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Openbaar i-Depot
Notice and Take Down Procedure

1. Definities
1.1. BBIE: het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom die het i-Depot beheert.
1.2. Controledienst: een controle- of opsporingsdienst is een daartoe bij of krachtens de
wet aangewezen overheidsdienst die een algemene of bijzondere
opsporingsbevoegdheid heeft.
1.3. Deposant: de persoon (of instantie) die het i-Depot heeft gedaan.
1.4. Online i-Depot: het deponeren van informatie in de door het BBIE ter beschikking
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gestelde elektronische (online) applicatie als bedoeld in artikel # BVIE ( ).
1.5. Openbaar i-Depot: het gebruik van de mogelijkheid in de door het BBIE ter
beschikking gestelde applicatie om de inhoud van een Online i-Depot of een deel
daarvan bekend te maken, zodat de inhoud door derden via de website van het BBIE
kan worden geraadpleegd.
1.6. Melding: door derden aan het BBIE gedane mededeling van (vermeende)
onrechtmatige inhoud van een Openbaar i-Depot met als doel de openbaarheid
ervan te beëindigen.
1.7. Melder: de persoon of instantie die een melding doet.

2. Melding
2.1. Een melding kan zowel anoniem worden gedaan als niet anoniem op e-mail adres
[…] of op telefoonnummer […]
2.2. Voor zowel een anonieme melding als een niet anonieme melding dient de volgende
gegevens te worden verstrekt:
a. Het nummer van het i-Depot ;
b. De reden waarom de in het i-Depot versterkte informatie volgens de Melder
onrechtmatig en/of strafbaar is.
2.3. Een melding die niet aan de in artikel 2.2 gestelde voorwaarden voldoet wordt geacht
niet door het BBIE te zijn ontvangen.
2.4. In een niet anonieme melding wordt naast de in artikel 2.2 vereiste gegevens de
volgende informatie verstrekt:
- De contactgegevens van de melder: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en
telefoonnummer;
- Indien het gaat om een mogelijk inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht
dient te worden aangetoond dat de melder rechthebbende is op het recht waarop
een beroep wordt gedaan, dan wel dat de melder bevoegd is om namens de
rechthebbende op te treden. In het laatste geval worden ook de naam en het
adres van de rechthebbende vermeld.
2.5. Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit
moeten voor het BBIE verifieerbaar afkomstig zijn van een controledienst, of – in
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De openbaarmaking betreft alleen de elektronische versie van het i-Depot, niet de papier versie.
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geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie of een RechterCommissaris.
2.6. In de melding kan worden aangegeven dat het een spoedmelding betreft.

3. Beoordeling
3.1. In het geval van een anonieme Melding, kan het BBIE deze behandelen of, zonder
opgaaf van redenen, buiten behandeling laten.
3.2. In het geval van een niet anonieme Melding krijgt de Melder een ontvangstbericht.
3.3. Het BBIE behandelt een Melding binnen twee weken indien deze in behandeling
wordt genomen. Bij een spoedmelding spant het BBIE zich in deze termijn van twee
weken te bekorten.
3.4. Indien een Melding in behandeling is genomen, beslist het BBIE:
1. dan wel dat er geen sprake is van een onmiskenbare onrechtmatige en/of
strafbare inhoud;
2. dan wel dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatige en/of strafbare
inhoud;
3. dan wel dat niet kan worden vastgesteld of sprake is van een onmiskenbare
en/of onrechtmatige inhoud.
De beslissing van het BBIE wordt genomen in de taal die de Deposant had gekozen
voor het i-Depot.
3.5. Indien sprake is van het geval als bedoeld in artikel 3.4 sub 1, blijft het i-Depot
openbaar.
3.6. Indien sprake is van het geval als bedoeld in artikel 3.4 sub 2, wordt de
openbaarheid het i-Depot beëindigd. Dit heeft geen gevolgen voor het i-Depot.
3.7. Indien sprake is van het geval als bedoeld in artikel 3.4 sub 3 en sprake is van een
niet anonieme Melding, wordt de openbaarheid van het i-Depot gedurende een
periode van 30 dagen opgeschort. Het i-Depot wordt na ommekomst van die termijn
wederom toegankelijk gemaakt, tenzij de Melder bewijs overlegt dat dan wel een
procedure bij het bevoegde gerecht of een arbitrage tegen de Deposant is
geëntameerd, waarin (in een voorlopige voorziening) is bepaald dat het i-Depot
(voorshands) onrechtmatig is, dan wel bewijs dat de Officier van Justitie voornemens
is tot vervolging over te gaan ten aanzien van het i-Depot, dan wel met de Deposant
schriftelijke overeenstemming is bereikt dat het i-Depot niet-openbaar wordt gemaakt,
in welk geval het i-Depot niet-openbaar blijft.
Indien na ommekomst van de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen, het i-Depot
weer openbaar is gemaakt, wordt dit wederom niet-openbaar gemaakt indien op een
later moment bewijs wordt overgelegd dat een procedure bij het bevoegde gerecht of
een arbitrage tegen de Deposant is geëntameerd, waarin (in een voorlopige
voorziening) is bepaald dat het i-Depot (voorshands) onrechtmatig is, dan wel bewijs
dat de Officier van Justitie voornemens is tot vervolging over te gaan ten aanzien
van het i-Depot, dan wel met de Deposant schriftelijke overeenstemming is bereikt
dat het i-Depot niet-openbaar wordt gemaakt.
3.8. Indien sprake is van het geval als bedoeld in artikel 3.4 sub 3 en sprake is van een
anonieme Melding, wordt de openbaarheid van het i-Depot gehandhaafd.
3.9. Indien het BBIE overgaat tot het (tijdelijk) niet-openbaar maken van het i-Depot en de
Melding slechts betrekking heeft op een gedeelte van het i-Depot, spant het BBIE
zich waar (met name technisch) mogelijk in het niet-openbaar maken te beperken tot
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het door de Melder als onrechtmatig en/of strafbaar aangemerkte deel van het iDepot.
3.10.
In ieder geval zal het BBIE het i-Depot weer openbaar maken
a. indien de Melder het BBIE schriftelijk informeert van de intrekking van de
Melding;
b. indien een overeenstemming tussen de Melder en de Deposant wordt gesloten
waaruit duidelijk blijkt dat beide partijen akkoord gaan met de openbaarheid van
het i-Depot;
c. indien een gerechtelijke beslissing die kracht van gewijsde heeft het verplicht
maakt.

4. Slotbepaling
4.1. De Notice and Take Down Gedragscode(2) is niet van toepassing.

*

*

*

Algemene voorwaarden NTD
(onderdeel van algemene voorwaarden i-Depot)
5. Definities
5.1. BBI: het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom die het i-Depot beheert.
5.2. Controledienst: een controle- of opsporingsdienst is een daartoe bij of krachtens de
wet aangewezen overheidsdienst die een algemene of bijzondere
opsporingsbevoegdheid heeft.
5.3. Deposant: de persoon (of instantie) die het i-Depot heeft gedaan.
5.4. Online i-Depot: het deponeren van informatie in de door het BBIE ter beschikking
gestelde elektronische (online) applicatie (3).
5.5. Openbaar i-Depot: het gebruik van de mogelijkheid in de door het BBIE ter
beschikking gestelde applicatie om de inhoud van het Online i-Depot bekend te
maken, zodat de informatie door derden via de website van het BBIE kan worden
geraadpleegd.
5.6. Melding: door derden aan het BBIE gedane mededeling van (vermeende)
onrechtmatige inhoud van een Openbaar i-Depot met als doel de openbaarheid
ervan te beëindigen.
5.7. Melder: de persoon of instantie die een melding doet.

5.8. NTD: de Notice and Take Down procedure i-Depot zoals die is gepubliceerd op de
website van het BBIE, te raadplegen op […]
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www.samentegencybercrime.nl/UserFiles/File/,DanaInfo=ex01tp+NTD_Gedragscode_Opmaak.pdf
De openbaarmaking betreft alleen de elektronische versie van het i-Depot, niet de papier versie.
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5.9. Vergoeding: de vergoeding die de Deposant dient te voldoen bij het indienen het iDepot of op het later moment dat hij voor de publicatie kiest.
6. Verplichtingen Deposant
6.1. De Deposant is bekend met de (inhoud van) NTD. De Deposant is er met name van
bewust dat het BBIE geen enkele controle uitvoert op de inhoud van het (al dan niet
openbare) i-Depot. Als hosting tussenpersoon, draagt het BBIE geen enkele
aansprakelijkheid voor enige onrechtmatige en/of strafbare inhoud.
6.2. De Deposant verplicht zich jegens het BBIE in het i-Depot geen onrechtmatige en/of
strafbare informatie op te nemen. Bij niet-naleving van die verplichting, zal de
Deposant het BBIE vrijwaren en alleen de aansprakelijkheid ten aanzien van derden
dragen.

7. Gedane betaling
7.1. Indien het i-Depot gedurende de in artikel 3.4 onder 2 en onder 3 NTD bedoelde
periode niet-openbaar is gemaakt, is er geen sprake van terugbetaling van de
Vergoeding aan de Deposant.

8. Geldigheid van het i-Depot
8.1. De situaties als bedoeld in artikel 3.4 onder 2 of onder 3 en het feit dat het i-Depot
niet openbaar wordt gemaakt, heeft geen gevolg op de overeenkomst aangaande het
i-Depot. Het i-Depot in onafhankelijk van de openbaarmaking van de inhoud, die puur
facultatieve en aan de discretionnaire beoordeling van de Deposant wordt gelaten.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Het BBIE is jegens de Deposant niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor het
niet-openbaar maken van het i-Depot.
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