
Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren 

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen 

verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof 

Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN. 

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens 

auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een 

succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van 

tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe 

gedwongen om haar activiteiten te staken. 

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de 

rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor 

eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de 

rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat 

een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe 

hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie 

van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig 

CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast 

dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht 

dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.” 

Tussenarrest 

De uitspraak betreft een tussenarrest. Het Hof overweegt dat een tussenpersoon als 

News-Service Europe wel verplicht is een zogenaamde notice-and-takedown 

procedure in te voeren. News-Service Europe heeft steeds aangegeven al een 

dergelijke procedure te hebben. Partijen mogen het Hof nu uitleggen hoe zo’n 

procedure eruit moet zien en welke eventuele andere maatregelen genomen kunnen 

worden. “Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.”, aldus Wierd Bonthuis, voormalig 

CFO van NSE. 

Over Usenet providers 

De rol van een Usenet provider is vergelijkbaar met die van een internetprovider (als 

Ziggo of KPN). Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een 

technologisch platform, het Usenet, waarmee klanten openbare berichten met elkaar 

kunnen delen in nieuwsgroepen. Een usenet provider kijkt niet naar de inhoud van 

verkeer dat door gebruikers wordt uitgewisseld. News-Service.com verricht geen 

auteursrechtelijk relevante handelingen. Zij moedigt niet aan om bepaalde type 

berichten te delen, ze selecteert geen berichten, ze biedt slechts ruimte om berichten 

te plaatsen. 



Voorgeschiedenis 

In 2009 start Stichting BREIN een procedure tegen News-Service.com, omdat zij van 

mening is dat de neutrale Usenet provider zelfstandig auteursrechtelijk beschermde 

werken verveelvoudigt en openbaar maakt. BREIN eist deze activiteiten te staken. 

De rechtbank legt een zeer verstrekkende, preventieve filterverplichting op. Die komt 

erop neer dat NSE proactief alle door Usenet-gebruikers geplaatste informatie zou 

moeten filteren op auteursrechtinbreuken. Omdat News-Service.com onmogelijk aan 

dit onevenredig gebod kan voldoen, sluit zij in 2011 haar deuren. 

Over News Service Europe 

News-Service.com is tot 2011 een succesvol Nederlands bedrijf. Sinds 1998 biedt 

News-Service.com toegang tot Usenet. In 2005 wordt News-Service Europe B.V. 

opgericht. News-Service.com levert haar diensten niet rechtstreeks aan 

consumenten, maar aan Usenet Resellers, internetproviders en collega Usenet 

Providers. 
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Bij vragen, neem contact op met Daphne van der Kroft (06 – 4280 0968, 020 – 760 

6505 en daphne@bureaubrandeis.com). 


