B E N E L U X - B U R E A U
V O O R

D E

I N T E L L E C T U E L E
E I G E N D O M

Notulen

Aan:

BRIE

Bijeenkomst:

1.

Locatie

Brussel

Datum
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Openbaar i-Depot

Inleiding

Naar aanleiding van de discussie in de vorige vergadering van de BRIE is behoefte aan een nadere
concrete invulling van het Openbare i-Depot. Tot nog toe was uitgangspunt dat er een mogelijkheid
komt om de gebruiker van het i-Depot de mogelijkheid te bieden zijn i-Depot, of een deel daarvan, via
de website van het BBIE openbaar te laten maken. De vragen die daarbij gesteld zijn hebben
betrekking op facetten van haalbaarheid en wenselijkheid. Daarover zijn ook verschillende stukken
geproduceerd en besproken.
Bij de discussie in de BRIE is gebleken dat het moeilijk is om te komen tot een oordeel over de
(juridische) haalbaarheid van dit project zonder dat er een idee is hoe het publieke i-Depot eruit gaat
zien. Dit is in de tussentijd verwerkt bij het BBIE en het resultaat daarvan wordt in de grote lijnen hierbij
samengevat. Het Bureau vertrouwt dat de komende discussie in de BRIE nog andere ideeën en
denkpisten zal meebrengen.

2.

Wat houdt het Openbaar i-Depot in?

Vertrekpunt is het huidige elektronische i-Depot. Een gebruiker met een account bij het BBIE kan iets
langs elektronische weg indienen. Dit indienen gaat door middel van het indienen van een omschrijving
en/of het indienen van een (of meer) bestanden.
Het ingediende geheel wordt ingebakken in een PDF-file, die dusdanig is gemaakt dat het bewijst dat
er sinds het moment van indiening niets meer aan werd veranderd. Indiener ontvangt dit bestand en
het BBIE bewaart het bestand eveneens, voor een verlengbare periode van 5 jaar. Het BBIE houdt dit
geheim.
Door invoering van een openbaar i-Depot ontstaat de mogelijkheid dat de gebruiker zelf ervoor kiest
zijn i-Depot openbaar te maken via de website van het BBIE. Dit kan het hele i-Depot zijn, waarmee
dus de gegenereerde PDF openbaar wordt, of een door gebruiker gekozen deel.
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3.

Wat ziet en doet de gebruiker?

Voorwaarder: De gebruiker heeft een bestaand i-Depot. Hij heeft dus ook een account bij het BBIE en
de algemene voorwaarden aanvaard.
•

Gebruiker kiest ervoor openbaar te maken. Hij klikt op de daarvoor bestaande optie bij zijn iDepot

•

Gebruiker bepaalt wat hij openbaar maakt
o

Het hele i-Depot (het PDF bestand)

o

Een deel daarvan: daar het bestand niet verdeeld kan worden, moet de gebruiker
iets doen, bv een omschrijving weergeven, een plaatje uploaden, etc.


Er is dus in deze variant geen garantie dat hetgeen er openbaar wordt
gemaakt ook overeenstemt met de inhoud van het i-Depot. Dit is aan
gebruiker. BBIE kan dit niet controleren en wil dit ook niet.


•

We zien geen risico voor derden van hierboven genoemd nadeel.

Het BBIE kijkt niet naar en controleert de inhoud van i-Depots niet. Zodat de inhoud van
openbare i-Depots duidelijk is en ook om deze zoekbaar / vindbaar te maken, moet gebruiker
een of meer labels toekennen aan zijn Openbare i-Depot

•

o

De labels zijn door het BBIE gedefinieerd (kiesmenu, bij voorbeeld)

o

Gebruikers kunnen ongelimiteerd labelen

o

Eventueel zou deze keuze voor labels later ook gewijzigd kunnen worden

De gebruiker aanvaard een aanvullende algemene voorwaarde
o

•

Definiëring van de risico’s

o

Vrijwaring van het BBIE voor eventuele gevolgschade

o

Aanvaarding van de Notice-and-Takedown Procedure

Gebruiker krijgt een mogelijkheid de openbaarmaking ongedaan te maken
o

Gebruiker ontvangt een mail bevestiging van zijn keuze openbaar te maken /
daarmee op te houden

o

Gebruiker heeft een volledige historiek van openbaarmaking / niet langer
openbaarmaking tot zijn beschikking


•

Kunnen derden daar om vragen?

Gebruiker zou kunnen kiezen welke NAW gegevens er met zijn Openbaar i-Depot openbaar
worden gemaakt

•

Als optie van een i-Depot, houdt de publicatie op na verloop van de bewaarduur van het iDepot

•

Gebruiker is, conform o.a. Markplaats, eenmalig via ons te benaderen per “mail”. Hij kan ook
eenmaal via ons antwoorden, daarna kan dat enkel door rechtstreeks contact tussen
gebruiker en belangstellende.
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4.

Wat ziet en doen derden?
•

5.

Database met verschillende zoekmogelijkheden
o

Op de labels

o

Door Google-baar?

•

Openbaar i-Depot vermeldt wanneer het openbaar werd gemaakt

•

Kunnen eenmalig contact leggen via BBIE, zie ook bij gebruiker

Notice-and-takedown procedure
Zie bijlage.
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