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Sociaal netwerk hoeft niet te filteren

Acties bij dit artikel :

Europees Hof van Justitie geeft Sabam ongelijk
16 februari 2012 | Jibbe Van Oost

0

Netlog hoeft niet te gaan controleren of zijn gebruikers beschermde
werken uitwisselen, zoals auteursrechtenvereniging Sabam vraagt.
Het Europees Hof voor Justitie vindt die maatregel overdreven.

Meest recent »
Om te gaan controleren op de uitwisseling van beschermde werken zou Netlog een
algemene filter moeten installeren, volgens het Hof. En zo’n filter is een inbreuk op de
privacy van de burger en bijgevolg niet toegestaan onder de Europese wetgeving over
e-commerce.
Het is niet de eerste keer dat Sabam in het zand bijt omdat het buitensporige eisen stelt
voor internetfiltering. Eerder besliste hetzelfde Europees Hof van Justitie al dat
internetoperator Scarlet geen internetverkeer hoeft te filteren.
"Ik denk dat het na Scarlet een tijdje geleden nu wel duidelijk is dat aan het afdwingen
van de naleving van het auteursrecht een grens te stellen is”, zegt Bart Van den Brande,
advocaat bij Sirius Legal. “Die grens ligt dan blijkbaar bij het verplichten van
tussenpersonen om zware financiële inspanningen te doen om filters in te bouwen die het
geheel van hun verkeer moeten monitoren. Zeker als maar een klein percentage van dat
verkeer potentieel inbreuken maakt op het auteursrecht.”
Niet dat Netlog nu een vrijhaven is geworden voor piraten. “De beslissing van het Hof is
géén vrijgeleide om via Netlog of andere [sociale netwerken] auteursrechtelijk beschermd
materiaal uit te wisselen. Netlog kan nog steeds aansprakelijk zijn bij inbreuken. Het
betekent alleen dat Netlog niet verplicht kan worden om dure preventieve filters in te
stellen.”

Belg 20,5 uur per maand online
Spotify telt 300.000 Belgische gebruikers
Sociaal netwerk hoeft niet te filteren

Partner Info »
17/02

Coole accessoire voor warme laptop

31/01

Vacature Junior Allround ICT-coördinator
bij Agami - Hama
Account Manager Media & Uitgeverij

24/01

24/09

Oude flessen worden milieuvriendelijke
Targus tassen
Performance problemen met Magento

21/09

Uw eigen website maken met een CMS

11/05

Shared Hosting & Webhosting in België &
Nederland
Online adverteren

10/01

24/01

bron: ZDNet

Partner Events »
Lees meer artikels over (?) : internet, netlog, sabam, scarlet, europees hof, europees hof van justitie
28/02

Related Partner info
Account Manager Media & Uitgeverij
24/01/2012 | job | Partner info : Minoc Business Press NV

Performance problemen met Magento

Seminar Datacenters. Zelf doen of
uitbesteden

Cursus volgen? www.thuisstudie.be
Leer op een Professionele Manier je Toekomstige
Job. Kijk verder!

24/09/2011 | whitepaper | Partner info : WSD Hosting

Uw eigen website maken met een CMS
21/09/2011 | whitepaper | Partner info : WSD Hosting

Koop je eigen alcoholtest www.perluso.be/alcoholtest
betrouwbaarste tester op de markt! betaalbaar &
acuraat, ken je limiet

Shared Hosting & Webhosting in België & Nederland
11/05/2011 | productfiche | Partner info : WSD Hosting

Online adverteren

Bellen via internet www.test-aankoop-advies.be/telefoon
Alles over goedkoop online bellen. Vergelijk prijs en
kwaliteit hier!

24/01/2011 | productfiche | Partner info : Minoc Business Press NV

Netwerk beveiliging www.jitscale.com
Jitscale beschermt uw platform tegen minimaal top
10 OWASP.

Populairste Nieuws »
Chrome 17 laadt webpagina's op voorhand
Facebook past fotoweergave aan
Mediaspeler VLC 2.0 komt deze week
Google werkt aan terminatorbril

20/02/2012 17:16

Sociaal netwerk hoeft niet te filteren - nieuws - Clickx

2 van 3

http://www.clickx.be/nieuws/136460/sociaal-netwerk-hoeft-niet-te-filt...

Vette vingers verraden ontgrendeling Android
Wie is eigenaar van het interactieve web?
Spotify telt 300.000 Belgische gebruikers
Belg koopt meer smartphones dan laptops
Sociaal netwerk hoeft niet te filteren
Belg 20,5 uur per maand online

Meest gelezen op Clickx.be »
Chrome 17 laadt webpagina's op voorhand
Facebook past fotoweergave aan
Mediaspeler VLC 2.0 komt deze week
Google werkt aan terminatorbril
Vette vingers verraden ontgrendeling Android
Wie is eigenaar van het interactieve web?
Spotify telt 300.000 Belgische gebruikers
Belg koopt meer smartphones dan laptops
Sociaal netwerk hoeft niet te filteren
Belg 20,5 uur per maand online

FWD Magazine.be »
TV Tip

Teenage Paparazzo

15u52

Samsung stoot afdeling LCD-schermen af

Spotify-apps voor je muzikale
ontdekkingstocht
15u29

17/02

Review: B&W Zeppelin Mini

16/02

Aan de slag als ontwerper bij B&O?

16/02

Oude jasjes voor nieuwe iPhone

Jobs »
ITS-ontwikkelaar
IT Project Leader (m/f)
PLC PROGRAMMEUR
MS Dynamics AX Developers (M/V)
Hoofd Training (telecomoperator)
Systeembeheerder
.NET Developer
Functioneel analist
ICT Manager
Technical Architect

LogMeIn Free Toegang tot en besturing van een PC Gratis, eenvoudig en veilig www.LogMeIn.com/NL/
Je eigen bedrijf opzetten Start met 250 Gratis Visitekaartjes U betaalt alleen de verzendkosten www.Vistaprint.be
Gratis juridisch advies Dien hier uw klacht in. Er staan 50 advocaten aan uw zijde! www.50advocaten.be/gratis_bijstand
AXXES IT IT Consulting and Contracting Empowering ICT solutions www.axxes-it.com

ONLINE

EISA MAESTRO 2012-2013: neem deel en win!

App Store nadert 25 miljard downloads

Samsung stoot afdeling LCD-schermen af

Shoot Challenge

Dit is het logo van Windows 8

Spotify-apps voor je muzikale ontdekkingstocht

Carrousel voor Shoot 17

Belg 20,5 uur per maand online

Review: B&W Zeppelin Mini

IN DE KRANTENWINKEL
PC MAGAZINE
Grafische kaarten, iPad 3,
zo werkt een 3D-scherm,
programmeren met
Arduino, goedkoop PDF's
bewerken, Download-pas
GoogleClean 3

FWD MAGAZINE
Vergelijkende tests: zeven
budget-tv's en veertien
microketens, Dossier:
streaming
muziekdiensten,
Workshop: Blu-ray rippen,
...

SHOOT
Portfolio: Kristof Ramon
& Thomas De Sterck, In
de praktijk:
kinderfotografie, Op
locatie: Vlaamse
klassiekers, ...

CLICKX MAGAZINE
In deze Clickx testen we
zeven smartphones en
vertellen we je welke past
bij jou. Als extraatje
gooien we er 44 apps bij
die je in huis moet
hebben. Verder leggen we
je haarfijn uit hoe je je
privacy kan beschermen en hoe je het best
foto's deelt die je toch publiek wil maken.

20/02/2012 17:16

Sociaal netwerk hoeft niet te filteren - nieuws - Clickx

3 van 3

http://www.clickx.be/nieuws/136460/sociaal-netwerk-hoeft-niet-te-filt...

Sitemap | Help - FAQ | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Registreer | Nieuwsbrieven | Contacteer | Colofon | RSS-feeds | Overzicht |
Adverteren: Minoc Business Press | Beweb
Deze publicatie is onderdeel van Minoc Business Press nv / HUB Uitgevers BV.
Bezoek ook een van de andere titels:
Array Jobs | Business Meets IT | Clickx.be | Clickx.nl | Computer Idee | FWD Magazine | Focus | ICTDirectory.be | ITProfessional.be | Linux Magazine | Minoc Online Shop
| NGamer | PC Magazine | PCActive | PCM | Power Unlimited | Site van het Jaar | Shoot | Smart Business Strategies | ZDNet.be | ZDNet.nl

Copyright © 2000 - 2012 Clickx Magazine, Minoc Business Press n.v. RPR 0461842239. All rights reserved. Copyright © 2000 - 2012 Minoc Online.
Ontwikkeling website: Minoc Business Press | Minoc Online | Root BVBA | X-Factory

Hosting door Combell:

20/02/2012 17:16

