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1.2 Versiebeheer 

Versie Datum Auteur Beschrijving 

1.0 25 – 11 - 2015 A. van Gils Origineel  

    

Tabel 1: Versiebeheer 

1.3 Validatie matrix 

Identificatie Naam Functie Datum Handtekening 

Opgesteld door: A. van Gils MKI 25 nov 2015  

Gecontroleerd door: F.W. Ploeg Technisch Directeur 30 nov 2015  

Vastgesteld door: W. Ploeg, jr. Algemeen Directeur 01 dec 2015  
Tabel 2: Validatie matrix 

1.4 Wijzigingsvoorstellen 

Wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend bij de Manager Kwaliteit en Informatieveiligheid  

1.5 Begrippen en definities 

Begrippen en definities die van toepassing zijn op deze beleidsregel zijn opgenomen in bijlage 1 

2 Doel van de beleidsregel 

1. Bekend stellen van beleidsregels ten aanzien van het gebruik en hoe te handelen bij misbruik 

van het KennisPlein en andere communities van SnelStart 

3 Inleiding 

SnelStart verspreidt op diverse manieren informatie via het internet. Dat is in Nederland en veel andere 

(Europese) landen niet vrijblijvend. Bij onjuist gebruik kan SnelStart hiervoor aansprakelijk worden 

gesteld. In voorkomend geval kan dit zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging door het Openbaar 

Ministerie. Dit geldt niet alleen voor SnelStart maar óók voor onze klanten of gebruikers die content 

kunnen plaatsen op onze website of bijv. KennisPlein. Hierbij moeten we niet alleen denken aan smaad, 

schending van auteursrechten of merkenrechten, maar ook aan kinderporno, teksten die aanzetten tot 

haat, discriminatie, demonisering, terrorisme etc. Bedrijven die alleen communicatie doorgeven, zijn in 

principe nooit aansprakelijk. Bedrijven die informatie opslaan en doorgeven worden aansprakelijk als zij 

weten dat die onmiskenbaar onrechtmatig is. Daarom is een helder Notice-and-Take-Down beleid van 

groot belang. 
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4 Wettelijk kader 

De wet beschermt ‘providers’ en tussenpersonen die informatie van anderen opslaan of doorgeven. 

Hieronder vallen onder meer de klassieke internetprovider en hostingprovider, maar ook beheerders 

van interactieve diensten zoals SMS services en communities. 

Als een bedrijf alleen informatie doorgeeft, kan bijna nooit van dat bedrijf gevergd worden dat het stopt 

met het doorgeven van onmiskenbaar onrechtmatige informatie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor het doorgeven. “Alleen doorgeven” houdt in dat er een dienst wordt geleverd waarbij het 

bedrijf uitsluitend als doorgeefluik fungeert. Het bedrijf geeft informatie door of verschaft toegang tot 

een communicatienetwerk. Als het bedrijf bij het doorgeven tijdelijk iets cachet, dan telt dat nog steeds 

als alleen doorgeven. 

Is het bedrijf een hostingprovider? Dan kan het aansprakelijk gesteld worden. Dit kan alleen als de 

provider weet of behoort te weten dat onmiskenbaar onrechtmatige gegevens aanwezig zijn. Als de 

provider weet van zulke gegevens, dan kan het voorkomen dat het aansprakelijk is. Zodra de provider op 

de hoogte is van dergelijke gegevens dan moeten deze gegevens ontoegankelijk worden gemaakt. 

In de praktijk betekent dit dat SnelStart niets hoeft te doen tot iemand klaagt (‘Notice’). Als de klacht 

overduidelijk terecht is, dient SnelStart het materiaal ontoegankelijk te maken (‘Takedown’), anders 

niet. Vandaar de naam “Notice-and-Take-Down” oftewel NTD. 

Hoe snel we moeten reageren op een klacht en zo nodig de gegevens ontoegankelijk moeten maken, is 

afhankelijk van de situatie. Indien de gegevens ernstige schade berokkenen, kan het betekenen dat de 

gegevens binnen 48 uur ontoegankelijk moeten zijn. Als de gegevens geen ernstige schade (meer) 

opleveren, mag dit langer duren. Langer dan tien dagen is niet toegestaan. 

5 Reikwijdte 

Alle voor de klant toegankelijk gestelde internet omgevingen en andere (online) applicaties die voor 

klanten (derden)  

6 Het beleid 

Het risico dat SnelStart loopt met open stellen van het “KennisPlein” is imago schade. Daarnaast bestaat 

de mogelijk dat wij ongewild de wet overtreden door toedoen van klanten of derden. 

Om de risico’s te minimaliseren worden de onderstaande maatregelen ingevoerd 

1. Alleen klanten met een account kunnen daadwerkelijk publiceren op het KennisPlein 

2. Niet klanten kunnen alleen lezen 

3. Er komt een actief monitoringsysteem op het gebruik van “verboden woorden” op het 

inkomende & uitgaande berichtenverkeer 

4. Mochten er desondanks toch teksten tussendoor glippen dan dient de medewerker die dit 

onderkend heeft onmiddellijk de applicatiebeheerder en de Manager Kwaliteit en 

Informatieveiligheid te informeren 
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7 Notice (klachten) en Take down (weghalen) 

7.1 Notice  

Hierbij zijn twee mogelijkheden. Een medewerker constateert ongepast taalgebruik of er komt een 

klacht binnen over het taal gebruik op het KennisPlein of andere (nog open te stellen) SnelStart 

community. In beide gevallen dienen onderstaande stappen gevolgd te worden: 

1. De constatering of klacht dient onmiddellijk te worden gemeld aan Applicatiebeheer en de 

Manager Kwaliteit & Informatieveiligheid MKI. 

2. Applicatiebeheer en/of MKI onderzoeken de klacht 

3. Zij tellen de ernst van de klacht vast 

4. Vastgesteld dient te worden wie de tekst heeft geplaatst  

5. Besluiten welke maatregelen er genomen dienen te worden 

6. Bij ernstige overtredingen wordt de directie geïnformeerd 

7. Indien nodig wordt aangifte gedaan bij de politie 

7.2 Take down 

Het take down beleid is als volgt: 

1. Bij constatering of klacht wordt de tekst geblokkeerd (niet meer zichtbaar gemaakt) 

2. Indien de klacht gegrond is wordt de tekst verwijderd en vernietigd 

3. Bij aangifte wordt de tekst verwijderd en veilig gesteld voor eventueel nader forensische 

onderzoek en bewijsmateriaal 

4. De diegene die de tekst heeft geplaats wordt geïnformeerd dat de tekst is verwijderd en krijgt 

een “waarschuwing” 

5. Bij herhaling of bij grove schending van het beleid wordt betrokkene uitgesloten van toegang tot 

de community of het gebruik van SnelStart. 

Mocht er besloten worden dat de enige effectieve maatregel is het tijdelijk uitzetten van de community 

dan zal op de home page de navolgende tekst worden geplaatst, “Deze website is vanwege 

onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak”. 

7.3 Huisregels 

Door middel van onderstaande tekst worden de klanten geïnformeerd over het gebruik van het 

KennisPlein. 

Het SnelStart KennisPlein is in het leven geroepen om klanten kennis te laten delen over het gebruik van 

SnelStart Software.  

Dit betekent dat iedereen berichten, adviezen, teksten, beeldmateriaal op het KennisPlein kan plaatsen 

en in discussie kan gaan met andere leden. Daarbij past een aantal regels: 

1. Beperk uw berichten tot de SnelStart producten en het gebruik daarvan. 

2. Gebruik gepaste taal.  

3. Refereer in uw berichten niet aan personen. 

4. Dien klachten over SnelStart of onze producten niet via het Kennisplein in, maar richt deze 

direct aan SnelStart.  
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5. SnelStart behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze 

door SnelStart als aanstootgevend, ongepast of incorrect worden beoordeeld.  

6. SnelStart behoudt zich het recht voor om een account te blokkeren.  

7. SnelStart behoudt zich het recht voor het Kennisplein stop te zetten. 

8. Het KennisPlein wordt continu gemonitord door SnelStart. Daarnaast is het mogelijk om 

berichten als aanstootgevend te markeren. Deze berichten worden beoordeeld door SnelStart. 

9. Het volledige Notice en Takedown beleid kunt u vinden op www.snelstart.nl 

 

7.4 Afhandeling externe klachten. 

Voor het afhandelen van externe klachten geldt het navolgende: 

1. Klachtregistratie over content op het KennisPlein vindt plaats volgens de standaard procedure 

2. Na het registreren van de klacht in Sales Force wordt deze direct toegewezen aan de manager 

Informatieveiligheid die voor verdere afhandeling zorg draagt 

7.5 Verzoek afgeven NAW gegevens 

De klager kan vragen om de NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats en niet meer) van degene die de 

beklaagde informatie aanbiedt. Er zijn omstandigheden waarin we verplicht zijn daaraan mee te werken, 

ook als er geen gerechtelijk bevel is en ook als de klager geen opsporingsambtenaar is. 

Contactgegevens mogen echter alleen verstrekt te worden als de volgende omstandigheden aanwezig 

zijn: 

1. Het is aannemelijk dat de informatieonrechtmatig is jegens de klager.  

Aannemelijk is iets anders dan onmiskenbaar. Aannemelijk betekent dat er nog twijfel mag 

bestaan. Iets is pas onmiskenbaar onrechtmatig als er geen twijfel meer mogelijk is. 

2. De klager kan schade leiden door de gepubliceerde informatie. 

Als de informatie bestaat uit een verhaal geschreven door de klager en het wordt geplaatst 

zonder toestemming van die klager. 

3. Er bestaat geen minder ingrijpende manier om de contactgegevens te achterhalen. 

Soms staan de contactgegevens gewoon op de website. Dan moet de klager het eerst via die 

weg proberen. 

Het besluit tot het afgeven van de gegevens kan uitsluitend na verkregen toestemming van de MKI. In 

voorkomend geval dient de klant te allen tijden ingelicht te worden. 

7.6 Bevoegdheden opsporingsambtenaar 

Een opsporingsambtenaar kan in het kader van een onderzoek ook naar NAW-gegevens vragen. Hierbij 

gelden andere regels. Zo moet u een schriftelijk bevel krijgen en moet de juiste instantie (officier van 

justitie of rechter-commissaris) het bevel bekrachtigd hebben. 

Bij verzoeken in het kader van een strafrechtelijk onderzoek is het vaak niet de bedoeling dat u uw klant 

inlicht. Dit zal worden aangegeven in het verzoek. 

 

 

http://www.snelstart.nl/
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7.7 Strafrechtelijke vervolging 

Een provider kan slechts strafrechtelijk vervolgd worden als hij geen gehoor geeft aan een bevel om 

bepaalde informatie ontoegankelijk te maken. Het bevel moet afkomstig zijn van de officier van justitie 

met machtiging van de rechter-commissaris. 

8 Evaluatie 

Deze BR wordt éénmaal per jaar in juni geëvalueerd of indien er zich omstandigheden voordoen die dit 

noodzakelijk maken.1 

9 In werkingtreding 

Deze beleidsmaatregel gaat onmiddellijk in werking doch uiterlijk 1 december 2015. 

  

                                                           

1 Bijvoorbeeld wijziging wet en regelgeving 
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10 Bijlage 12 

10.1 Onmiskenbaar onrechtmatig 

Betekenis onmiskenbaar: zonder twijfel  

Betekenis onrechtmatig: in strijd met de wet 

10.2 Auteursrechten 

Indien de klager bewijst dat hij de auteursrechten heeft of de rechthebbende vertegenwoordigt en het 

werk is in zijn volledigheid op het net geplaatst zonder zijn toestemming, dan is de klacht onmiskenbaar 

juist. Wanneer de klacht over een deel van een werk gaat, is het mogelijk dat de klacht niet onmisken-

baar juist is op grond van bijvoorbeeld citaatrecht. Een reactie van de publicist is dan in ieder geval 

nodig om de klacht in te kunnen schatten. 

10.3 Smaad, laster, belediging 

Meestal is niet in te schatten of zo’n klacht juist is. Als het echter gaat om een duidelijke scheldpartij 

zonder onderbouwing, dan is de klacht onmiskenbaar juist. Hetzelfde geldt als men leugens plaatst met 

het doel iemand te beschadigen. Een voorbeeld is; zeggen dat een bedrijf failliet is, terwijl dit niet uit het 

faillissementsregister blijkt. In principe kan alleen het slachtoffer klagen, maar bij concrete feitelijke 

onjuistheden mogen ook derden klagen. 

10.4 Privacy schending.  

De klager moet bewijzen dat hij de benadeelde persoon is. Als het gaat om publicatie van persoonsge-

gevens zoals huisadressen, kopieën van identiteitsbewijzen, medische beoordelingen of creditcards, dan 

is de klacht onmiskenbaar juist. Publicatie van een zakelijk adres is daarentegen geen privacy schending. 

10.5 Phishing, oplichting en dergelijke.  

Hier kan in principe iedereen over klagen. Een klacht over een website of pagina die valselijk de indruk 

wekt een derde te zijn (bijvoorbeeld een bank) en vraagt naar logindetails of creditcardgegevens is 

onmiskenbaar juist. Een klacht over een bedrijf dat oplichting zou plegen is dat niet, omdat u het bewijs 

niet kunt onderzoeken. 

10.6 Kinderporno. 

Iedereen mag hierover klagen. Een afbeelding of video is kinderporno als het gaat om seksueel getinte 

informatie met daarin een persoon die jonger dan achttien lijkt. Dit geldt ook voor gerendeerde beelden 

(virtuele kinderporno). Een naaktfoto op zich is nog geen kinderporno, maar bij “onnatuurlijke poses” of 

focus op de geslachtsdelen kan dat anders worden. Een tekst of cartoon over seks met minderjarigen 

kan nooit kinderpornografie zijn. 

                                                           

2 Bron: ITrecht 
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10.7 Racisme, haat zaaien en andere strafbare uitingen.  

Teksten die etnische minderheden aanvallen of vernederen, of die oproepen tot geweld tegen zulke 

groepen, zijn meestal strafbaar. Informatie die de Jodenvervolging of de Holocaust ontkent of bagatel-

liseert, is altijd strafbaar. Ook als deze beweert een wetenschappelijke analyse te zijn. Een neutraal 

verslag of nieuwsartikel over racisme waarin discriminerende uitlatingen geciteerd worden is dan weer 

niet strafbaar en hoeft dus niet weggehaald te worden. 


