
Hof stelt NSE in het gelijk, maar procedure sleept zich voort 

 

Amsterdam, 8 maart 2016 – Het Hof verrast vriend en vijand vandaag door voor de tweede maal met 

een tussenarrest in plaats van een eindarrest te komen. Het hof twijfelt, net als News-Service Europe 

(NSE), aan het belang dat Stichting BREIN nog heeft bij voorzetting van de procedure nu News-

Service Europe haar activiteiten na het vonnis van de rechtbank heeft gestaakt. Daarom gelast het 

hof comparitie van partijen, waarbij de voorzetting van de procedure zal worden besproken. 

Ondanks het feit dat het hof inmiddels alle vorderingen van BREIN heeft afgewezen, is het hof van 

mening dat er ruimte bestaat voor het eventueel opleggen van minder verstrekkende maatregelen. 

Sinds het tussenarrest van 19 augustus 2014 is dit het nog resterende onderwerp van het geschil. 

Het hof oordeelt in het tussenarrest van vandaag dat BREIN er na het vorige tussenarrest niet in is 

geslaagd om alsnog concrete feiten aan te dragen die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat 

News-Service Europe toch onrechtmatig zou hebben gehandeld. Het hof beslist de overgebleven 

grieven dan ook in voordeel van News-Service Europe met de definitieve conclusie dat News-Service 

Europe niet onrechtmatig heeft gehandeld. 

Wierd Bonthuis, voormalig CFO hierover: “Ik ben blij met de definitieve conclusie van het hof dat 

News-Service Europe niet onrechtmatig heeft gehandeld. Het is echter pijnlijk om te moeten 

constateren dat hiermee is vast komen te staan dat BREIN in 2011 News-Service Europe ten onrechte 

heeft gedwongen om haar activiteiten te staken.” 

Indien BREIN het hof tijdens de comparitie weet te overtuigen dat zij weldegelijk nog een belang 

heeft bij voorzetting van de procedure, zal het hof een vervolgcomparitie gelasten waarbij partijen 

een deskundige dienen aan te wijzen met als doel om te onderzoeken welke maatregelen eventueel 

aan News-Service Europe kunnen worden opgelegd. Het feit dat News-Service Europe niet meer 

actief is, staat volgens het hof niet in de weg aan het opleggen van aanvullende maatregelen. Het hof 

wil dat de deskundigen met name de technische haalbaarheid van een woordfilter en het blokkeren 

van bepaalde nieuwsgroepen onderzoeken. 

Patrick Schreurs, voormalig CEO van News-Service Europe: “Ik ben verheugd met het feit dat het hof 

alle principiële grieven in ons voordeel heeft beslist en dat alle vorderingen van BREIN zijn 

afgewezen. Het is echter teleurstellend dat er maar geen einde lijkt te komen aan deze ellenlange 

procedure.” 

Over usenetproviders 

De rol van een usenetprovider is vergelijkbaar met een internetprovider of een e-mailprovider. Een 

usenetprovider stelt usenetgebruikers in staat berichten te plaatsen in de openbare nieuwsgroepen 

en zorgt ervoor dat deze berichten voor het gehele usenet beschikbaar komen. Dergelijke neutrale 

tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform zonder bemoeienis met hetgeen 

door de gebruikers wordt geplaatst.  

 

 



Voorgeschiedenis 

In 2009 start Stichting BREIN een rechtszaak tegen usenetprovider News-Service Europe. BREIN is van 

mening dat usenetproviders zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigen en 

openbaar maken. BREIN eist dat News-Service Europe hiermee stopt. De rechtbank stelt BREIN in het 

gelijk en verbiedt News-Service Europe om langer auteursrechtelijk beschermde werken vast te 

leggen en ter beschikking te stellen op straffe van een dwangsom van € 50.000 per dag. Dit gebod 

komt neer op een verstrekkende, preventieve, algemene en 100% waterdichte filterverplichting. 

Omdat News-Service Europe onmogelijk aan dit onhaalbare gebod kon voldoen, was zij genoodzaakt 

vanaf 4 november 2011 om 18.00 uur haar activiteiten te staken. Inmiddels was het al hoger beroep 

al ingesteld. 

Over News-Service Europe B.V. 

News-Service Europe (News-Service.com) startte in 1998 en was een succesvolle in Nederland 

gevestigde usenetprovider met een internationale klantenkring. Eind 2011 werd News-Service 

Europe gedwongen haar diensten te staken. News-Service Europe leverde enkel toegang tot usenet 

aan bedrijven, zoals resellers en internetproviders. 

 


