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De beschermenswaardigheid van 
online platformen anno 2000 en 
2020: (n)iets nieuws onder de zon? 
Caroline Cauffman*

Online platformen presenteren zich veelal als hostingdienst
verleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor 
deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar 
vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling 
en verdienen zij die bescherming wel? Deze vragen worden nader 
onderzocht in deze bijdrage. Vervolgens wordt nagegaan of van de op 
komst zijnde Digital Services Act een nieuwe en passende regeling 
van de aansprakelijkheid van online platformen kan worden 
verwacht en worden enkele ideeën aangereikt voor zo een regeling. 

1 Inleiding
Halfweg de jaren 
negentig van de 
vorige eeuw begon 
het internet aan 
zijn opmars als een 
instrument in het 
dagelijkse leven van 

handelaars en consumenten. Het werd dui
delijk dat het internet mogelijkheden zou 
openen voor nieuwe vormen van informatie
opslag en uitwisseling, evenals voor nieuwe 
vormen van handel. 

Al snel was de Europese Commissie 
bezorgd dat deze ontwikkeling gehinderd 
zou worden door juridische belemmeringen, 
voortvloeiend uit verschillen in de wetge
ving van de EUlidstaten en de rechtson
zekerheid ten aanzien van de toepasselijke 
natio nale regels. In 1998 deed zij een 
voorstel voor wat later de Richtlijn inzake 
elektronische handel1 zou worden. De richt
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1 Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de infor
matiemaatschappij, met name 
de elektronische handel, in de 
interne markt (‘Richtlijn inzake 
elektronische handel’), PbEG 
2000, L 178, p. 1.

2 Art. 2, a en overweging 17 van 
de Preambule van de Richtlijn 
inzake elektronische handel 
met verwijzing naar art. 1, lid 2, 
van Richtlijn 98/34/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn inzake 
elektronische handel.

3 Overweging 7 Preambule Richt
lijn inzake elektronische handel. 

lijn is van toepassing op ‘diensten van de 
informatiemaatschappij’, verstaan als ‘alle 
diensten die normaal, tegen vergoeding, op 
afstand, via elektronische apparatuur voor 
de verwerking (met inbegrip van digitale 
compressie) en de opslag van gegevens, 
op individueel verzoek van een afnemer 
van diensten verricht worden’.2 Zij beoogt 
binnen de grenzen gesteld door het subsidi
ariteits en het evenredigheidsbeginsel ‘een 
duidelijk en algemeen kader betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de elektro
nische handel in de interne markt’ vast te 
stellen.3

Een belangrijk element 
van de Richtlijn inzake 
elektronische handel is de 
aansprakelijkheidsvrijstelling 
voor hostingdienstverleners
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4 Art. 14 Richtlijn 2000/31/EG.
5 J. van Hoboken, J.P. Quintais, 

J. Poort & N. van Eijk, Hosting 
Intermediary Services and Ille-
gal Content Online: An analysis 
of the scope of article 14 ECD 
in light of developments in the 
online service landscape (Serie 
Digital Single Market), Brussel: 
Europese Commissie 2018, p. 29. 
Zie ook T. Madiega, ‘Reform of 
the EU liability regime for on
line intermediaries: Background 
on the forthcoming digital 
services act’, Brussel: Europese 
Unie 2020, p. 2; ‘EU study on the 
legal analysis of a single market 
for the information society: New 
rules for a new age?’, Europese 
Commissie 22 juli 2014, p. 9; 
E. Montero, ‘La responsabilité 
des prestataires intermédiaires 
sur les réseaux’, in: M. Antoine 
e.a., Le commerce électronique 
européen sur les rails? (Cahiers 
du Crid 19), Brussel: Bruylant 
2001, p. 273295, op p. 276 (die 
de vrijstelling zelfs van toepas
sing achten op ‘any other type of 
liability’).

6 Art. 14 Richtlijn inzake 
elektronische handel. De bepa
ling is vooral toegepast op de 
schending van intellec tuele
eigendomsrechten.

7 Art. 15 Richtlijn inzake elektro
nische handel.

8 Art. 14 juncto art. 2, sub a en 
overweging 17 Preambule Richt
lijn inzake elektronische handel 
met verwijzing naar art. 1, lid 2, 
van Richtlijn 98/34/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG.

9 Zie bijv. M. Buiten, A. de Streel 
& M. Peitz, ‘Rethinking liability 
rules for online hosting Plat
forms’, International Journal of 
Law and Information Technology 
2020, afl. 2, p. 139166, op p. 145; 
Van Hoboken, Quintais, Poort 
& Van Eijk 2018, p. 1011; 
H. SchulteNölke e.a., ‘The legal 
framework for ecommerce in 
the Internal Market’ (study 
requested by the IMCO com
mittee), Luxemburg: Europees 
Parlement 2020, p. 35.

10 ‘Political Guidelines for the 
next European Commission 
20192024’, Europese Commis
sie 9 oktober 2019, https://
ec.europa.eu/ commission/ sites/
beta-political/files/political-
guide lines-next-commission_
en.pdf.

Een belangrijk element van deze richtlijn 
is de aansprakelijkheidsvrijstelling voor 
hostingdienstverleners. Hieronder verstaat 
men verstrekkers van diensten van de infor
matiemaatschappij die bestaan in ‘de opslag 
van de door een afnemer van de dienst 
verstrekte informatie’.4 Dit is een ruime 
en vage definitie. Zij omvat bijvoorbeeld 
diensten van domeinregistratie en het hos
ten van een website, maar ook aanbieders 
transactieplatformen – platformen waarop 
koop en dienstencontracten kunnen worden 
gesloten – beroepen zich er doorgaans op 
hostingdienstverleners te zijn (zie infra, § 2). 
De vrijstelling houdt in dat hostingdienst
verleners geen strafrechtelijke of civielrech
telijke aansprakelijkheid5 kunnen oplopen 
voor de op verzoek van de afnemer van de 
hostingdiensten opgeslagen informatie voor 
zover a) de dienstverlener niet daadwerke
lijk kennis heeft van de onwettige activiteit 
of informatie en, wanneer het een schade
vergoedingsvordering betreft, geen kennis 
heeft van feiten of omstandigheden waaruit 
het onwettige karakter van de activiteiten of 
informatie duidelijk blijkt, of b) de dienst
verlener, zodra hij van het bovenbedoelde 
daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, 
prompt handelt om de informatie te verwij
deren of de toegang daartoe onmogelijk te 
maken voor gebruikers van de website.6 

De lidstaten mogen de hostingdienstverle
ners overigens geen algemene verplichting 
opleggen om toe te zien op de informatie 
die zij doorgeven of opslaan, of om actief 
te zoeken naar feiten of omstandigheden 
die op onwettige activiteiten duiden. Zij 
mogen wel eisen dat de dienstverleners 
de bevoegde autoriteiten onverwijld op de 
hoogte brengen van vermeende onwettige 
activiteiten of informatie door afnemers van 
hun dienst verstrekt, en dat zij de bevoegde 
autoriteiten, wanneer die erom verzoeken, 
informatie verstrekken tot identificatie van 
de afnemers van de hostingdiensten.7

De verplichting voor de hostingdienstverle
ner om de vermeende onwettige activiteiten 
of informatie te verwijderen of de toegang 
daartoe onmogelijk te maken zodra hij daar
van kennis krijgt, werd geacht te volstaan 
om een redelijke balans te bereiken tussen 
de bescherming van de hostingdienstverle
ners en hun mogelijkheden om op te treden 
tegen onwettige praktijken en aldus het ver
trouwen in de online handel te versterken.8

Sedert de totstandkoming van de Richt
lijn inzake elektronische handel is er echter 
veel veranderd.9 De toepassing van de aan

sprakelijkheidsvrijstelling op nieuwe vor
men van diensten van de informatiemaat
schappij riep heel wat interpretatievragen 
op. Het Hof van Justitie probeerde deze op 
een casebycasebasis zo goed mogelijk te 
beantwoorden. De Europese Commissie 
probeerde meer helderheid te verschaffen 
door allerlei softlawdocumenten. Met de 
tijd kwam er ook sectorale wetgeving tot 
stand die in uitzonderingen op de aanspra
kelijkheidsvrijstelling voorzag. Uiteindelijk 
werd de aansprakelijkheidsvrijstelling 
voor hostingdienstverleners als zodanig (en 
zelfs de hele Richtlijn inzake elektronische 
handel) in vraag gesteld. Het proces voor de 
herziening van de richtlijn werd offi cieel in 
gang gezet met de beleidsverklaring van de 
nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen.10 Een voorstel voor een nieuwe richt
lijn wordt verwacht eind 2020begin 2021. 

Deze bijdrage geeft eerst een overzicht 
van de voornaamste onduidelijkheden (§ 2) 
en substan tiële bezwaren die de huidige 
aansprakelijkheidsvrijstelling voor hos
tingdienstverleners oproept (§ 3). Hierna 
volgt een overzicht van de evolutie van de 
houding van de Europese Commissie (§ 4) 
en de inbreng van het Europees Parlement 
omtrent deze kwestie (§ 5). Tot slot volgt 
een aantal suggesties voor een nieuwe, be
tere regeling van de aansprakelijkheid van 
online platformen (§ 6). 

Operatoren van een 
transactieplatform stellen 
over het algemeen dat zij 
louter diensten van de 
informatiemaatschappij 
aanbieden. De werkelijkheid 
is echter meer gecompliceerd

2 Onduidelijkheden omtrent de 
toepassing van de hostingvrijstelling 
op online platformen

2.1 Onduidelijkheid omtrent het begrip 
‘dienst van de informatiemaatschappij’
Voor de toepasselijkheid van de hostingvrij
stelling op een online platform is in de eer
ste plaats vereist dat het platform diensten 
van de informatiemaatschappij aanbiedt. 
Dit zijn ‘alle diensten die normaal, tegen 
vergoeding, op afstand, via elektronische 
apparatuur voor de verwerking (met inbe
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11 Art. 2 sub a en overweging 17 
Preambule Richtlijn inzake 
elektronische handel met 
verwijzing naar art. 1 lid 2 
van Richtlijn 98/34/EG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 98/48/
EG.

12 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi).

13 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi), 
r.o. 35.

14 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi), 
r.o. 37.

15 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi), 
r.o. 38.

16 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi), 
r.o. 39.

17 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi), 
r.o. 40.

18 HvJ EU 20 december 2017, 
ECLI: EU: C: 2017: 981 (Asocia-
ción Profesional Elite Taxi), 
r.o. 42.

19 HvJ EU 10 april 2018, ECLI: 
EU: C: 2018: 221 (Uber France). 

20 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 
(Airbnb Ireland).

21 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 
(Airbnb Ireland), r.o. 50. Zie 
ook HvJ EU 20 december 
2017, ECLI: EU: C: 2017: 981 
(Asociación Profesional Elite 
Taxi), r.o. 40.

22 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 
(Airbnb Ireland), r.o. 53.

23 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 
(Airbnb Ireland), r.o. 56.

grip van digitale compressie) en de opslag 
van gegevens, op individueel verzoek van 
een afnemer van diensten verricht worden’.11

Operatoren van een transactieplatform 
stellen over het algemeen dat zij louter dien
sten van de informatiemaatschappij aan
bieden. De werkelijkheid is echter meer ge
compliceerd. Natio nale rechters hebben het 
Hof van Justitie dan ook reeds meermaals 
verzocht om door middel van een prejudi
ciële beslissing duidelijk te maken of zij een 
bepaalde onderneming die zich presenteert 
als platformoperator al dan niet moeten 
beschouwen als (louter) een aanbieder van 
diensten van de informatiemaatschappij.

In Asociación Profesional Elite Taxi12 oor
deelde het Hof van Justitie (hierna ook: het 
Hof) dat ‘een bemiddelingsdienst waarmee, 
via een smartphoneapp, informatie kan wor
den uitgewisseld over de reservering van een 
transportdienst tussen de passagier en de 
particuliere bestuurder die het transport zal 
uitvoeren met zijn eigen voertuig, in beginsel 
aan de criteria voor kwalificatie als “dienst 
van de informatiemaatschappij”’ voldoet.13 
Een dienst als Uber laat zich volgens het Hof 
van Justitie echter niet ‘herleiden tot louter 
een bemiddelingsdienst die erin bestaat dat, 
door middel van een smartphone app, een 
particuliere bestuurder, die zijn eigen voer
tuig gebruikt, in contact wordt gebracht met 
een persoon die een stadstraject wil afleg
gen’.14 Volgens het Hof creëert Uber ‘immers 
tegelijkertijd een aanbod van stadsvervoer
diensten die hij, met name door middel van 
ITinstrumenten […] toegankelijk maakt en 
waarvan hij de algemene werking organi
seert ten behoeve van personen die op dat 
aanbod wensen in te gaan voor het afleggen 
van een stadstraject’.15 Het Hof stelt vast 
dat Uber de bestuurders selecteert en hen 
een app bezorgt zonder welke ze de vervoer
diensten niet zouden leveren en passagiers 
ook geen toegang tot hun diensten zouden 
hebben. Daarbij komt dat Uber een beslis
sende invloed uitoefent op de voorwaarden 
waaronder de dienst wordt verleend, door 
onder meer een maximumprijs voor de 
ritten te bepalen en deze prijs te innen bij 
de passagier alvorens een deel ervan door 
te storten aan de bestuurder. Uber oefent 
bovendien een zekere kwaliteitscontrole uit 
op de bestuurders, hun gedrag en de voer
tuigen die zij gebruiken.16 Om deze redenen 
moet de bemiddelingsdienst die Uber levert 
volgens het Hof beschouwd worden als een 
‘integrerend deel van een dienstenpakket 
waarvan het hoofdelement bestaat in een 

vervoerdienst’17 zodanig dat heel het dien
stenpakket moet worden beschouwd als een 
dienst op het gebied van het vervoer en niet 
als een dienst van de informatiemaatschap
pij. De door Uber verleende diensten vallen 
daarom buiten het toepassingsgebied van de 
Richtlijn inzake elektronische handel.18 Deze 
rechtspraak werd later bevestigd in de zaak 
Uber France.19

Wat Airbnb onderscheidde 
van Uber was volgens het Hof, 
dat de bemiddelingsdienst 
aangeboden door Airbnb 
in tegenstelling tot die van 
Uber geen ‘integrerend 
deel uitmaakt van een 
dienstenpakket waarvan het 
hoofdelement bestaat in een 
dienst die onder een andere 
juridische kwalificatie valt’

Een bemiddelingsdienst zoals Airbnb ‘die 
erin bestaat dat via een onlineplatform 
mogelijke huurders tegen vergoeding in 
contact worden gebracht met professionele of 
nietprofessionele verhuurders die diensten 
op het gebied van accommodatie voor een 
kort verblijf aanbieden, waarbij tegelijk een 
aantal nevendiensten bij die bemiddelings
dienst wordt aangeboden’, moet volgens het 
Hof van Justitie daarentegen louter als een 
‘dienst van de informatiemaatschappij’ wor
den beschouwd.20 Wat Airbnb onderscheidde 
van Uber was volgens het Hof, dat de bemid
delingsdienst aangeboden door Airbnb in 
tegenstelling tot die van Uber geen ‘integre
rend deel uitmaakt van een dienstenpakket 
waarvan het hoofdelement bestaat in een 
dienst die onder een andere juridische kwali
ficatie valt’.21 Bij dit oordeel speelde mee dat 
het essen tiële element van het door Airbnb 
beheerde onlineplatform bestaat in het 
opstellen van een lijst van te huur staande 
accommodaties ten bate van enerzijds aan
bieders en anderzijds personen op zoek naar 
accommodatie.22 Bovendien bleek dat Airbnb 
geen vaste of maximumhuurprijzen bepaal
de maar hooguit een op tionele tool aanbood 
voor de vaststelling van de verhuurprijs op 
basis van de gemiddelde marktprijzen die 
verhuurders aanrekenden op het platform.23 
De nevendiensten die door Airbnb werden 
aangeboden, deden volgens het Hof geen 
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24 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 (Airbnb 
Ireland), r.o. 5963.

25 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 (Airbnb 
Ireland), r.o. 66.

26 HvJ EU 19 december 2019, 
ECLI: EU: C: 2019: 1112 (Airbnb 
Ireland), r.o. 68.

27 HvJ EU 2 december 2010, 
ECLI: EU: C: 2010: 725 (Ker-
Optika).

28 HvJ EU 23 maart 2010, ECLI: 
EU: C: 2010: 159 (Google France 
SARL en Google Inc/Louis 
Vuitton), r.o. 112.

29 HvJ EU 23 maart 2010, ECLI: 
EU: C: 2010: 159 (Google France 
SARL en Google Inc/Louis 
Vuitton), r.o. 113114.

30 HvJ EU 23 maart 2010, 
ECLI: EU: C: 2010: 159 (Google 
France SARL en Google Inc/
Louis Vuitton), r.o. 114 en 120; 
HvJ EU 12 juli 2011, ECLI: 
EU: C: 2011: 474 (L’Oréal).

31 HvJ EU 12 juli 2011, ECLI: 
EU: C: 2011: 474 (L’Oréal), 
r.o. 116. Zie naar analogie 
arrest HvJ EU 23 maart 2010, 
ECLI: EU: C: 2010: 159, r.o. 116.

32 HvJ EU 23 maart 2010, ECLI: 
EU: C: 2010: 159 (Google France 
SARL en Google Inc/Louis 
Vuitton).

afbreuk aan het feit dat Airbnb louter als 
een aanbieder van diensten van de informa
tiemaatschappij moest worden beschouwd. 
De nevendiensten bestonden bijvoorbeeld 
uit een betalings en een reviewsysteem.24 
Geen van deze nevendiensten leidde tot de
zelfde mate van controle op de voorwaarden 
waaronder de onderliggende dienst wordt 
verstrekt als bij de diensten verstrekt door 
Uber.25 Anders dan Uber, oefende Airbnb ook 
geen controle uit over de aangeboden accom
modaties en verhuurders,26 terwijl Uber wel 
selecteert en eisen stelt.

Met betrekking tot een webwinkel voor 
contactlenzen oordeelde het Hof in de zaak 
Ker-Optika dat de sluiting van de overeen
komst voor de aankoop van contactlenzen 
bij een webwinkel binnen het toepassings
gebied valt van de Richtlijn inzake elektro
nische handel, terwijl de uitvoering van die 
overeenkomst buiten het toepassingsgebied 
daarvan valt. Dat zou anders zijn als een 
medisch consult onlosmakelijk zou zijn 
verbonden met de aankoop. In dat geval zou 
ook het sluiten van de overeenkomst met 
betrekking tot de contactlenzen buiten het 
toepassingsgebied van de Richtlijn inzake 
elektronische handel vallen.27 

De kwalificatie van een 
bepaalde dienst als ‘dienst van 
de informatiemaatschappij’ 
is afhankelijk van een vrij 
gedetailleerde analyse 
van het gehanteerde 
businessmodel en de aard van 
de afgesloten transacties

De hiervoor besproken rechtspraak heldert 
wel een en ander op, maar toont ook aan 
dat de kwalificatie van een bepaalde dienst 
als ‘dienst van de informatiemaatschappij’ 
afhankelijk is van een vrij gedetailleerde 
analyse van het gehanteerde businessmodel 
en de aard van de afgesloten transacties. 
Gelet op de grote variëteit die daaromtrent 
kan bestaan, is het zeer waarschijnlijk dat 
de thans geldende definitie van het begrip 
dienst van de informatiemaatschappij ook in 
de toekomst nog tot kwalificatiemoeilijkhe
den zal leiden. De situa tie wordt bovendien 
nog gecompliceerd door het feit dat sommige 
platformoperatoren op één en hetzelfde plat
form aan derden de mogelijkheid bieden om 
goederen en diensten aan te bieden aan het 

publiek en tevens zelf producten en diensten 
aanbieden aan het publiek en eenzelfde 
platform, zoals Facebook, gebruikt kan 
worden als sociaal netwerk en om dingen te 
verkopen. 

2.2 Onduidelijkheid omtrent het 
zogenaamde neutraliteitsvereiste
In de zaken Google France/Louis Vuitton en 
L’Oréal/eBay wees het Hof van Justitie erop 
dat de aansprakelijkheidsvrijstelling van 
artikel 14 enkel geldt als de dienstverlener 
optreedt als tussenpersoon in de zin van 
afdeling 4 van hoofdstuk II van de Richtlijn 
inzake elektronische handel.28 Dit vereist 
volgens het Hof van Justitie dat ‘de rol van 
de […] dienstverlener in die zin neutraal is 
dat zijn handelingen louter technisch, auto
matisch en passief zijn, wat impliceert dat 
hij geen kennis heeft van of controle heeft 
over de gegevens die hij opslaat’.29 Aan dit 
vereiste is niet voldaan ‘wanneer de dienst
verlener, in plaats van zich te beperken tot 
een neutrale levering van die dienst met 
behulp van een louter technische en automa
tische verwerking van de gegevens die hem 
door zijn klanten zijn verstrekt, een actieve 
rol heeft waardoor hij kennis heeft van of 
controle heeft over die gegevens’.30 Meer 
concreet ‘kan het enkele feit dat de beheer
der van een elektronische marktplaats de 
verkoopaanbiedingen op zijn server opslaat, 
bepaalt hoe zijn dienst wordt verleend, daar
voor een vergoeding ontvangt en algemene 
inlichtingen aan zijn klanten verstrekt, 
er niet toe leiden dat hij geen beroep kan 
doen’ op de aansprakelijkheidsvrijstelling.31 
Wanneer de dienstverlener echter ‘bijstand 
verleent die er onder meer in bestaat om 
de wijze waarop de verkoopaanbiedingen 
worden getoond te optimaliseren of deze 
aanbiedingen te bevorderen’, dan voldoet 
hij niet langer aan het neutraliteitsvereiste, 
maar speelt hij een actieve rol waardoor hij 
kennis van of controle heeft gekregen over 
de opgeslagen gegevens. Hij kan zich dan 
met betrekking tot die gegevens niet beroe
pen op de vrijstelling.32

De precieze afbakening tussen actieve en 
passieve handelingen is echter niet duide
lijk. 

2.3 Onduidelijkheid omtrent het 
onderscheid tussen wel en niet toegelaten 
toezichtverplichtingen
Artikel 15 Richtlijn inzake elektronische 
handel verbiedt de lidstaten algemene 
toezichtverplichtingen op te leggen aan 
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hostingproviders. In overwegingen 47 en 
48 van de preambule van de richtlijn wordt 
echter aangegeven dat deze bepaling zich 
niet verzet tegen ‘toezichtverplichtingen in 
speciale gevallen’ en ‘geen afbreuk [doet] aan 
maatregelen van natio nale autoriteiten in 
overeenstemming met de natio nale wetge
ving’. De richtlijn doet volgens de preambule 
bovendien ‘geen afbreuk […] aan de moge
lijkheid voor de lidstaten om van dienst
verleners die door afnemers van hun dienst 
verstrekte informatie toegankelijk maken, te 
verlangen dat zij zich aan zorgvuldigheids
verplichtingen houden die redelijkerwijs van 
hen verwacht mogen worden en die bij natio
nale wet zijn vastgesteld, zulks om bepaalde 
soorten onwettige activiteiten op te sporen 
en te voorkomen’. Hoewel het Hof van Jus
titie in een aantal zaken met betrekking tot 
intellec tuele eigendom elementen heeft aan
gereikt voor de interpretatie van het begrip 
‘algemene toezichtverplichtingen’,33 blijft er 
nog steeds onduidelijkheid bestaan over de 
precieze scheidingslijn tussen algemene en 
dus verboden toezichtverplichtingen ener
zijds en toezichtverplichtingen in specifieke 
gevallen anderzijds. Ook over de interpreta
tie van het begrip ‘zorgvuldigheidsverplich
tingen’ bestaat onduidelijkheid.34 

Vandaag de dag denken we 
bij de term platform veelal 
aan machtige, dominante 
ondernemingen. Het is 
niet vanzelfsprekend om 
aan te nemen dat deze 
ondernemingen bescherming 
tegen aansprakelijkheid 
nodig hebben of verdienen

3 Substantiële bezwaren tegen de 
aansprakelijkheidsvrijstelling
Eind jaren negentig waren hostingdienstver
leners nog jonge, opkomende ondernemingen 
die zich veelal beperkten tot het aanbie
den van een dienst waarop informatie kon 
worden opgeslagen en gedeeld. Vandaag de 
dag denken we bij de term platform veelal 
aan machtige, dominante ondernemingen.35 
Bij sociale platformen gaat het bijvoorbeeld 
om Facebook en Twitter, bij videoplatformen 
om YouTube en bij online marktplaatsen om 
Bol.com en Amazon. Het is niet vanzelfspre
kend om aan te nemen dat deze onderne

mingen bescherming tegen aansprakelijk
heid nodig hebben of verdienen. Er wordt 
geargumenteerd dat de bescherming wel 
nog steeds belangrijk is voor kleine of non
profitplatformen.36 Het is echter de vraag of 
het risico dat kleine ondernemingen lopen 
niet tegen een redelijke prijs verzekerbaar 
is. Voor nonprofitondernemingen kan bij 
wijze van uitzondering in een aansprakelijk
heidsbeperking worden voorzien. De nood tot 
bescherming van kleine en nonprofitplat
formen rechtvaardigt alleszins niet per se 
dezelfde bescherming voor ondernemingen 
die reeds een sterke marktpositie verworven 
hebben.37

Voor de aansprakelijkheid van commer
ciële platformoperatoren pleit ook dat zij een 
platform aanbieden met de bedoeling om 
winst te maken. Het aanbieden van een risi
covolle activiteit met de bedoeling om winst 
te maken wordt vaak beschouwd als een 
rechtvaardiging voor (zelfs foutloze) aanspra
kelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt 
wanneer het risico zich manifesteert.38 Scha
de veroorzaakt aan personen die goederen 
of diensten afnemen via het platform of over 
wie content wordt gepubliceerd, zal uiter
aard in eerste instantie veroorzaakt zijn door 
de aanbieder van de goederen en diensten 
respectievelijk de persoon die de content op 
het platform heeft geplaatst. Het komt echter 
regelmatig voor dat de afnemer zijn schade 
de facto niet kan verhalen op die (rechts)
persoon omdat die insolvabel is, zijn activi
teit heeft stopgezet of eenvoudigweg niet te 
traceren is. Dit pleit ervoor om toch in aan
sprakelijkheid van de platformoperator te 
voorzien, alleszins wanneer de schadelijder 
een consument is.39 Het platform zal immers 
beter in staat zijn om zich voor die schade te 
verzekeren of die schade in eerste instantie 
te dragen en ze vervolgens te verhalen op de 
persoon die het platform heeft gebruikt voor 
de communicatie van zijn schadeveroorza
kende aanbod of content.40

Ook zijn er vandaag de dag heel wat 
meer mogelijkheden voor platformen om 
illegale, misleidende of anderszins schade
lijke elementen die op hun platform worden 
bewaard en/of gedeeld te detecteren dan 
op het moment van de totstandkoming van 
de Richtlijn inzake elektronische handel. 
Hierbij is wel op te merken dat niet alle vor
men van illegale, misleidende of anderszins 
schadelijke informatie even gemakkelijk 
zijn op te sporen.41 Een aanbod van illegale 
goederen dat melding maakt van het begrip 
dat voorkomt in de wet die de verkoop van 

33 HvJ EU 16 februari 2012, 
ECLI: EU: C: 2012: 85 (SABAM/
Netlog); HvJ EU 24 november 
2011, ECLI: EU: C: 2011: 771 
(Scarlet Extended/SABAM); 
HvJ EU 27 maart 2014, ECLI: 
EU: C: 2014: 192 (UPC Telekabel 
Wien).

34 Zie hierover met verdere 
verwijzingen van Hoboken, 
Quintais, Poort & Van Eijk 
2018, p. 4347.

35 Vgl. m.b.t. zoek en soci
ale platformen: G. Sartor, 
‘Providers Liability: From 
the eCommerce Directive to 
the future (analysis for the 
IMCO Committee)’, Europees 
Parlement oktober 2017, IP/A/
IMCO/201707, p. 1821.

36 Sartor 2017, p. 12.
37 Zie ook Buiten, De Streel & 

Peitz 2020, p. 153.
38 Buiten, De Streel & Peitz 

2020, p. 149.
39 Vgl. Sartor 2017, p. 10.
40 Vgl. Buiten, De Streel & Peitz 

2020, p. 155; Sartor 2017, 
p. 10.

41 Vgl. Sartor 2017, p. 22.
42 Al zal vaak nog steeds mense

lijke controle nodig zijn van de 
resultaten van een geautoma
tiseerde zoekopdracht.

43 Vgl. Buiten, De Streel & Peitz 
2020, p. 163; Sartor 2017, 
p. 29; A. Kuczerawy, ‘The EU 
Commission on voluntary 
monitoring: Good Samaritan 
2.0 or Good Samaritan 0.5?’, 
CITIP Blog 2018 (online). Zie 
echter infra voor de redenering 
van de Europese Commissie op 
grond waarvan zij dit bezwaar 
onterecht acht. Zie hierover 
ook Van Hoboken, Quintais, 
Poort & Van Eijk 2018, p. 40
42.

44 Vgl. Buiten, De Streel & Peitz 
2020, p. 152 e.v. 
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het goed verbiedt, is vrij gemakkelijk op 
te sporen.42 Achterhalen of een bepaalde 
uitspraak onrechtmatig is of beschermd 
wordt door het recht op vrije meningsuiting, 
is vaak echter veel moeilijker. 

Het feit dat enkel passieve hostingdienst
verleners kunnen genieten van de aanspra
kelijkheidsvrijstelling van artikel 14 Richt
lijn inzake elektronische handel ontmoedigt 
platformoperatoren echter van het nemen 
van proactieve maatregelen om schadelijke 
informatie die beschikbaar wordt gemaakt 
op hun platform op te sporen.43

Niet onbelangrijk is tot slot dat markttoe
zicht tot op heden slechts in beperkte mate 
slaagt in het detecteren en vervolgen van 
onwettige praktijken van de gebruikers van 
platformen. Het is voor platformoperatoren 
vaak eenvoudiger om schadelijke praktijken 
op te sporen dan voor toezichthouders.44 

4 Evolutie van de houding van de 
Europese Commissie 
In 2015 publiceerde de Europese Commissie 
in een Mededeling over een strategie voor 
de digitale eengemaakte markt het resul
taat van een uitvoerig onderzoek van de rol 
van platforms en online tussenpersonen.45 
Deze mededeling werd in 2016 gevolgd door 
een Mededeling over ‘Online platforms en 
de digitale eengemaakte markt. Kansen 
en uitdagingen voor Europa’. Hoewel de 
Europese Commissie in deze mededelingen 
erkent dat de hostingvrijstelling stamt uit 
een tijd dat online platforms ‘nog niet de 
kenmerken en omvang hadden die ze van
daag hebben’, oordeelde zij dat de exceptie 
nog steeds cruciaal is voor de ontwikkeling 
van de digitale economie en nog steeds het 
uitgangspunt moet blijven. Wel stelde de 
Commissie een aantal afwijkende sectorale 
regels in het vooruitzicht en beoogde ze 
zelfregulering aan te moedigen. 

Vervolgens publiceerde de EU een reeks 
softlawdocumenten waarin zij aanstuurt 
op een meer verantwoordelijke houding van 
online platformen. In een aantal van deze 
documenten dringt de Commissie erop aan 
dat de aanbieder van het platform proactief 
illegale inhoud op het platform opspoort. De 
Commissie geeft ook aan dat dit er volgens 
haar niet per se toe leidt dat het onlineplat
form zich niet langer op de hostingexceptie 
kan beroepen. Om van de vrijstelling te kun
nen genieten volstaat het volgens de Com
missie dat het platform, zodra het door het 
nemen van proactieve maatregelen ‘daad

werkelijke kennis over illegale activiteiten 
of illegale informatie verwerft, of daarvan 
besef krijgt’, prompt handelt om die illegale 
informatie te verwijderen of ontoegankelijk 
te maken.46 De Commissie benadrukt wel 
dat het toepassingsgebied van de exceptie 
beperkt blijft tot het leveren van ‘host’dien
sten en niet geldt voor aanvullende activitei
ten van het platform zoals betaalfaciliteiten, 
verzekeringen of identiteitsverificatie.47

Inmiddels hebben verscheidene richt
lijnen ook verplichtingen opgelegd aan 
bepaalde types van platformoperatoren 
om maatregelen te nemen tegen illegale 
inhoud: videoplatformen moeten bijvoor
beeld minderjarigen beschermen en daartoe 
haat of geweldvideo’s en kinderpornografie 
opsporen en verwijderen.48 Onlinediensten 
voor het leveren van content moeten de toe
stemming van houders van auteursrechten 
krijgen voor werken die via hun platform 
aan het publiek ter beschikking worden ge
steld; de aansprakelijkheidsbeperking van 
artikel 14 Richtlijn inzake elektronische 
handel wordt in verband hiermee uitdruk
kelijk uitgesloten. Online marktplaatsen, 
zoals eBay, bleven voorlopig echter gevrij
waard. De Auteursrichtlijn bepaalt uitdruk
kelijk dat zij niet gelden als onlinediensten 
voor het leveren van content.49 

Inmiddels ligt het plan 
voor om de Richtlijn 
inzake elektronische 
handel, met inbegrip van 
de hostingvrijstelling, in 
het algemeen te herzien

Inmiddels ligt echter het plan voor om de 
Richtlijn inzake elektronische handel, met 
inbegrip van de hostingvrijstelling, in het 
algemeen te herzien. Het proces voor de 
herziening van de richtlijn door middel van 
een Digital Services Act werd offi cieel in 
gang gezet in 2019 met de ‘Political Guide
lines for the next European Commission 
20192024’ van de nieuwe Commissievoor
zitter Ursula von der Leyen.50 Al snel volgde 
een Mededeling ‘Shaping Europe’s digital 
future’, waarin de doelstellingen van de 
Digital Services Act nader werden toege
licht.51 Dit werd gevolgd door een consul
tatiedocument waarin de Commissie een 
aantal beleidsopties voorstelt en iedereen de 
gelegenheid biedt zijn mening daaromtrent 
mee te delen.52 Het basisscenario is het hui

45 Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s, ‘Strategie voor 
een digitale eengemaakte markt 
voor Europa’, Europese Commis
sie 6 mei 2015, COM/2015/0192 
final.

46 Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s, ‘De bestrijding 
van illegale onlineinhoud Naar 
een grotere verantwoordelijk
heid voor onlineplatforms’, Eu
ropese Commissie 28 september 
2017, COM/2017/0555 final. Zie 
Mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio’s, ‘Een Europese 
agenda voor de deeleconomie’, 
Europese Commissie 2 juni 
2016, COM/2016/0356 final, 
par. 2.2.

47 ‘Een Europese agenda voor 
de deeleconomie’, Euro
pese Commissie 2 juni 2016, 
COM(2016)0356 final.

48 Art. 28ter Richtlijn (EU) 
2018/1808 van het Europees 
Parlement en de Raad van 
14 november 2018 tot wijziging 
van richtlijn nr. 2010/13/EU 
betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden 
van audiovisuele mediadien
sten (Richtlijn audiovisuele 
mediadiensten) in het licht van 
een veranderende marktsitua tie, 
PbEU L 303/69, 28 november 
2018.

49 Art. 2, sub 6 juncto art. 17 
Richtlijn (EU) 2019/790 van 
het Europees Parlement en de 
Raad inzake auteursrechten in 
de digitale eengemaakte markt 
en tot wijziging van richtlijnen 
nr. 96/9/EG en nr. 2001/29/EG, 
PbEU L 130/92 17 april 2019.

50 ‘Political Guidelines for the 
next European Commission 
20192024’, Europese Commis
sie 9 oktober 2019, https://
ec.europa.eu/commission/sites/
beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_
en.pdf, in het bijzonder p. 13.

51 ‘Shaping Europe’s digital future’, 
Europese Commissie 19 februari 
2020, https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/communication-
shaping-europes-digital-future-
feb2020_en_4.pdf. 

52 ‘Combined evaluation roadmap/
inception impact assessment. 
Digital Services Act package: 
deepening the Internal Market 
and clarifying responsibilities 
for digital services’, Europese 
Commissie 4 juni 2020, Ref. 
Ares(2020)2877686 – 4 juni 2020.
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dige wettelijke kader. Het basisscenario kan 
in de eerste plaats worden aangepast door 
een wetgevend instrument aan te nemen dat 
meldingsplichten en transparantieverplich
tingen oplegt aan platformen waarop illegale 
goederen of diensten worden aangeboden, 
illegale informatie wordt verspreid of enige 
andere illegale activiteit wordt uitgeoe
fend. De regels betreffende de aansprake
lijkheid van online platformen of andere 
online tussenpersonen zouden dan echter 
niet gewijzigd worden. Deze optie volstaat 
derhalve niet om een oplossing te bieden 
voor de hiervoor genoemde problemen met 
betrekking tot het huidige artikel 14 van de 
Richtlijn inzake elektronische handel. Een 
verdergaande optie bestaat in het aanne
men van een richtlijn tot modernisering van 
de Richtlijn inzake elektronische handel. 
Deze richtlijn zou de aansprakelijkheids
regels voor verleners van digitale diensten 
verduidelijken en de vrees wegnemen dat 
vrijwillige acties tot het verwijderen van 
illegale inhoud, goederen of diensten leiden 
tot een verhoogd aansprakelijkheidsrisicio. 
De richtlijn zou ook een aantal verplichtin
gen met een algemene draagwijdte kun
nen omvatten, aangevuld met bijzondere 
verplichtingen naargelang het type, de 
omvang, en/of risico’s die een digitale dienst 
met zich meebrengt. De Commissie denkt 
hierbij bijvoorbeeld aan geharmoniseerde 
noticeandactionsystemen voor alle soorten 
van illegale goederen, inhoud en diensten, 
regels betreffende de samenwerking van 
de aanbieders van digitale diensten met de 
relevante autoriteiten en trusted flaggers,53 
meer effectieve verhaalsmogelijkheden en 
bescherming tegen ongerechtvaardigde ver
wijdering van inhoud en goederen. Ieder van 
de twee opties tot wijziging van het basissce
nario zou bovendien gecombineerd kunnen 
worden met het opzetten van een effectief 
systeem van regelgevend toezicht, handha
ving en samenwerking in alle lidstaten, dat 
wordt ondersteund op EUniveau. 

Het Europees Parlement 
spreekt zich uitdrukkelijk 
uit voor het behoud van de 
aansprakelijkheidsbeperking 
van hostingproviders en 
van het verbod op het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting

5 Het Europees Parlement
Sinds begin 2020 heeft ook het Europees 
Parlement heel wat werk verricht in verband 
met de geplande Digital Services Act.54 Dit 
resulteerde op 20 oktober jongstleden in drie 
resoluties waarin het Europees Parlement de 
Commissie vraagt om bij het opstellen van 
het ontwerp voor de Digital Services Act reke
ning te houden met de aanbevelingen vervat 
in zijn resoluties.55 In een van deze resoluties 
spreekt het Europees Parlement zich uitdruk
kelijk uit voor het behoud van de aansprake
lijkheidsbeperking van hostingproviders en 
van het verbod op het opleggen van een alge
mene toezichtverplichting. In navolging van 
de rechtspraak van het Hof van Justitie wenst 
het Europees Parlement het toepassingsge
bied van de hostingexceptie wel te beperken 
tot dienstverleners die een passieve rol spelen 
en verzoekt het de Commissie om het onder
scheid tussen het spelen van een actieve dan 
wel passieve rol te verduidelijken.56 Onder 
het kopje ‘online marketplaces’ benadrukt het 
Europees Parlement bovendien de noodzaak 
om passende waarborgen en maatregelen 
voor productveiligheid en consumentenbe
scherming in te voeren om de verkoop van 
nietconforme producten of diensten op on
linemarktplaatsen te voorkomen, en roept het 
de Commissie op om de aansprakelijkheidsre
geling op onlinemarktplaatsen te versterken. 
In het bijzonder vraagt het de Commissie 
om in te gaan op de aansprakelijkheid van 
online marktplaatsen voor schade geleden 
door consumenten en voor de gevolgen van 
het niet nemen van passende maatregelen tot 
verwijdering van illegale producten nadat de 
marktplaats kennis heeft gekregen van het 
feit dat zulke producten op haar site worden 
aangeboden. Tevens vraagt het Parlement de 
Commissie in te gaan op de aansprakelijkheid 
van onlinemarktplaatsen die een determine
rende invloed hebben op leveranciers en op de 
essen tiële elementen van de aangegane econo
mische transacties (betaalmiddelen, prijzen, 
standaardvoorwaarden, …) wanneer er geen 
fabrikant, importeur of distributeur, gevestigd 
in de EU is, die aansprakelijk kan worden 
gesteld, evenals op de aansprakelijkheid van 
onlinemarktplaatsen die de consument niet 
hebben meegedeeld dat een derde de feitelijke 
leverancier van de goederen of diensten is. In 
dit laatste geval zou de marktplaats contrac
tueel aansprakelijk moeten zijn jegens de con
sument. Tot slot moet volgens het Parlement 
aansprakelijkheid worden overwogen indien 
de marktplaats bewust misleidende informa
tie verstrekt.57

53 Betrouwbare entiteiten die 
wetsovertredingen opsporen 
en signaleren. De Commissie 
noemt bij wijze van voorbeeld 
de INHOPE hotlines voor het 
verwijderen van materiaal 
met betrekking tot seksueel 
misbruik van kinderen. 

54 Zie voornamelijk ‘Draft report 
on a Digital Services Act: 
adapting commercial and 
civil law rules for commercial 
entities operating online’, 
Europees Parlement 22 april 
2020, 2020/2019(INL); ‘Draft 
report on a Digital Services 
Act: Improving the function
ing of the Single Market’, 
Europees Parlement 24 april 
2020, 2020/2018(INL); ‘Draft 
report on Digital Services Act 
and fundamental rights issues 
posed’, Europees Parlement 
27 april 2020, 2020/2022(INI). 
Daarnaast werden een aantal 
externe studies besteld, zie 
‘Collection of studies for the 
IMCO Committee – Digital 
Services Act, Policy Depart
ment for Economic, Scientific 
and Quality of Life Policies’, 
Europees Parlement 15 mei 
2020, PE 652.712.

55 ‘European Parliament resolu
tion of 20 October 2020 with 
recommendations to the Com
mission on the Digital Services 
Act: Improving the functioning 
of the Single Market’, Euro
pees Parlement 20 oktober 
2020,2020/2018(INL); ‘Euro
pean Parliament resolution of 
20 October 2020 with recom
mendations to the Commis
sion on the Digital Services 
Act: adapting commercial and 
civil law rules for commercial 
entities operating online’, Eu
ropees Parlement 20 oktober 
2020, 2020/2019(INL); ‘Euro
pean Parliament resolution of 
20 October 2020 on the Digital 
Services Act and fundamental 
rights issues posed’, Europees 
Parlement 20 oktober 2020, 
2020/2022(INI). 

56 Overwegingen 57 en 58 ‘Euro
pean Parliament resolution of 
20 October 2020 with recom
mendations to the Commission 
on the Digital Services Act: 
Improving the functioning of 
the Single Market’, Europees 
Parlement 20 oktober 2020, 
2020/2018(INL).

57 Punt VI van de Annex bij de 
‘European Parliament resolu
tion of 20 October 2020 with 
recommendations to the Com
mission on the Digital Services 
Act: Improving the functioning 
of the Single Market’, Euro
pees Parlement 20 oktober 
2020, 2020/2018(INL).
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6 Wat is een wenselijke regeling van 
de aansprakelijkheid van online 
platformen?
Zeker is dat de hostingexceptie aan een 
grondige evaluatie toe was, gelet op de maat
schappelijke, economische en technische 
evoluties die zich hebben voorgedaan sedert 
de totstandkoming van de Richtlijn inzake 
elektronische handel. De grote variëteit van 
online platformen die zich inmiddels hebben 
ontwikkeld, heeft heel wat nieuwe risico’s 
gecreëerd. Van cyberpesten tot het beïnvloe
den van het stemgedrag via socialenetwerk
sites, en van persoonlijke aanbevelingen 
op basis van de massieve verzameling van 
gebruikersdata tot de verkoop van gevaar
lijke producten op online marktplaatsen. Het 
is bovendien eigen aan de dynamiek van on
line platformen dat, op een bepaalde markt, 
maar enkele grote spelers overblijven. Hoe 
meer aanbieders op een online marktplaats, 
hoe interessanter voor een kandidaatklant 
om op die marktplaats naar producten te 
zoeken. Hoe meer poten tiële klanten een 
online platform bezoeken, hoe interessanter 
voor een verkoper om zijn producten op dat 
platform aan te bieden. Op vergelijkbare wij
ze geldt dat het weinig aantrekkelijk is om 
te kiezen voor een bepaald sociaalnetwerk
platform als de meerderheid van je vrienden 
aanwezig is op een ander sociaalnetwerk
platform.58 De meeste commer ciële online 
platformen zijn daarom sterke spelers, die 
niet meteen nood hebben aan bescherming. 
Kleine commer ciële platformen kunnen zich 
wellicht verzekeren tegen de risico’s die zij 
lopen op basis van de wetgeving die op hen 
van toepassing is. Nieuwe en duidelijke aan
sprakelijkheidsregels voor online platformen 
lijken daarom noodzakelijk. 

Hoewel enig begrip kan worden opge
bracht voor de opvatting van het Europees 
Parlement dat de hostingexceptie bewaard 
moet blijven voor hostingproviders die een 
louter passieve rol spelen, moet worden 
opgemerkt dat die ‘passieve rol’ dan dui
delijk en restrictief moet worden ingevuld. 
Bovendien moet duidelijk worden bepaald 
dat de hostingexceptie niet geldt voor de 
civiel rechtelijke aansprakelijkheid van on
line marktplaatsen jegens consumenten. Het 
Europees Parlement laat daar ruimte voor, 
maar voorziet in zijn aanbevelingen aan de 
Commissie ook in heel wat aanknopingspun
ten om die aansprakelijkheid te beperken, 
bijvoorbeeld tot gevallen waarin het plat
form een determinerende invloed heeft op de 
leveranciers en de aangeboden transacties. 

Deze voorwaarden dreigen echter opnieuw 
te leiden tot onduidelijkheid. In de verhou
ding tussen commer ciële platformen en 
consumenten lijken deze beperkingen niet 
gerechtvaardigd. Consumenten zijn immers 
duidelijk de zwakkere partij en aangezien 
platformen met het oog op het maken van 
winst een risico volle situa tie creëren, lijkt 
het verantwoord hen aansprakelijk te ach
ten voor even tuele schade die consumenten 
lijden door gebruik van platformen, ook al 
wordt die schade (hoofdzakelijk) veroorzaakt 
door een derde die gebruikmaakt van het 
platform voor het verspreiden van content of 
het drijven van handel. Aan de platformen 
kan een regresrecht worden toegekend tegen 
deze derde, in verhouding tot diens aandeel 
in het veroorzaken van de schade. 

Consumenten zijn duidelijk de 
zwakkere partij en aangezien 
platformen met het oog op 
het maken van winst een 
risicovolle situa tie creëren, 
lijkt het verantwoord hen 
aansprakelijk te achten 
voor even tuele schade die 
consumenten lijden door 
gebruik van platformen

Men kan zich overigens afvragen of de nieu
we aansprakelijkheidsregels wel beperkt 
dienen te blijven tot online marktplaatsen. 
De grenzen tussen verschillende soorten 
platformen zijn immers niet heel scherp. 
Zo worden op sociale netwerken als Face
book regelmatig ook goederen en diensten 
aangeboden zowel door Facebookgebruikers 
als door adverteerders. Ook hier bestaat 
het risico dat gevaarlijke producten worden 
aangeboden en/of dat de adverteerder niet 
traceerbaar is Dit laatste probleem stelt zich 
overigens ook op netwerken waarop content 
wordt aangeboden, zoals YouTube. Dit pleit 
voor een meer horizontale aanpak van de 
regelgeving met betrekking tot platformen, 
een gedachte waartoe de Commissie in haar 
consultatiedocument wel genegen leek te 
zijn, zij het dat zij daarbij niet meteen de 
invoering van aansprakelijkheidsregels op 
het oog leek te hebben. Hopelijk brengt de 
inbreng van het Parlement haar op het idee 
om die regels wel mee te nemen in haar 
horizontale benadering.

58 Dit staat bekend als ‘net
werkeffecten’, zie bijv. J.C. 
Rochet & J. Tirole, ‘Platform 
Competition in Twosided Mar
kets’, Journal of the European 
Economic Association (1) 2003, 
afl. 4, p. 9901029.
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