningen van de aanbieders van digitale 
diensten, het analyseren van de vraag of de algoritmes die zij gebruiken illegale inhoud er in 
voldoende mate uitfilteren, het in voorkomend geval opleggen van evenredige sancties, en het 
bieden van een gestructureerde analyse van de gevallen waarin illegale inhoud wordt 
verwijderd op het niveau van de Unie.

Illegale inhoud moet niet alleen worden verwijderd, maar ook door politie en justitie worden 
vervolgd. Rapporteur roept in dit verband op tot betere samenwerking tussen de aanbieders 
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van digitale diensten en de bevoegde autoriteiten overal in de Unie.


