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DSM-richtlijn: 

Drie controverses

• Text & data mining

• News aggregators

• User-generated content platforms
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Text & Data Mining (TDM)
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Text & Data Mining

Definitie in DSM-richtlijn

„tekst- en datamining”: 

een geautomatiseerde analysetechniek voor

ontleding van tekst en gegevens in digitale

vorm om informatie te genereren zoals

patronen, trends en onderlinge verbanden

Toepassingen van TDM

• Wetenschappelijk onderzoek:

– Sociale wetenschappen, economie, 
taalwetenschappen, geschiedenis, etc. 

• Commerciële research

– Farma, marktonderzoek, etc.

• Journalistiek

• Zoekmachines

• Artificiële Intelligentie (AI)
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TDM: Probleem

• Auteursrecht: reproductierecht

• Databankenrecht: extractierecht

• Bestaande wettelijke beperkingen bieden

mogelijk onvoldoende ruimte
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DSM-richtlijn: TDM-exceptie

• Beperking voor TDM ten behoeve van non-

profit wetenschappelijk onderzoek 

– Ook archivering van datasets

• Aanvullende beperking voor TDM voor 

andere doeleinden

– Maar: rechthebbenden kunnen rechten 

voorbehouden (bijv. wetenschappelijke uitgevers)

– Nieuwe markt voor ‘TDM-licenties’?
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News Aggregators
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• [plaatje Google News NL]
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News Aggregation: Probleem

• Pers lijdt onder news aggregators en media 
monitoring diensten, die automatisch koppen 
van nieuwssites overnemen + linken

• Google Nieuws

• Newsfeeds op Facebook, Snapchat, etc.

• Attenderingsdiensten

• HvJEU (Svensson): hyperlinken is 
toegestaan, mits naar legale content
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Link tax in Duitsland, Spanje

• Duitsland: sinds 2013 naburig recht m.b.t. 

hergebruik van nieuwsfragmenten

• Spanje: sinds 2014 (niet voor afstand vatbaar) 

vergoedingsrecht
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DSM-richtlijn:
Naburig recht op nieuws

• Uitgevers van perspublicaties en 
nieuwsagentschappen krijgen exclusief recht 
voor “het digitale gebruik van hun 
perspublicaties” door aanbieders van 
informatiediensten

• Duur: (ruim) twee jaar vanaf publicatie
• Omvat niet:

• Hyperlinken naar nieuwsberichten
• Gebruik van “individual words or very short extracts

of a press publication” 

• Maar wat dan eigenlijk wel?

News Aggregators
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• [plaatje Google News NL]
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Naburig recht op nieuws:

Gevolgen

• Duitsland: uitgevers hebben (uiteindelijk) 

gratis licentie verleend aan Google News

• Spanje: Google News is gestopt in Spanje

• Wat gaan G en Fb doen in EU?

• Vooral financiële/administratieve gevolgen 

voor kleinere aggregators, nieuwsmedia (!), 

blogs, etc.

User-generated content 

platforms
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UGC-Platforms: Probleem

• YouTube is belangrijkste aanbieder van 

muziek & video, maar betaalt (relatief) 

weinig aan rechthebbenden (Value Gap)

• Juridische status van platforms naar huidig

recht onduidelijk

– Passieve ‘host’ of actieve ‘openbaarmaker’?

– Platforms verschuilen zich achter immuniteit

van ‘hosts’ (art.14 E-Commerce Rl)
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“Value Gap”
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DSM-richtlijn:
Directe aansprakelijkheid platforms

• Platforms verrichten mededeling aan het 

publiek → licenties vereist

• Maar niet als

• Licenties niet beschikbaar zijn (bijv. film)

• Werken op indicatie van rechthebbenden worden

verwijderd (upload filter)

• Notice & take-down/stay-down
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DSM-richtlijn

Welke platforms?
• Op winst gerichte platforms die toegang

geven tot “grote aantallen” geuploade werken

• Voorbeelden:

– YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram

• Geldt niet voor:

– Wikipedia, Open Sourse Software platforms, 
cloud-diensten, Marktplaats

• “Nieuwe” platforms ten dele vrijgesteld
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Gevolgen

• Gevolgen voor YouTube beperkt

• YT gebruikt al Content ID, herkent muziek/video op basis 

van ‘content fingerprints’

• YT heeft al licenties afgsloten met diverse CBO’s (muziek) 

• Andere platforms zullen (ook) licenties moeten

afsluiten of filteren/blokkeren

• Negatieve gevolgen voor informatievrijheid:

• “Overblocking”:  toegestane gebruiksvormen (parodie, citaat) 

worden automatisch weggefilterd

24

23

24



13

25

26

petitie
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DSM-richtlijn:

Status quo
• Goedkeuring Raad EU 20 februari 2019

• Tweede lezing EP april 2019

• Aanvaarding verwacht voor verkiezingen EP

• Implementatie door lidstaten binnen 24 

maanden: dus medio 2021 in Auteurswet
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