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Voorwoord: Kunstencentrum blikt Vooruit 

Stefaan De Ruyck, directeur Vooruit 
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De onstuitbare groei van digitale technologieën veroorzaakt opvallende 

maatschappelijke veranderingen en nieuwe behoeften. Kunstencentrum 

Vooruit vindt het belangrijk om een technologisch-innovatief en pro-actief 

antwoord te formuleren op die behoeften en heeft digitalisering als één van 

de speerpunten in zijn beleidsplan 2004-2009 genoteerd. Het 

digitaliseringsproject dat daarmee op gang getrokken werd, grijpt in op 

verschillende domeinen: de ondersteuning van kunstenaars, de interactie 

met en participatie van het publiek, de infrastructuur en applicaties voor 

medewerkers. 

Het was al snel duidelijk dat de ploeg van Vooruit voor zo’n omvangrijk 

project samenwerkingsverbanden zou moeten opzetten met experts op 

onderzoeks- en technologisch vlak. Er kwamen verkennende gesprekken 

en met het IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie) 

zaten we duidelijk op dezelfde golflengte. Vanuit de gezamenlijke interesse 

om een diepgaand onderzoek te voeren naar nieuwe en te verwachten 

behoeften van gebruikers van een kunstencentrum, diende Vooruit een 

projectvoorstel in bij het IBBT: Virtual Arts Centre of the Future (VACF).  

Het VACF-project is nu afgerond. Maar dat einde is eigenlijk een spannend 

begin: de inzichten uit het project zijn intussen (gedeeltelijk) geïntegreerd in 

een nieuw webplatform voor Vooruit, op 20 april 2007 in bètaversie online 

en vanaf het seizoen 2007-2008 gaan we voluit.  

Van culturele instellingen wordt niet enkel verwacht dat ze inspelen op een 

nieuw gamma aan dragers, kunst- en presentatievormen maar ook dat ze 

gebruikmaken van de toegenomen mogelijkheden voor communicatie en 

interactie met hun publiek. Rekening houdend met de basisbehoeften van 

bezoekers – exploreren, participeren, personaliseren en delen – wordt de 

eenrichtingscommunicatie van Kunstencentrum Vooruit dan ook vervangen 

door open-community-modellen (web 2.0), met meer informatie en duiding, 

een uitnodiging tot interactiviteit, uitgebreide kansen tot personalisatie en 

profilering. De digitalisering biedt zo opportuniteiten inzake de verbreding, 

verdieping en vernieuwing van de cultuurparticipatie, met de uitdaging om 

de drempels tussen aanbod en publiek maximaal weg te werken. We 
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mikken daarbij in eerste instantie op een verhoging van de reële 

participatie. In tweede instantie verwachten we virtuele participanten, die 

nooit een voet in Vooruit zullen zetten.  

Onze bezoekers raken soms niet wijs uit het rijke culturele aanbod. Ze 

willen dingen ontdekken maar niet altijd risico's nemen. Meer 

achtergrondinformatie, audiovisuele teasers en meningen van experts of 

andere bezoekers kunnen hen enthousiasmeren. Ze zijn geïnteresseerd in 

de grote verhalen (de filosofie achter een theaterstuk) maar evengoed in 

de kleine verhalen (wat er zich afspeelt backstage). Ze schuiven ook graag 

hun eigen mening en expertise naar voren, willen zich betrokken voelen. 

Door dat mogelijk te maken, willen we onze bezoekers uitnodigen om meer 

te participeren.   

Heel wat Vooruitbezoekers vinden het fijn om een overzicht te behouden 

van de voorstellingen en concerten die ze hebben bezocht. Op het nieuwe 

webplatform zullen ze naast hun kalender commentaar, foto’s en artikels 

kunnen beheren in een virtueel plakboek. Daarmee speelt de site in op een 

belangrijke trend in de communicatie van de voorbije jaren: personaliseren 

– hoe persoonlijker hoe doeltreffender. Maar hoe kunnen we 

personaliseren zonder de bezoekers vast te pinnen, zonder hen kansen te 

ontnemen om nieuwe artiesten te ontdekken? Met de huidige technologie, 

die de gebruikers toelaat om een complex profiel op te bouwen, kunnen we 

daar een antwoord op formuleren.   

Het lijkt tegenstrijdig: hoe vaker mensen zich – alleen achter hun scherm – 

aanmelden in een online community, hoe meer informatie ze willen delen 

met anderen. Vanop afstand contact leggen blijkt vlot te lukken. Elkaar ook 

in levenden lijve kunnen ontmoeten is absoluut een surplus. Dat doet ons 

geloven dat er toekomst is voor een community rond 1 organisatie.  

In het VACF-project is verder onderzocht hoe bovenstaande web 2.0-

principes zouden kunnen werken in een 3D-virtuele omgeving, hoe een 

3D-platform de interactie tussen een kunstencentrum en zijn bezoekers 
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kan verrijken. De huidige hype rond Second Life sterkt ons in onze 

overtuiging dat de interactie tussen een 2D-omgeving (webplatform) en 3D-

omgeving nieuwe kansen zal scheppen voor cultuurcommunicatie en –

participatie.   

We zullen op een radicaal andere manier communiceren met ons publiek: 

van puur top down naar een goede mix van top down en bottom up. De 

opdracht van het kunstencentrum wordt er niet eenvoudiger door. Het 

nieuwe webplatform snijdt voortaan dwars door de organisatiestructuur. 

Vroeger was het web de speelplaats van de webmaster en de 

communicatieafdeling, nu wordt het gedreven door het enthousiasme van 

een ruimere groep medewerkers.  

Voor de communicatie van Vooruit wordt het nieuwe webplatform 

onmiskenbaar de belangrijkste communicatie-tool. Dat wil niet zeggen dat 

we onze klassiekers (zoals het maandblad en brochures) aan de kant 

schuiven. De rollen worden wel omgekeerd: het web wordt de motor in 

onze communicatiestrategie en de content wordt van daaruit naar andere 

media uitgedragen. Daarmee houdt het kunstencentrum, na 25 jaar, de blik 

strak vooruit. 



 

 6 

 



 7 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Inleiding 
Peter Mechant en Kristof Michiels1 

                                                 
1 Peter Mechant (Peter.Mechant@ugent.be) is verbonden aan de onderzoeksgroep 
Media en ICT van de vakgroep communicatiewetenschappen, universiteit Gent. Hij 
werkt op verschillende IBBT-onderzoeksprojecten (VIN, AcKnowledge, …) en heeft 
expertise in topics als social software, folksonomy, on line communities en web2.0-
applicaties. Kristof Michiels (Kristof.Michiels@vub.ac.be) is als wetenschappelijk 
onderzoeker verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen en SMIT 
(http://smit.vub.ac.be). 
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De snel groeiende informatiesamenleving vormt een uitdaging én een kans 

voor de culturele sector. E-cultuur en digitalisering maken veel meer 

mogelijk dan vroeger. Zo groeit het aanbod aan digitale dragers of andere 

kunst- en presentatievormen permanent, en maakt de sector kennis met 

nieuwe vormen van communicatie en interactie. Om aan deze uitdagingen 

het hoofd te bieden werd in juni 2005 het IBBT-project VACF of ‘Virtual Arts 

Centre of the Future’ opgestart. 

Het IBBT is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat multidisciplinair 

onderzoek verricht rond informatie- en communicatietechnologie (ICT) in 

het algemeen, en breedbandtoepassingen in het bijzonder. Het IBBT is 

uniek in Vlaanderen door haar combinatie van technische, sociaal-

wetenschappelijke en juridische kennis. Het IBBT verenigt 14 

onderzoeksgroepen uit de verschillende Vlaamse universiteiten. Deze 

onderzoeksgroepen zijn complementair in expertise, excellent in hun 

vakgebied en hebben een lange traditie van samenwerking met bedrijven 

voor resultaatgericht onderzoek. Het IBBT omschrijft haar visie en strategie 

als volgt: 

• “vraaggedreven onderzoeksprogramma’s uitvoeren die gericht zijn 

op de ontwikkeling van generieke kennis op middellange termijn; 

• specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren, 

samen met, en op initiatief van de industrie en de dienstensector, 

of als deelnemer aan Europese onderzoeksprogramma's; 

• een testomgeving voor breedbandnetwerken ter beschikking 

stellen; 

• een forum opzetten en begeleiden voor netwerkvorming tussen 

alle betrokken economische, wetenschappelijke en 

maatschappelijke actoren.”2  

Het VACF-project onderzocht de mogelijkheden naar virtuele 

cultuurparticipatie door het ontwikkelen van een prototype van een virtuele 

                                                 
2 http://www.ibbt.be 



 10

kunstencentrum van de toekomst. Het Gentse kunstencentrum Vooruit 

fungeerde hierbij als “pilot” en laboratorium. Het project realiseerde drie 

geïntegreerde demonstratiesystemen: een webplatform, een 3D-omgeving 

en een ‘customer intelligence’-module. 

 

Het webplatform diende op innovatieve manier culturele inhoud tot bij de 

cultuurbezoeker te brengen en de communicatie en participatie hierrond te 

stimuleren. De focus lag niet enkel op het digitaliseren van de bestaande 

productie/collectie, maar ook op het verzamelen en aanbieden van digitaal 

geboren kunst. Grote uitdaging hierbij was het bouwen van een 

interpreterende laag die inhoud dynamisch en op maat van verschillende 

doelgroepen aanlevert. Daarnaast moest het voor de verschillende actoren 

ook mogelijk zijn zelf inhoud te leveren, met elkaar te interageren (door de 

bouw van een online community) en zo een participerende of creërende rol 

te krijgen. Op basis van deze input kan een verregaande vorm van 

personalisatie ontstaan, zowel op het vlak van presentatie naar, als van 

communicatie met het publiek. Niet enkel kan een cultuurinstelling hierdoor 

het publiek beter leren kennen, het opent ook mogelijkheden om de 

betrokkenheid tussen beiden te versterken.  

 

Het streven naar een verbeterde kennis over het publiek en de daaruit 

voortvloeiende mogelijkheid tot gepersonaliseerde communicatie creëerde 

de behoefte aan een ‘customer intelligence-’ of CRM-module die aan de 

hand van allerlei algoritmes het publiek kan opdelen in (bvb.) verschillende 

‘smaak’ of ‘genre’  groepen. Door omstandigheden kon deze piste van het 

project niet ten volle uitgewerkt worden. 

 

Tot slot stelde het project tot doel een prototype te ontwikkelen voor een 

3D-digitaal platform. Dit prototype zou later kunnen uitgroeien tot een 

interactief platform voor virtuele cultuurbeleving. De bezoeker wordt 

ondergedompeld in een drie-dimensionele tentoonstellingsomgeving en 

ontmoetingsruimte waar o.m. projecten worden aangeboden die enkel 

binnen deze virtuele context kunnen ontstaan. Via het doorlopen van de 
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omgeving bouwt hij een culturele identiteit op die data oplevert voor zowel 

het webplatform als de ‘customer intelligence’-module.  De integratie van 

de demonstratoren tot één groot digitaal platform is de grote innovatie 

binnen dit project. De mogelijkheid tot interoperabiliteit van deze 

componenten staat steeds voorop binnen de constructie van de 

afzonderlijke prototypes. Alle afzonderlijke componenten van het project 

worden geruggensteund door doorgedreven gebruikersonderzoek en 

getoetst op juridische haalbaarheid. 

Dit boek, dat op 20 april 2007 op de slotdag van het VACF-project 

gepresenteerd werd, bundelt de belangrijkste resultaten van het 

onderzoek dat door de IBBT-onderzoeksgroepen werd gevoerd. Zoals de 

ondertitel van dit boek ‘Zoektocht naar een innovatief webplatform voor 

virtuele cultuurbeleving’ reeds aangeeft, focust de aandacht zich op het 

virtuele webplatform, een van de drie componenten van het VACF-

concept. Onderzoeksrapporten rond de twee andere demonstratoren (de 

‘customer intelligence’-module en de drie-dimensionale virtuele omgeving) 

worden slechts zijdelings vermeld. Het boek richt zich dan ook in de 

eerste plaats op onderzoekers of spelers uit het culturele veld die hun 

website wensen te gebruiken om cultuurparticipatie te bevorderen. 

Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de mogelijkheden die nieuwe 

internettoepassingen, de zogenaamde ‘web2.0’-toepassingen, hierbij 

kunnen bieden. De essentie van web2.0-toepassingen is dat zij de actieve 

gebruiker centraal plaatsen. Participatie, samenwerking (‘collaboration’), 

delen (‘sharing’) en ‘social networking’ zijn dan ook enkele van de 

kernwoorden waarmee de sociale impact van de web 2.0-trend 

beschreven wordt. De rol van de gebruiker verschuift bovendien van 

passieve consumptie naar actieve consumptie en zelfs productie. 

De term web2.0 wordt niet door iedereen met evenveel enthousiasme 

gebruikt. Verschillende auteurs wijzen op het modieuze, gehypte karakter 

van het begrip en er heerst veel verwarring over de feitelijke betekenis. 

Desondanks verschijnen er dagelijks in de traditionele en online media 

berichten over web2.0. Ondanks de onduidelijke definiëring van het begrip 
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web2.0 zijn de meeste auteurs het wel eens over de belangrijkste 

componenten van het web2.0-concept: 

 

• technologisch: bestaande technieken en concepten zoals 

javascript, het Document Object Model en XML worden 

gecombineerd om de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te 

maken door op de website de werking van lokaal geïnstalleerde 

pc-applicaties na te bootsen. 

• user-generated content: de gebruiker levert zelf de inhoud van de 

website. Allerlei (netwerk)mechanismes verzekeren dat deze 

inhoud uitgewisseld en gedeeld (kan) worden met anderen. 

Naarmate meer en meer mensen deel uitmaken van het netwerk 

ontstaat er een geheel waarvan de waarde groter is dan de som 

van de delen. 

• sociale netwerken: web2.0 sites beantwoorden aan de behoefte 

van de gebruiker om deel uit te maken van een groep. Web2.0 

sites creëren sociale netwerken waarin mensen contact kunnen 

leggen met elkaar. 

 

De eerste bijdrage in dit boek geeft een algemene introductie tot het 

virtuele webplatform. Het web kan worden gebruikt om het publiek degelijk 

en gepersonaliseerd te informeren over het cultuuraanbod. Maar er zijn 

ook totaal nieuwe presentatie-, ontsluitings- en archiveringsvormen 

mogelijk. Het was voor het projectteam een basisvereiste deze belangrijke 

rol te versterken en zo goed mogelijk in te bedden in de digitale context. 

Daarnaast stelt het web cultuurinstellingen ook in staat een dialoog aan te 

gaan: met het publiek, met andere spelers uit het cultuurlandschap, en in 

niet onbelangrijke mate ook met zichzelf. Om dit zo goed mogelijk te 

faciliteren wilde het project hier geen eenrichtingsverkeer, maar een open 

en evenwichtige conversatie. Tenslotte sloopt de digitalisering ook in zeer 

belangrijke mate de drempels tot creatieve participatie. Iedereen die dit 

wenst kan cultureel materiaal produceren, verspreiden en delen, waardoor 

traditionele rolverdelingen vervagen. Een belangrijke taak voor 
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cultuurinstellingen lijkt dan ook weggelegd in het opnemen van een 

curatoriële rol doorheen dit enorme en onoverzichtelijk aanbod. Niet als 

traditionele gatekeeper die bepaalt wat het publiek te zien krijgt, maar als 

een gids die accenten legt en het aanbod structureert. 

 

Het tweede artikel in dit boek bekijkt virtuele cultuurparticipatie vanuit de 

positie van experten in het veld. Na een korte presentatie van de profielen 

van virtuele cultuurparticipanten in Vlaanderen wordt aan de hand van de 

resultaten van de experteninterviews gereflecteerd over de toekomst. Wat 

vinden de voortrekkers binnen dit e-cultuurverhaal over het vervagen van 

grenzen tussen sectoren, disciplines en instellingen. Denken zij dat 

culturele instellingen hun rol moeten herzien in de nieuwe genetwerkte 

samenleving? En kan men nog langer spreken van een virtuele en reële 

culturele omgeving of vloeien deze in elkaar over? 

 

Het derde deel in dit boek bericht over het onderzoek naar de 

gebruikersnoden binnen een virtueel kunstencentrum. Eén van de 

belangrijkste resultaten uit het kwalitatief gebruikersonderzoek naar de 

noden en verwachtingen m.b.t. een virtueel kunstencentrum is de 

negatieve houding tegenover online-cultuurconsumptie. Toch blijkt dat na 

confrontatie met concrete voorbeelden een virtueel kunstencentrum aan 

hun behoeften kan tegemoetkomen. Een onlineconcert zal nooit een live 

concert vervangen, maar kan cultuurparticipanten wel motiveren om in de 

toekomst meer te participeren. Ook de idee om het cultuuraanbod op de 

website af te stemmen op het persoonlijke profiel van de bezoeker wordt 

door de meeste gebruikers geapprecieerd. Een virtueel kunstencentrum 

kan de reële cultuurconsumptie dus niet vervangen, maar kan wel 

ondersteunend en motiverend werken. 

 

De vierde bijdrage beschrijft de resultaten van een grootschalige 

onlinesurvey die peilde naar de verlangens en noden bij 

cultuurparticipanten inzake cultuurbeleving via het internet. De behoeftes 

omtrent online-cultuurparticipatie en het adoptiepotentieel voor het concept 
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van een virtuele kunstencentrum voor de toekomst werden bevraagd. Wat 

vindt de cultuurconsument belangrijk als het gaat over digitale of 'virtuele' 

cultuurparticipatie? Hoe kunnen digitale kanalen ingezet worden om 

cultuurbeleving te verbeteren? De survey richtte zich op mensen die al 

vertrouwd waren met het internet en een zekere interesse in cultuur 

vertoonden. De steekproef kan worden opgedeeld in twee groepen: een 

groep die het internet ziet als een instrumenteel, praktisch hulpmiddel en 

een groep die vooral de ontspannende, entertainende toepassingen van 

het internet gebruikt. De survey toonde aan dat er binnen de steekproef 

een groot potentieel is voor de concepten uit het virtuele kunstencentrum, 

maar maakt ook duidelijk dat niet iedereen er zit op te wachten. In die zin 

bevestigt de survey de bevindingen van het kwalitatieve usabilty-

onderzoek. De voornaamste reden waarom cultuurgebruikers de website 

van een kunstencentrum bezoeken, blijft om zich te informeren over het 

(reële) cultuuraanbod. Andere, meer actieve, vormen van virtuele 

cultuurparticipatie worden wel gewaardeerd, maar blijken vooralsnog niet 

van primordiaal belang. Bij de introductie van een virtueel kunstencentrum 

dient daarom de nadruk te liggen op het informatie, bij voorkeur aangevuld 

met multimedia, en pas in tweede instantie op vormen van co-creatie. 

 

De laatste bijdrage in dit boek tenslotte, onderzoekt de juridische aspecten 

die verbonden zijn aan de de uitbouw van een cultureel webplatform. 

Vooral op het vlak van auteursrecht en privacy rijzen er verscheidene 

vragen. In welke mate zijn werken (opiniestukken, foto’s, 

muziekfragmenten, videobeelden) die worden meegedeeld op de site door 

de cultuurinstelling en/of door de gebruikers beschermd door het 

auteursrecht? Wanneer moet toestemming worden verkregen van de 

auteur om zijn werk te reproduceren, mee te delen, te bewerken? Werden 

er in de wet bepaalde uitzonderingen voorzien voor actoren uit het culturele 

veld die (ook) actief willen zijn op het virtuele net? Of bestaan er valabele 

alternatieven die kunnen worden gehanteerd (bijvoorbeeld Creative 

Commons licenties)? In welke mate kan de houder van een website als 

tussenpersoon aansprakelijk worden geacht voor onrechtmatige informatie 
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(zoals auteursrechtelijke inbreuken) die door bezoekers / leden werd 

aangebracht? Bij de omgang met gebruikersgegevens, essentieel in een 

interactieve en gepersonaliseerde context van een webplatform, zullen de 

verantwoordelijken dan weer rekening moeten houden met de eisen die 

worden opgelegd door de wet verwerking persoonsgegevens. Belangrijk is 

dat aan de gebruikers wordt duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens 

worden verzameld, op welke manier dit gebeurt en voor welke doeleinden.  



 16

 



 17

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Verslag van een onderzoek naar en uitbouw van een innovatief 
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Het web is de laatste jaren in belangrijke mate doorgedrongen tot de 

dagelijkse leefwereld van de mens. Een meerderheid – een grote 

minderheid dus nog steeds niet, een aspect dat we niet uit het oog mogen 

verliezen - heeft toegang tot het internet gekregen en er de mogelijkheden 

van ontdekt. De huidige generatie jongeren is met het web opgegroeid en 

lijkt er haast mee vergroeid. Hierdoor is het ook voor cultuurinstellingen 

meer en meer wenselijk geworden de participant naast fysiek ook digitaal 

tegemoet te treden. De hieraan gekoppelde uitdagingen zijn echter zeer 

groot: de culturele actoren moeten niet enkel een antwoord vinden op de 

veelheid aan nieuwe media, kunstvormen en nieuwe presentatievormen, 

maar ook op de nieuwe mogelijkheden van communicatie en interactie met 

het publiek.  

 

Met deze uitgangspunten heeft de onderzoekséquipe midden 2005 het 

VACF-project aangevat. De hoofddoelstelling bestond erin op een open en 

onbevangen manier de huidige en toekomstige mogelijkheden van het 

inzetten van ICT-middelen voor virtuele cultuurparticipatie in kaart te 

brengen. Hierbij werd gekeken naar het potentieel om deze participatie te 

verbreden, verdiepen, diversifiëren, ja zelfs compleet te herformuleren.  

 

Daarnaast wenste het project een aantal van deze paden ook effectief te 

gaan verkennen en concreet in een prototype te gaan uitwerken. Het was 

voor het projectteam een basisvereiste om hierbij de belangrijke 

bemiddelende rol van een cultuurinstelling centraal te stellen en deze zo 

goed mogelijk in te bedden in de digitale context. Verder stelt het web 

cultuurinstellingen in staat de interactie aan te gaan: met het publiek, met 

andere spelers uit het cultuurlandschap, en in niet onbelangrijke mate met 

zichzelf. Niet onder de vorm van eenrichtingsverkeer, maar in een open en 

evenwichtige conversatie. Tenslotte sloopt de digitalisering in zeer 

belangrijke mate de drempels en grenzen tot creatieve participatie. 

Iedereen die dit wenst kan cultureel materiaal produceren, verspreiden en 

delen, waardoor traditionele rolverdelingen vervagen. Een belangrijke taak 

voor cultuurinstellingen lijkt dan ook weggelegd in het opnemen van een 
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curatoriële rol doorheen dit enorme en onoverzichtelijk aanbod. Niet als 

traditionele gatekeeper die bepaalt wat het publiek te zien krijgt, maar als 

een gids die accenten legt en het aanbod structureert. 

 

In wat volgt wordt gepoogd een neerslag te geven van deze zoektocht die 

binnen het project heeft geleid tot de realisatie van dit prototype voor een 

innovatief webplatform. Hiervoor is er in de eerste plaats uitgegaan van 

een state-of-the-art onderzoek waarin een aantal tot de verbeelding 

sprekende voorbeelden van virtuele participatie in kaart zijn gebracht. 

Binnen de culturele sector, maar vooral ook daarbuiten werd gezocht naar 

relevante voorbeelden. Op het vlak heeft het project – als kind van zijn tijd 

– vooral de mogelijkheden van de huidige generatie Web 2.0-toepassingen 

onder de loupe genomen. Zij hebben het prototype onmiskenbaar in grote 

mate beïnvloed. Riskeert het project hiermee in de val van de hype getrapt 

te zijn? Misschien ten dele. Maar de mogelijkheden van web 2.0 zijn voor 

virtuele participatie binnen het culturele domein zo onmiskenbaar dat het 

ons eraan onttrekken onmogelijk en ook helemaal niet wenselijk leek. Een 

analyse van de mogelijkheden van web 2.0 voor cultuurparticipatie vormt 

dan ook de hoofdmoot van deze bijdrage. 

 

1. De visie over het digitaal cultureel webplatform bij aanvang van het 
project 

 

Om (actieve) participatie te stimuleren werd in de eerste plaats gekeken 

naar de mogelijkheden van online communities of virtuele 

gemeenschappen, waarin cultuurliefhebbers met elkaar het culturele debat 

kunnen aangaan. Niet enkel onderling, maar ook met de medewerkers van 

de instelling, en met de producenten van de cultuurproducten, de 

kunstenaars zelf. Ook het digitaal ontsluiten van het aanbod werd als erg 

fundamenteel ervaren. Verder bouwend op inzichten uit eigen onderzoek 

en aanvullende desk-research gingen we bij de start van het project uit van 

een drielagig model, bestaande uit drie sterk met elkaar verbonden 



 21

elementen: de digitale collectie, de digitale bibliotheek en de online 

community (zie fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1: Online community-model voor culturele instellingen. 
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1.1 De digitale collectie 

 

In het geval van een webplatform voor een culturele instelling zal het 

draagvlak voor een groot deel ontstaan door de informatie die de bezoeker 

op de site aantreft. Een platform dat rijkelijk is voorzien van inhoud zal 

bezoekers tot terugkeer stimuleren, maar levert daarnaast ook stof voor 

interactie en debat aan. Het is met andere woorden een essentieel element 

dat moet ingevuld worden voordat kan worden nagedacht over de 

constructie van culturele virtuele gemeenschappen.  

 

Het unieke en onderscheidende aspect van culturele instellingen wordt 

gevormd door hun collecties. In het geval van kunstmusea zijn dit bvb. de 

schilderijen of andere kunstvoorwerpen. Bij instellingen die geen fysieke 

objecten herbergen kan de digitale collectie dan weer bestaan uit de 

neerslag van de activiteiten die binnen de instelling plaatsgrijpen (zie bvb. 

De Singel, Antwerpen, http://www.desingel.be). Het te ontwikkelen 

prototype moest hierop inspelen en voldoende flexibel zijn om deze 

diversiteit te kunnen opvangen. 

 

1.2 De digitale bibliotheek 

 

Heden ten dage hebben een aantal culturele instellingen hun collectie 

gedigitaliseerd en online geplaatst onder de vorm van een online database 

op de website. Deze digitale collecties zijn op zichzelf zeer waardevol en 

bruikbaar maar bevatten in de praktijk vaak niet meer dan een afbeelding 

van het object, vergezeld van statische informatie die slechts uiterst zelden 

wordt aangepast. In veel gevallen lijkt er geen echte toegevoegde waarde 

te ontstaan tegenover een gedrukte catalogus die in de shop kan worden 

aangekocht. Een digitale collectie op zichzelf biedt slechts een beperkt 

potentieel voor discussie en interactie, en het lijkt niet zeer waarschijnlijk 

dat rond een beperkte collectiedatabase alleen een succesvolle online 

community zal ontstaan. 
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We dienen dus de digitale collectie eerder beschouwen als een 

verzameling ‘ruw cultureel materiaal’ die vraagt om structuur en 

gesystematiseerde ‘ontginning’. Door aanvullende interpretatie- en 

presentatielagen krijgt ze haar betekenis. Hiervoor wordt het concept van 

de digitale bibliotheek geïntroduceerd. Het ‘herverpakken’ van de digitale 

collectie kan concreet op verschillende manieren gebeuren: andere, 

nieuwe ‘leerervaringen’ – eventueel geënt op verschillende doelgroepen - 

kunnen worden geïntroduceerd, of ‘virtuele tentoonstellingen’, die een 

aantal objecten in samenhang analyseren en interpreteren kunnen worden 

ingericht. Daarnaast stelt de digitale bibliotheek het mogelijk 

gepersonaliseerd en naar verschillende doelpublieken te communiceren.  

 

Het spreekt voor zich dat het in deze context belangrijk is de individuele 

bezoeker zo goed mogelijk te kunnen inschatten en hiervan gebruik te 

maken bij een aangepast ontsluiten van de digitale collectie. Het 

webplatform moest ook uitgroeien tot een belangrijke bron van kennis over 

de participant. Deze kennis kan worden gegenereerd op verschillende 

manieren (door gebruiker zelf ingegeven klassieke NAW-informatie, via 

logging van het gedrag en de activiteiten, het zgn. interactive behaviour) en 

opgeslagen in een gebruikersprofiel.  

 

Het gebruikte materiaal hoeft niet noodzakelijk gelimiteerd te zijn tot de 

eigen digitale collectie. De digitale collecties/bibliotheken van andere 

instellingen (culturele instellingen, bibliotheken, archieven en universiteiten, 

…) kunnen hierin eveneens bijdragen. Deze vorm van samenwerking 

tussen verschillende instellingen moet aangemoedigd en geformaliseerd 

worden: multidisciplinariteit en samenwerking over de klassieke grenzen 

zijn belangrijke kwaliteiten van e-cultuur. Hierdoor wordt de nood aan 

standaardisatie ook steeds belangrijker. 
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1. 3. De virtuele gemeenschap of online community 
 

Zoals gesteld behoort het tot de doelstelling van het project om op het 

webplatform faciliteiten aan te bieden die kunnen faciliteren tot interactie 

tussen de verschillende actoren. Het draagvlak hiervoor ontstaat vanuit de 

digitale bibliotheek, vandaar de noodzaak van beide eerstgenoemde lagen. 

In het kort kunnen we een online community definiëren als een groep 

mensen die interageren in een virtuele omgeving. Ze hebben een duidelijk 

doel, de interactie wordt gemediëerd door technologie en geleid door 

regels en gedragscodes. Probleem is dat communities niet zomaar worden 

‘gecreëerd’ of ontstaan. Ze zijn stuk voor stuk uniek en er bestaat geen 

instant recept voor succes. Het ontwikkelen van een community is een 

arbeidsintensief proces, dat naarmate de gemeenschap evolueert 

voortdurend om aanpassing en bijsturing vraagt. Vandaar het grote belang 

van een degelijk ontwikkelproces, dat bestaat uit een weloverwogen mix 

van sociale en technische componenten. De gebruikers dienen hierbij 

zoveel mogelijk betrokken te worden en inspraak te krijgen. De output die 

door deze community wordt gegenereerd (reacties, commentaar, verhalen 

van bezoekers, discussies,…) voedt op zijn beurt ook weer de digitale 

bibliotheek. 

 

Tot nog toe gebeurt de ontwikkeling en uitbouw van communities meestal 

vanuit een sterk gecentraliseerd model: de interactie dient plaats te vinden 

binnen de context van één enkele website. Web 2.0 en vooral de 

groeiende populariteit van weblogs hebben hierin verandering gebracht. 

Weblogs zijn een belangrijk individueel expressiemiddel geworden 

waarmee eenieder zich zonder grote technische kennis op het internet kan 

laten horen. De blogger bepaalt ook vrij het design van ‘zijn’ site en 

behoudt de volledige autonomie over zijn bijdrages. Door het plaatsen van 

hyperlinks naar andere sites van bloggers met gelijkaardige interesses 

ontstaan een nieuw soort gedistribueerde communities, met gevolgen voor 

het bestaande gecentraliseerde model. Het was dus belangrijk om bij het 
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uitdenken van het webplatform-prototype rekening te houden met deze 

tendens en te kiezen voor een hybride model.  

 

Daarnaast kunnen uit dit gedistribueerde model heel wat lessen worden 

getrokken om websites en communities van verschillende culturele 

instellingen intens te laten samenwerken. We denken hier bvb. aan het 

“delen” van discussies tussen culturele instellingen (die het op zichzelf 

vaak moeilijk hebben om de kritische massa voor een bloeiende discussie 

te bereiken) middels webservices of door de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk metadatamodel. Ook kan externe data (bvb. de output 

van het werkproces van een kunstenaar op een blog) via XML of RSS 

dynamisch worden getoond op het centrale webplatform. Tenslotte diende 

ook te worden onderzocht op welke manier de digitale collectie en 

bibliotheek op dynamische wijze kunnen worden verrijkt met externe data 

van andere instellingen.   

 

2. Web 2.0 en het VACF-webplatform 

 

Zoals gesteld is aanvankelijk een state-of-the-art uitgevoerd rond 

inspirerende voorbeelden, zodat kon worden vastgesteld in welke richting 

het web momenteel evolueert. Doel was voornamelijk de visie, zoals ze bij 

het uitschrijven van het project was geformuleerd, te toetsen en bij te 

werken. Binnen het kader van deze opdracht werden een aantal 

voorbeelden uit de culturele sector beschreven. Het was echter vooral het 

Web 2.0-fenomeen dat zijn stempel op het project heeft gedrukt. 

 

Eind vorig jaar koos Time Magazine “You” tot persoon van het jaar 2006. 

Het tijdschrift wilde hiermee niet alleen de actieve internetgebruiker 

huldigen, maar tegelijk ook de huidige generatie webtoepassingen, de 

social software platformen die iedereen in staat stellen op laagdrempelige 

manier online inhoud te creëren, te publiceren, te verbinden en te delen 

met anderen. De toepassingen varen onder de Web 2.0-vlag en staan in 

de eerste plaats voor een nieuwe manier van denken vanuit de 
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eindgebruiker en hebben een belangrijke culturele shift gerealiseerd. Elk 

op hun eigen manier bieden ze de mogelijkheid voor elk individu om online 

vrij uiting te geven aan om het even wat, op om het even welke manier. En 

van deze mogelijkheden wordt, gezien het massale succes, wereldwijd 

dankbaar gebruik gemaakt. Tot nog toe gebeurde de online publicatie van 

inhoud in de meeste gevallen volgens een traditioneel broadcast model 

naar een passief publiek. Web 2.0 hanteert een veel evenwichtiger 

conversatie-model waarin iedereen die dit wil het woord kan krijgen. 

 

Het fenomeen werd voor het eerst zichtbaar onder de vorm van eenvoudig 

te updaten online dagboeken of weblogs, voorzien van elkaar 

chronologisch opvolgende bijdrages. Aanvankelijk populair in een beperkte 

kring van adepten (vanaf 2001), werd het in de loop van 2004 populair bij 

brede lagen van de internetpopulatie. Weblogs konden zonder veel 

technische kennis worden aangemaakt, en verschaften elk geïnteresseerd 

individu een eigen autonome plek waarop over om het even wat kon 

worden geschreven. Door het linken naar elkaars blogs ontstonden op 

termijn rond de meest diverse interessevelden gedistribueerde online 

communities. 

Kort daarna stak ook een nieuwe generatie social software de kop op. 

Deze sociale netwerktoepassingen, met voorop het bij jongeren uiterst 

populaire MySpace, boden behalve een verfrissende vrijplaats voor zelf-

expressie ook mogelijkheden tot interactie met vrienden en onbekenden 

(http://myspace.com). Daarnaast richtten andere initiatieven als Flickr en 

YouTube (http://flickr.com, http://youtube.com) zich dan weer op het 

creëren, opslaan publiceren van multimedia-inhoud en voor het faciliteren 

van interactie hierrond. Tenslotte kwamen er ook nog de bottom-up media 

platformen bij zoals de online encyclopedie Wikipedia, met bijdrages vanuit 

de internetgemeenschap (http://wikipedia.org) of de ICT-nieuws aggregator 

Digg (http://digg.com), waarbij de leden zelf bepalen welke berichten 

‘nieuwswaarde’ hebben.  
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Het persoonlijke karakter, het enorme aanbod en de diversiteit van de door 

de gebruiker gecreëerde inhoud, de zogenaamde user-generated content,  

zorgt ervoor dat het web ondertussen voor elk wat wils biedt. Door het 

sociale aspect – iedereen kan de content raadplegen en ermee interageren 

– wordt het netwerk een platform. De netwerkeffecten die hieruit 

voortvloeien maken een ‘architectuur van samenwerking’ mogelijk. Om het 

kaf van het koren te scheiden en het zoeken doorheen het aanbod zo 

eenvoudig mogelijk te laten verlopen, benutten de Web 2.0-toepassingen 

aggregatie-algoritmes. Hieruit ontstaan nieuwe content, nieuwe verbanden, 

en waarde die vaak die van de som van de delen overtreft. Tenslotte 

interageren deze toepassingen onderling ook met elkaar en maken ze op 

deze manier ook van het internet een breder en open computerplatform. 

 

In tegenstelling tot tot wat de term zou kunnen laten vermoeden betekent 

de huidige generatie Web 2.0-toepassingen geen belangrijke evoluties op 

technologisch vlak, noch een duidelijke breuk met een verondersteld ‘Web 

1.0’. Wel hebben een groot aantal nieuwe tools, technologieën en 

architectuur-principes het licht gezien: bvb. social bookmarking, wikis, 

podcasts, rss-feeds, web API’s. Elk op hun eigen manier hebben een 

belangrijk verschil in webgebruik met zich meegebracht.  

Ook op sociaal vlak is er niet echt sprake van een discontinuïteit: online 

sociale interactie is  zo oud als het internet zelf. Wel is de schaal totaal 

verschillend en is het web meer en meer onderdeel geworden van het 

dagelijks leven van alle actoren, mensen en instellingen. Web 2.0 dient, 

eerder symbolisch, als een meer volwassen geworden web gezien worden. 

Het symboliseert de evolutie naar een communicatiemedium dat radicaal 

gebruikers-georiënteerd, gedecentraliseerd en collaboratief is. Een 

omgeving waarin elke participant niet enkel luistert, maar ook zijn stem kan 

laten horen. 
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2.1 Hype en realiteit 

 

De term ‘Web 2.0’ ontstond in de loop van 2004, gekozen als titel voor een 

O’Reilly-conferentie. Ze moet vooral gelezen worden als een reactie op het 

pessimisme dat was ontstaan na het uit elkaar spatten van de dotcom-

zeepbel. Met de conferentie wilden de organisatoren aangeven dat het web 

nog steeds springlevend was, met een nieuwe generatie innovatieve 

toepassingen als enthousiaste ambassadeurs. Naast een aantal nieuwe 

spelers waren het overlevers van de crash die voor een hernieuwd 

enthousiasme bij de waarnemers zorgden. Op basis van de succesvolle 

karakteristieken van deze toepassingen werd getracht een nieuwe 

succesformule voor het web op te stellen. Centraal stond het mediabedrijf 

Google, gigantisch succesvol met een zoekmachine die de kracht haalt uit 

het PageRank algoritme, dat de belangrijkheid van een webpagina afmeet 

aan het aantal mensen dat via hun website linkt naar deze pagina. 

Daarnaast werden ook Ebay en Amazon, die netwerkeffecten gebruiken 

voor hun aanbevelings- en reputatiesystemen, prominent naar voor 

geschoven. 

 

De nieuwe impuls kwam strategisch op een uitstekend moment. Los van 

de crash leek na een aantal jaren van sterke groei van het web een 

periode van relatieve stagnatie aangebroken. De spectaculaire 

groeiresultaten op het vlak van nieuwe internet- en breedband-

aansluitingen vlakten langzaam maar zeker af. En ook op technologisch 

vlak lagen er weinig tot de verbeelding sprekende vernieuwingen in het 

vooruitzicht. Zo beheerste Microsoft al een aantal jaar volledig de 

browsermarkt en kondigde het bedrijf aan dat de komende jaren geen 

nieuwe versie meer moest worden verwacht. Daarnaast leek ook de 

productie van inhoud op het web steeds meer gecontroleerd te worden 

door traditionele mediaproducenten. Zo toonde bvb. de alliantie tussen 

internet toegangsprovider AOL (America Online) en media-concern Time 

Warner aan dat het web in een fase van consolidatie was beland.  
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De term Web 2.0 is sindsdien in een recordtempo een vast begrip 

geworden, eerst onder een eerder beperkte kring van technologie-

specialisten, marketeers en investeerders en later, vanaf eind 2005, ook bij 

het grote publiek dat langzamerhand met de diensten vertrouwd raakte. Al 

snel groeide rond het begrip een echte hype, waardoor het volgens 

sommigen al snel alle waarde verloor. Hype en debat hebben gezorgd voor 

verschillende en vaak sterk uiteenlopende invullingen, die het begrip 

ongetwijfeld tot op zekere hoogte hebben uitgehold. Zo heeft niemand 

minder dan Tim Berners-Lee, de man die aan de wieg stond van het web, 

zich openlijk afgevraagd of er überhaupt enige nieuwe betekenis in schuilt.  

 

De wendingen in het Web 2.0 verhaal gebeuren met zo’n snelheid dat het 

niet eenduidig is ze op dit moment, zonder het voordeel van de historische 

terugblik, eenduidig vast te leggen. De bedrijven achter de Web 2.0 

toepassingen moeten nog volop hun leefbaarheid op lange termijn 

aantonen. De eindafrekening zal ongetwijfeld in een latere fase dienen te 

gebeuren. Toch is het mogelijk op basis van de analyse van best practices 

rond bestaande Web 2.0 toepassingen, zij het nog steeds vanuit de 

loopgraven, een tussentijdse balans op te maken.  

 

Sinds de term ingang heeft gevonden in het collectief bewustzijn van 

waarnemers en publiek, is de discussie over de inhoud eigenlijk nooit meer 

gestopt. Er is sindsdien al weer heel wat gebeurd, en nog steeds aan het 

gebeuren. Maar tegelijk zijn ook de hoofdlijnen, principes, eigenschappen 

en ook de business modellen meer helder uitgetekend geworden. Het is 

daarnaast ook duidelijk dat we in de verdere ontwikkeling van Web 2.0 

allerminst een eindpunt hebben bereikt.  

Indien we de term zorgvuldig hanteren en in een juiste context plaatsen, is 

Web 2.0 een zinvol en bruikbaar concept dat in de eerste plaats het 

teruggevonden optimisme en de dynamiek rond het web symboliseert en 

kadert. Het is met name een eye-opener voor het potentieel van het web 

als facilitator voor belangrijke maatschappelijke processen. User-generated 

content is in belangrijke gebieden de creatie van waarde aan het wijzigen, 
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oude structuren aan het openbreken en traditionele concepten onder druk 

aan het plaatsen. De eerste gevolgen zijn reeds te zien op het vlak van 

media, marketing en handel, waar bestaande business modellen onder 

druk komen te staan. 

 

Het belang zit hem ons inziens dus vooral in de manier waarop het web 

wordt gebruikt en de culturele shift richting de gebruiker die dit heeft 

veroorzaakt. Het is verder ook de “herontdekking” van de tot dan 

onderbenutte capaciteiten van de bestaande systemen, die voor de 

dynamiek heeft gezorgd. Deze technologieën zijn daarnaast ook meer 

matuur en voor een groot publiek toegankelijk geworden. Web 2.0 is het 

bewijs dat deze beperkingen kunstmatig waren - door een gebrek aan visie 

op het potentieel van het web, zowel sociaal als technologisch. 

 
2.2 Een poging tot definitie 

 

Web 2.0 is onmogelijk in één eenduidige definitie te vatten. In de eerste 

plaats omdat het geen één duidelijk te omschrijven innovatie is maar 

eerder een groot aantal kleinere verbeteringen en gebruiken. Veeleer is het 

een cultureel verschijnsel, een attitude, een verandering van een top-down 

informatieverspreidings- naar een conversatiemodel. Het draait rond 

participatie, openheid en netwerkeffecten. Technologisch is het 

geruggesteund door een doorgedreven gebruik van de basistechnologieën 

van het internet.  

 

Diverse invullingen van deze visie zijn mogelijk. Op zijn breedst 

karakteriseert Web 2.0 een generatie webtoepassingen die deze principes 

huldigen, ze faciliteren, en hierrond een aantal moeilijk te categoriseren 

eigenschappen met elkaar delen. Tim O’Reilly laat in zijn definitie het 

begrip uiteen vallen in drie grote componenten: sociaal, technologisch en 

economisch en daarnaast ook in een aantal overkoepelende principes. Het 

is dan ook hierop dat we onze definiëring van het concept zullen vastenten. 
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2.2.1 Een sociaal fenomeen 

 

Web 2.0 profileert zich als een vrijplaats voor zelf-expressie. Om dit 

cruciale aspect te bewerkstelligen is het essentieel dat de gebruiker dit op 

zo’n gebruiksvriendelijke manier mogelijk kan doen. Hiermee belanden we 

bij één van de belangrijkste elementen van Web 2.0, namelijk dat van 

empowerment door de gebruiker af te schermen van de complexiteit. Web 

2.0 heeft voor een omwenteling gezorgd op het vlak van de laagdrempelige 

toegang en het ook voor niet-specialisten mogelijk gemaakt te publiceren 

en content online te plaatsen, en geeft hen ook totale vrijheid over die 

inhoud. Dit read-write aspect was aanwezig in de initiële blauwdrukken van 

het web, maar is gaandeweg grotendeels verloren gegaan. Het bekijken en 

creëren van documenten zijn meer en meer beschouwd geworden als twee 

los van elkaar staande activiteiten. Web 2.0 herintroduceerde dit aspect.  

 

Hieraan verwant is ongetwijfeld de innovatie op vlak van de 

gebruikersinterfaces. Deze heeft de kwaliteit van webtoepassingen tot het 

niveau van vast op computers geïnstalleerde software gebracht, die van 

oudsher superieur was. Google is met Gmail, een e-mail-toepassing, op dit 

vlak één van de pioniers geweest. Gmail kan de vergelijking met desktop-

concurrent Outlook gemakkelijk doorstaan. Deze belangrijke breuk met de 

vorige generatie wordt voor het grootste deel geschraagd door gebruik van 

de Ajax-technologie, maar is ook het gevolg van een gebruikers-

gecentreerd ontwikkelproces. 

 

Inherent aan het internetmodel zijn bovendien twee grote voordelen: 

enerzijds de platform-onafhankelijkheid, waardoor een toepassing voor 

iedereen toegankelijk is en niet meer gebonden aan één of ander 

besturingssysteem (Windows of Apple’s OSX, ...). Dit vergroot het bereik 

tot alle gebruikers met internettoegang. Anderzijds biedt dit model door zijn 

decentrale karakter – alle data is centraal op een server opgeslagen -  ook 

de mogelijkheid voor gebruikers om gegevens en inhoud met elkaar te 

delen, en dit zowel binnen als tussen webtoepassingen. Discussieforums, 
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chatrooms en online communities bestonden reeds voordien maar het Web 

2.0-model biedt deze interactiemogelijkheden de facto aan en maakt het 

interageren, samenwerken en leggen van contacten buitengewoon 

eenvoudig. 

 

Op deze manier ontstaat een ‘architectuur van samenwerking’. Op basis 

van de talrijke individuele bijdrages groeit impliciet en expliciet de 

gezamelijke collectieve meerwaarde. Op deze manier en door gebruik van 

analyse-algoritmes ontstaat een nieuwe geaggregeerde laag. Dit resulteert 

in wat men ‘collectieve intelligentie’ of ‘The Wisdom of Crowds’ is gaan 

noemen. Deze geaggregeerde kennis stroomt terug naar de participant. 

Het helpt de inhoudelijke laag te ontsluiten, de meest kwalitatieve zaken 

meer visibiliteit te geven, maakt personalisatie mogelijk, laat toe reputaties 

en meten en helpt klanten verkoopsartikelen te suggereren die aansluiten 

bij hun interessesfeer (zie bijvoorbeeld Amazon.com).  

 

Om deze architectuur van samenwerking te faciliteren wordt de gebruiker 

steeds de mogelijkheid geboden inhoud te beschrijven en classificeren. Bij 

de selectie van deze metadata, die vaak in de gedaante van tags of labels 

wordt ingevuld, is de gebruiker helemaal vrij eigen gekozen trefwoorden te 

gebruiken. Hieraan werd het neologisme folksonomies gegeven, een 

samentrekking van de woorden folks en taxonomy. Dit in tegenstelling tot 

rigide categorieën of taxonomieën, typisch gecreëerd volgens een eerder 

gesloten gecentraliseerde methode. De gebruiker gebruikt deze metadata 

vooral om objecten voor zichzelf te ordenen. Omdat tags vaak gebruikt 

worden om multimedia te beschrijven (audio, video), zijn ze erg nuttig bij 

het ontsluiten van deze objecten voor alle gebruikers, omdat met de 

huidige stand van de technologie moeilijk anders doorzoekbaar zijn. Ook 

dit is de architectuur van samenwerking aan het werk. 

 

Binnen het Web 2.0 model hoeft de gebruiker niet meer te participeren en 

te interageren binnen één en dezelfde toepassing. Zo zijn er tal van blog-, 

multimedia- en sociale netwerktoepassingen beschikbaar waaruit een 
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keuze kan gemaakt worden (bvb. Blogger.com, wordpress.com, 

seniorennet.be, skynetblogs.be, om er maar enkele te noemen). Het web 

zelf is een platform geworden waarin vrij verbindingen (links) tussen de 

inhoud kunnen worden gemaakt. Hierdoor krijgt Web 2.0-interactie de 

karakteristieken van een gedistribueerde conversatie. Hierdoor kunnen 

individuen ook de interactie aangaan met gevestigde actoren, zonder deel 

te moeten gaan uitmaken van het platform dat deze aanbieden. 

 

2.2.2 Technologische aspecten 

 

Hoewel geen technologische basisinnovatie aan Web 2.0 ten grondslag ligt 

is er toch ook een belangrijke technologische onderbouw aanwezig, al 

staat ze dan volledig ten dienste van de sociale interactie. Zoals gesteld is 

ze er grotendeels op gericht de drempel weg te nemen om op het web te 

publiceren en te interageren. We noemden daarnet reeds Ajax (een 

combinatie van xhtml, css, DOM en xml) dat geleid heeft tot de rijkere 

gebruikerservaring en de gebruiksvriendelijkheid. Omdat bij 

webtoepassingen, in tegenstelling tot lokaal geïnstalleerde programma’s, 

geen installatie nodig is, is het veel eenvoudiger om nieuwe versies te 

lanceren en te testen in samenwerking met de eindgebruiker. Hierdoor 

wordt de eindgebruiker ook medeontwikkelaar. Google bijvoorbeeld 

noodzaakt voor gebruik van zijn zoekmachine installaties noch upgrades, 

maar verbeterd stelselmatig en bijna ongemerkt zijn webtoepassingen. 

 

Er zijn ook geen nieuwe of ‘Web 2.0’-specifieke technologieën, wel een 

restrictieve lijst van een stabiele set technologieën, die ondertussen meer 

matuur geworden zijn en van standaardisering kunnen profiteren, waardoor 

ze nu in alle internetbrowsers bruikbaar geworden zijn. De basis hierbij 

wordt nog steeds gevormd door dezelfde set relatief eenvoudige 

webcomponenten, de basistechnologieën en bouwstenen van het internet 

van de afgelopen dertig jaar (TCP/IP, HTTP, HTML, MIME, URLs, XML). 

Kenmerkend is wel dat Web 2.0 een aantal nog niet ontgonnen 

mogelijkheden verder heeft benut. 
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Van fundamenteel belang is het gegeven dat omwille van het 

doorgedreven gebruik van breedband en het matuur worden van de 

webtechnologie het web is gaan functioneren als platform. Het gaat hier 

om een platform zonder eigenaar (dus niet gebonden aan een 

besturingssysteem), voorzien van een reeks open protocols, open 

standaarden en overeenkomsten voor uitwisseling. Parallel hiermee loopt 

de transitie naar een “genetwerkte digitale ruimte”, gekenmerkt door de 

overgang van websites van geïsoleerde silos naar open en decentrale 

bronnen van inhoud en functionaliteit. Vroeger was het web een silo van 

documenten (eenvoudige documentopslagplaats) die door mensen 

individueel konden geraadpleegd worden.  

 

Deze evolutie van het web naar een globaal platform heeft ervoor gezorgd 

dat applicaties gaan functioneren als diensten, die door andere 

toepassingen kunnen worden gebruikt en geïntegreerd. Data wordt hierbij 

op een meer directe manier aangeboden: als web services (API) of 

webfeeds als RSS en Atom. Op deze manier wordt data tussen sites en 

platformen uitwisselbaar gemaakt. Maar ook voor de eindgebruiker 

betekenen deze ‘syndicatie’-technologieën een belangrijke shift, namelijk 

deze van push naar pull. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet telkens naar 

de webcontent toe moeten komen maar zij zich vanuit een Feedreader 

(bvb. bloglines.com) kunnen abonneren op een feed. Hierdoor wordt je 

gewaarschuwd telkens deze pagina wijzigt en komt de inhoud letterlijk naar 

je toe. Feed Readers zijn handige instrumenten om zelf de content op het 

web te filteren en zelf te aggregeren in één persoonlijke plaats. Vele 

soorten informatie worden momenteel als feed aangeboden (blogs, 

nieuwsportalen, ...). Hiermee is syndicatie één van de voornaamste 

technische bouwblokken van het Web 2.0 conversatiemodel. 

 

Het bundelen van verschillende databronnen kan daarnaast ook tussen 

toepassingen gebeuren. Deze worden Mashups genoemd en combineren 

databanken tussen applicaties en proberen op deze manier nieuwe 

verbanden tussen content te leggen en in een nieuw perspectief te 
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plaatsen. Hier staan we nog maar aan het begin van een ongetwijfeld 

potentieel zeer succesvol fenomeen (al moet dit natuurlijk in de praktijk nog 

blijken). De meest bekende voorbeelden zijn op dit moment de 

toepassingen die gebruik maken van Google’s geografische data 

(maps.google.com), Amazon’s productcatalogus en Ebay’s 

veilingcatalogus. Behalve het mogelijk maken van totaal nieuwe invullingen 

laten ze ontwikkelaars ook toe sneller te ontwikkelen. Ook hier gaan we 

ongetwijfeld naar een opdeling van diensten en specialisatie, getuige 

bijvoorbeeld de dataopslagdienst S3 van Amazon, die zeer eenvoudig 

integreerbaar is in andere toepassingen. 

 

Ook Open Source software heeft in deze optiek, met een levendige 

ontwikkelaarscommunity, kosteloze performante software, en grote 

schaalbaarheid, een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van Web 

2.0. Het merendeel van de bekende web 2.0 voorbeelden maken dan ook 

consequent gebruik van Open Source software. Ook wordt vaak gebruik 

gemaakt van goedkopere hardware. Hierdoor zijn de productie en 

infrastructuurskosten drastisch gedaald. Daarnaast wordt Web 2.0 ook 

gekarakteriseerd door een focus op het essentiële, wendbare modellen, en 

soberheid. Applicaties worden gemaakt door kleine en wendbare groepjes 

ontwikkelaars. Vaak blijft lange tijd het label beta bij een toepassing staan, 

wat betekent dat de software eigenlijk nog gedeeltelijk onaf is. Het web 

maakt snelle en incrementele updates mogelijk, met directe feedback van 

de gebruikers. Hierdoor maken ze gebruik van het principe van 

emergence. Gebruikers gaan vaak anders om met toepassingen dan 

oorspronkelijk de intentie was. De applicatiebouwers spelen hierop in en 

bouwen de gewenste eigenschappen verder uit en andere af. Zo is de 

uiterst succesvolle photo-sharing community Flickr.com ooit begonnen als 

interactieve spelomgeving. 
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2.2.3 Economische component 
 

Web 2.0 heeft natuurlijk ook een belangrijke economische component. De 

webdiensten worden uitgebaat door ondernemingen, die vaak in het 

nieuws komen als ze voor erg veel geld van eigenaar wisselen (bvb. de 

aankoop van YouTube.com door Google voor 1.6 miljard dollar in 2006). In 

het zog van de succesvolle toepassingen proberen daarnaast nog een 

groot aantal start-ups van verschillend kaliber hun dromen waar te maken. 

Het ene idee is daarbij al geslaagder dan het andere.  

 

De business modellen van Web 2.0 sites verschillen onderling van de 

manier waarop inhoud wordt omgezet in omzet, maar ze delen het 

gegeven dat hun content wordt gecreëerd door de gebruiker. Hiervoor 

komt het er op aan een kritische massa van gebruikers te overtuigen van 

de toepassing gebruik te maken. Dit is evenwel niet eenvoudig, er lijkt 

slechts plaats te zijn voor een beperkt aantal spelers, en de toepassingen 

moeten sterk genoeg zijn om een reële behoefte bij het publiek op te 

vullen. Het monetizeren van het netwerk en de user-generated content 

gebeurt bijna steeds door een op advertenties gebaseerd business model. 

 

Chris’ Andersons economisch model van de Long Tail lijkt het gouden 

onderliggende model te zijn voor heel wat web 2.0 ondernemingen. Bij de 

Long Tail gaat het om het bespelen van niche-marketen in de globale 

context van het internet. Individueel verkopen deze items elk een stuk 

minder dan de blockbuster-producten, maar in hun globaliteit 

vertegenwoordigen ze toch significante marktopportuniteiten. Vroeger was 

een massale marktbenadering gangbaar en werden nichemarkten te klein 

bevonden om rendabel te zijn. Het internet met zijn infinite shelfspace en 

door het feit dat geografische locatie niet meer relevant is, heeft hierin 

verandering gebracht. Google’s AdSense advertentieprogramma geeft de 

gebruiker de mogelijkheid relevante reclame te voeren rond elk mogelijk 

product. De klant, hoe klein ook, kan zelf een reclamecampagne opstarten. 

Via algoritmisch databeheer dringt Adsense door tot de kleinste websites. 
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Op deze manier slaagt Google erin zelfs de kleinste niches te bespelen, 

die voorheen te klein waren om rendabel te zijn. 

 

Doorgedreven marketing volgens het oude advertentiemodel wordt bij 

succesvolle Web 2.0 applicaties slechts zelden toegepast. Veel Web 2.0-

bedrijven hebben nooit geld uitgegeven aan advertenties. Vaak is het 

mond-op-mond reclame van enthousiaste gebruikers die de gebruikers tot 

bij de website brengt. Dit virale netwerkeffect kan leiden tot een enorme 

marktgroei. 

 
2.3 De eindgebruiker als consument én producent van digitale media 

    

Zoals hierboven reeds aangegeven dienen we Web 2.0 in de eerste plaats 

te beschouwen als een cultureel verschijnsel, een sociaal fenomeen dat de 

gebruiker in staat stelt zich op een laagdempelige manier uit te drukken op 

het web. Hierdoor wordt hij niet meer enkel en alleen consument, maar ook 

een producent van informatie en creator van cultureel materiaal. Het 

resultaat van deze activiteit is de zogenaamde user-generated content. 

Deze staat centraal bij de huidige nieuwe generatie internet toepassingen. 

 

Eigenlijk is user-generated content zo oud als Web zelf. Reeds in de 

tweede helft van de jaren hadden een deel van de internetgebruikers hun 

eigen persoonlijke website bij websites als Geocities, Lycos, of bij ons bij 

Telenet of Skynet. Maar er was een relatief grote technische vaardigheid 

vereist, wat het voor vele niet-technologisch geschoolden de facto 

onmogelijk maakte om online zelf content te plaatsen.  

 

Dit behoort in het Web 2.0-tijdperk tot het verleden. Zonder overdrijven kan 

worden gesteld dat de inhoud van veel ‘Web 2.0’ toepassingen in 

belangrijke mate wordt gemaakt door de gebruikers. Ze bieden stuk voor 

stuk een rijke en zeer diverse door de eindgebruiker gecreëerde 

inhoudelijke laag, gaande van multimediaal materiaal tot meningen, 

discussies en kritieken. Deze laag vormt op zijn beurt een belangrijke 
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(noodzakelijke) attractiepool voor nieuwe bezoekers. Succesvolle 

voorbeelden van Web 2.0 toepassingen zijn stuk voor stuk actief bruisende 

communities, plaatsen voor communicatie en interactie. Het zijn sociale 

ontmoetingsruimtes waarin opinie en debat kan ontstaan.  

 

2.3.1 Weblogs 
 

Weblogs of online dagboeken, zijn enorm belangrijk en drempelverlagend 

geweest voor de online zelf-expressie van de eindgebruiker op het web. De 

opkomst van weblogs mag dan ook beschouwd worden als één van de 

belangrijkste exponenten van Web 2.0. Weblogs zijn de persoonlijke 

websites van het internet geworden, met duidelijk afgelijnde bijdrages, die 

chronologisch gerangschikt aan de bezoeker worden gepresenteerd. De 

laatste bijdrage staat hierbij steeds bovenaan de pagina. Oudere bijdrages 

verhuizen naar een eenvoudig doorzoekbaar archief.  

 

Bij aanvang waren weblogs te downloaden software die zelf door de 

eindgebruiker moest worden geïnstalleerd. Later hebben ze daarna in nog 

gebruiksvriendelijkere vorm op speciale weblogportaalsites zeer snel hun 

weg gevonden naar het grote publiek. De bekendste voorbeelden zijn 

Blogger en Wordpress (http://blogger.com, http://wordpress.org). Ook 

Movable Type wordt vaak gebruikt (http://movabletype.com). Ook 

Vlaanderen kent enkele uiterst populaire blogplatformen zoals deze van 

Skynet (http://skynetblogs.be) en Seniorennet (http://seniorennet.be). 

 

Het onderscheid met de homepagina’s van de vorige generatie zit hem 

vooral in het feit dat blogs rond gedistribueerde interactie draaien. 

Langzamerhand is de blogosfeer een plaats geworden waar rond bepaalde 

interessevelden communities worden gevormd. Individuele bloggers 

hebben een eigen stek. De links tussen weblogs onderling zorgen voor 

banden tussen deze geïsoleerde plaatsen op het web. Elke individuele 

blogbijdrage beschikt over een zogenaamde permalink. Conversaties en 

discussies vinden plaats verspreid over verschillende blogs tegelijk. Soms 



 39

bij reacties op één of andere post, soms reageert iemand vanop de eigen 

blog.  

 

De blogosfeer heeft ook eigen wetmatigheden: belangrijke items zijn deze 

waarover verschillende bloggers tegelijkertijd rapporteren, of waarnaar 

door veel andere bloggers wordt gelinkt. Deze worden opgepikt door 

blogzoekmachines als Technorati. Net zoals bij Googles PageRank 

algoritme wordt dus collectieve intelligentie ingezet om de enorme 

informatieberg te ontsluiten.  

 

2.3.2 Web 2.0 in cijfers 

 

Het succes van Web 2.0-diensten en toepassingen wordt momenteel 

vooral kwantitatief gestaafd. De vaak indrukwekkende cijfers over hun 

gebruik wijzen in elk geval op een sterke interesse van een deel van het 

online actieve publiek. Toch zeggen ze in veel gevallen onvoldoende over 

de aard van deze geproduceerde inhoud, de omgang met de mogelijkheid 

tot zelfexpressie, en de graad van vernetwerking met andere individuen, 

groepen, of instellingen. Bovendien moet er voorzichtig mee 

omgesprongen worden. De gegevens zijn vaak afkomstig uit commercieel 

marktonderzoek of vrijgegeven door de bedrijven achter de toepassingen 

zelf.  

 

Twee belangrijke drivers liggen aan de grondslag van het succes van Web 

2.0: enerzijds is de kaap van 1 miljard mensen online wereldwijd zo goed 

als gerond. Zoals reeds gesteld worden Web 2.0 toepassingen voor een 

zeer belangrijk deel geschraagd door een uitgebreid netwerk van 

gebruikers dat online actief is. Denken we maar aan de online 

encyclopedie Wikipedia die door de gebruikers zelf wordt gerealiseerd. Het 

spreekt voor zich dat de macht van het getal hier van groot belang is. 

Anderzijds is het gebruik van breedbandverbindingen de laatste jaren 

drastisch toegenomen, wat zorgt voor een comfortabel en gevoelsmatig 

onbeperkte en continuë toegang. Deze twee aspecten zorgen ervoor dat 
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de succesvolle Web 2.0-diensten vaak over bijzonder grote aantallen 

actieve participanten beschikken. 

 

De cijfers waarmee Web 2.0-diensten zelf ons bestoken zijn vaak 

hallucinant. Zo is het sociale netwerk platform MySpace recent mondiaal 

de meest bezochte website op het internet geworden (http://myspace.com). 

Elke maand ontvangt de site meer dan 57 miljoen unieke bezoekers en er 

zijn 75 miljoen geregistreerde gebruikers die op MySpace een profiel 

bijhouden, voorzien van foto’s, filmpjes, muziek, tekst, …. Van de website 

worden per maand bijna 40 miljard pagina’s bekeken, een groei van 200% 

tegenover het voorgaande jaar. Op een gemiddelde dag in 2006 werden 

vaak meer dan 240000 nieuwe gebruikers aangetrokken. Ook zeer 

populair in de VS is de gelijkaardige site Facebook (http://facebook.com), 

die vooral op interactie tussen scholieren mikt, die maandelijks 13 miljoen 

bezoekers over de vloer krijgt die samen maandelijks 7 miljard pagina 

opvragen. 

  

Een andere populaire website is de video-sharing dienst YouTube 

(http://youtube.com). Op YouTube worden dagelijks 100 miljoen filmpjes 

bekeken. De 20 miljoen bezoekers van deze website plaatsen elke dag 

bijna 70000 nieuwe filmpjes online, meer dan 40 elke minuut. De online 

encyclopedie Wikipedia bevat ondertussen meer dan 3,8 miljoen artikels, in 

meer dan 200 talen. Foto-sharing dienst Flickr bevat ondertussen bijna 300 

miljoen foto’s en krijgt dagelijks bijna 1 miljoen nieuwe foto’s te verwerken. 

De meeste foto’s zijn voorzien met meta-informatie, zodat de gigantische 

foto-databank eenvoudig op trefwoorden te doorzoeken is. Omdat ook het 

aantal keer een foto bekeken is wordt bijgehouden, alsook nog een groot 

aantal andere parameters kent het systeem ook de meest interessante 

foto’s.  

 

Andere diensten kunnen, weliswaar bescheidenere, maar toch ook 

indrukwekkende resultaten voorleggen: Online muziekgemeenschap 

Last.fm claimt elke maand 15 miljoen gebruikers te verwelkomen, gespreid 



 41

over 200 landen. Del.icio.us, de online bookmarking dienst van Yahoo 

heeft 1.5 miljoen gebruikers die online hun favoriete webbestemmingen 

bijhouden en beschrijven. Een eenvoudige steekproef bij elk van deze 

diensten leert dat ook in Vlaanderen duizenden gebruikers op deze globale 

platformen actief zijn. Zo telt last.fm zo’n 3000 gebruikers die op hun profiel 

expliciet hebben aangegeven uit  België afkomstig te zijn. 

 

Er ontbreekt op dit moment substantieel wetenschappelijk onderzoek naar 

het gebruik van Web 2.0-diensten. Dit heeft ongetwijfeld ten dele te maken 

met het recente karakter van het fenomeen. Uitzondering hierop vormt het 

PEW Internet and American Life project, dat sinds een aantal jaar het 

internetgedrag van de Amerikaanse burger in kaart probeert te brengen en 

meer recent nu ook focust op Web 2.0-gerelateerd online gedrag. Het 

merendeel van de hier aangereikte gegevens komen dan ook van PEW. 

Wat Vlaanderen betreft tasten we helaas grotendeels in het duister. Verder 

onderzoek dringt zich op. 

 

PEW-onderzoek uit 2006 geeft aan dat in de VS 73% van de volwassenen 

online actief zijn. In België gaat 53% van de bevolking minstens wekelijks 

online. 39% is nog nooit online geweest (cijfers Eurostat, 2006). Cijfers van 

het steunpunt Re-creatief Vlaanderen uit 2004 ondersteunen dit getal: 

47,5% van de respondenten gaf aan gedurende de 6 maanden 

voorafgaand aan de bevraging het web in de vrije tijd te hebben 

geconsulteerd. In de VS heeft 60% van de surfers toegang via breedband, 

bij de Belgen ligt dit aantal op 41%.  

 

Web 2.0 draait rond participatie en door de gebruikers gecreëerde inhoud. 

De bij de gebruiker meest gekende plaatsen hiervoor zijn weblogs, wikis 

(zoals Wikipedia), en foto/video sharing portalen. De bijdrages en 

activiteiten zelf variëren van tekst, audio, video, categorieën, 

rangschikkingen en netwerken. PEW onderzoek uit 2006 toont aan dat in 

de Verenigde Staten 35% van de volwassenen online conten creëert. 8% 

houdt een weblog bij, 14% werkt aan een eigen website en/of creëert die 
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voor anderen. 26% van de internet actieven deelt foto’s, video’s, teksten, 

verhalen of andere creatieve uitingen. 18% heeft bestaand materiaal 

herbewerkt en online gezet, terwijl 11% ervaring heeft met sociale 

netwerken. Tenslotte heet 30% al online beoordelingen geplaatst. Deze 

gaan van eenvoudige sterrenkwoteringen tot volledige recensies bij bvb. 

boeken of films. 

 

Mannen blijken bij het creëren van online content iets actiever dan vrouwen 

(37% van de mannen tegenover 32% van de vrouwen). Grotere verschillen 

treden evenwel op als we naar de leeftijdscategorieën gaan kijken. De 

actieve gebruikers bevinden zich vooral onder de jongeren en tieners: 43% 

van de -30-jarigen en zelfs 57% van de tieners hebben online content 

gecreëerd! PEW onderzoek toont aan dat 87% van de Amerikanen tieners 

uit de leeftijdsklasse 12 tot 17 jaar online actief is en dat 55% online sociale 

netwerksites bezoekt. De studie geeft ook aan dat dergelijke websites met 

name populair zijn bij meisjes (iets oudere tieners). Zij gebruiken dergelijke 

sites vooral om reeds bestaande vriendschappen te versterken. Jongens 

zouden dan weer eerder gebruik maken van de mogelijkheden om te 

nieuwe vrienden te maken. 

 

Nog volgens de survey  beschouwt de helft zichzelf als natuurlijke content 

providers die foto’s, video’s en tekstbijdrages online plaatsen en delen met 

anderen, vaak op de eigen persoonlijke weblogs. Bij de tieners blijkt 32% 

over een eigen webpagina te beschikken, 22% over een eigen site en 19% 

over een eigen weblog. Hieruit blijkt dat Web 2.0 vandaag vooral een 

jongerenfenomeen is. Deze cijfers worden gevoelsmatig bevestigd door 

een bezoek aan video-sharing sites zoals YouTube of sociale netwerk sites 

als MySpace.com of Facebook.com. Hoe deze jongeren op latere leeftijd 

zullen blijven omgaan met sociale netwerken en het creëren van content, 

zal in de toekomst moeten blijken. We vermoeden evenwel dat ze deze 

actieve omgang niet opzij zullen zetten, maar integendeel gaan afstemmen 

op het behoeftenpatroon van het moment. Zo bestaan er als equivalent van 

vrijetijds sociale netwerken als MySpace ook professionele alternatieven 
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als Linkedin.com. Naarmate het publiek van nu ouder wordt zullen wellicht 

meer en meer alternatieven opduiken die in deze veranderende behoeftes 

zullen voorzien. Alles wijst erop dat ze deze tools zullen blijven gebruiken. 

 

Misschien wel het meest opvallende fenomeen van de laatste jaren is de 

populariteit van weblogs. Technorati, een online zoekmachine voor 

weblogs, indexeert momenteel niet minder dan 71 miljoen weblogs 

(http://technorati.com). Technorati meet ook het aantal links tussen de 

weblogs en bepaalt op basis hiervan de populariteit van de individuele 

blogs. Gemiddeld komen er volgens Technorati elke dag wereldwijd 

175000 nieuwe weblogs bij, daarnaast ook 1,6 miljoen nieuwe bijdrages op 

bestaande weblogs, wat overeen komt met 18 updates per seconde. 

Gevraagd naar de motivatie voor het actief online participeren komen zeer 

diverse antwoorden. Door PEW ondervraagde content creators doen het 

hoofdzakelijk als hobby, als creatieve uiting en voor delen van persoonlijke 

ervaringen met anderen. 2/3 doet het enkel voor zichzelf, 1/3 wil aktief een 

lezerspubliek verwerven. Deze laatste groep is slechts in beperkte mate op 

zoek naar een bijverdienste, meestal zijn status, reputatie en aandacht de 

aantrekkingskracht van de achtieve participatie. Status is inderdaad een 

belangrijke incentive en verschillende webplatformen spelen hier op in. Zo 

koestert Amazon.com zijn 500 meest productieve reviewers, bepaalt 

Technorati voor elke blog een populariteitsrangorde, heeft elke koper en 

verkoper op Ebay een individuele reputatie en krijgen de produktiefste 

bijdragers aan Wikipedia speciale rechten. 

 

2.4 Naar een typologie van web 2.0-toepassingen 

 

Een sluitende typologie opstellen van Web 2.0 applicaties is zo goed als 

onmogelijk. Daarvoor is het fenomeen te heterogeen en lopen de 

aangeboden mogelijkheden tot zelf-expressie en interactie bij de 

verschillende toepassingen te zeer door elkaar. Het gaat vaak om zeer 

diverse toepassingen, diensten of technologieën (sommige auteurs 

beschouwen, ons inziens terecht, het peer-to-peer download protocol 
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Bittorrent als Web 2.0) die één of meerdere Web 2.0-kenmerken in zich 

dragen. Ook aan de virtuele online 3D-game omgeving als Second Life 

worden Web 2.0-eigenschappen toegedicht.  

Wat sociale netwerktoepassingen betreft zijn sommigen gespecialiseerd in 

één bepaalde vorm van user-generated content, zoals platformen voor 

foto’s (http://flickr.com) of filmpjes (http://youtube.com). Andere 

toepassingen gaan dan weer veel breder (http://myspace.com) en laten 

bijvoorbeeld toe om foto’s of filmpjes uit bovengenoemde voorbeelden te 

integreren met content aanwezig op het platform.   

  

We willen ons hier dus beperken tot een voorzichtige opdeling van de 

meest kenmerkende Web 2.0 toepassingen, namelijk sociale netwerken, 

en dit aan de hand van hun dominante eigenschappen. Online sociale 

netwerken zijn plaatsen waar gebruikers een profiel kunnen aanmaken en 

een persoonlijk netwerk kunnen uitbouwen met medegebruikers. Al de 

websites hebben gemeen dat hun inhoud gemaakt wordt door de 

gebruikers en dat ze rekenen op een gevoel van gemeenschap om die 

gebruikers met elkaar te verbinden. Sociale netwerken brengen mensen 

samen, maar de manier waarop ze dat doen en de reden waarom kunnen 

heel sterk verschillen. De gebruiker maakt een profiel aan met zijn of haar 

persoonlijke gegevens, voor- en afkeuren, ideeën en inzichten, en/of 

multimedia. Andere gebruikers die uw profiel bekijken, kunnen uw vrienden 

worden. Via uw vrienden leert u weer andere vrienden kennen, enz. 

 

Het merendeel van de Web 2.0 toepassingen gebruiken dit sociale 

netwerk-aspect op de één of andere manier. Vaak draait de interactie en 

profilering rond bepaalde vormen van user-generated content. Het is dan 

ook interessanter ze proberen op te delen aan de hand van een aantal 

hoofdfuncties die deze sociale netwerken vervullen: namelijk verbinden, 

creëren en samenwerken. Pure e-commerce-platformen waarin ook sociale 

netwerkkenmerken in verwerkt zitten, komen in een afzonderlijk luik aan 

bod. Het spreekt voor zich dat elk van de hier besproken websites elk wel 
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elementen van alle types functionaliteiten in zich dragen. Desalniettemin 

hebben ze in de meeste gevallen een primaire focus. 

 

2.4.1 Focus op verkoop van producten en diensten (e-commerce) 

 

De belangrijkste initiële impulsen voor Web 2.0 zijn ongetwijfeld uitgegaan 

van het technologiebedrijf Google. Vooral het fenomenale succes van 

Googles ‘sociale’ zoekmachine met PageRank algoritme, waarbij de 

waarde van een pagina wordt bepaald door het aantal pagina’s dat ernaar 

linkt, is op dit vlak een uiterst belangrijke katalysator geweest. In principe 

werken hier alle internetgebruikers samen – door het plaatsen van links 

naar elkaars pagina’s – om de meest belangrijke pagina’s zichtbaar te 

maken. Google is in dezelfde context ook verantwoordelijk voor hét Web 

2.0 business model bij uitstek: niet zelf voor inhoud zorgen, maar content 

van de gebruikers ordenen en verrijken met metadata. Daarnaast heeft het 

bedrijf met AdSense ook een dominant advertentiemodel in handen dat 

iedereen (van grote ondernemingen en webplatformen tot kleine 

adverteerders en website eigenaars) zowel in staat stelt reclame te voeren 

als met reclame te verdienen. Telkens passeert Google als facilitator langs 

de kassa. 

 

Google heeft verschillende Web 2.0 applicaties overgenomen (met als 

bekendste voorbeeld YouTube.com eind 2006) maar heeft zelf ook heel 

wat pionierswerk verricht. Zeer onlangs heeft Google een browser-

gebaseerde office suite gelanceerd onder de naam Google Apps, die 

behalve de email applicatie Gmail ook een online tekstverwerker en 

rekenblad bevat. Gebruikers kunnen hun bestanden hierdoor delen met 

anderen en samen documenten bewerken. Google Apps Premier, een 

betalende versie, richt zich tot ondernemingen en wil hiermee rechtstreeks 

de concurrentie aangaan met Microsofts dominante Office suite. 

 

Daarnaast is Google ook een pionier geweest in het beschikbaar stellen 

van APIs (Application Programming Interfaces) van zijn diensten aan 
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software ontwikkelaars. Deze maken het mogelijk om met beperkte 

inspanningen nieuwe diensten te bouwen bovenop bestaande, of om 

diensten met elkaar te verbinden tot nieuwe voorheen onbestaande 

diensten. Tal van voorbeelden van toepassingen die gebruik maken van 

Google Maps en de bijbehorende wegenkaarten en satellietbeelden zijn op 

deze manier kunnen ontstaan. Een toepassing die dit uitstekend illustreert 

is Housingmaps (http://www.housingmaps.com). Ontwikkelaar Paul 

Rademacher heeft in deze toepassingen de kracht van Google Maps 

verbonden aan de online immobiliënzoekertjes op craigslist.com, zodat 

potentiële kopers via satellietbeelden op zoek kunnen gaan naar huizen die 

te koop staan.  

 

Behalve Google hebben nog verschillende andere e-commerce bedrijven 

een nieuwe web-economie gecreëerd op een manier die de eindgebruiker 

op een doorgedreven manier betrekt bij het verkoopsproces. 

Internetboekhandel Amazon.com beroept zich bij het verkoopsproces 

radicaal op het interactief gedrag van de klanten en analyseert welke 

artikelen vaak tegelijk worden besteld, om daar aanbevelingen voor 

anderen mee te kunnen genereren. De online shop maakt met de 

klantenrecensies gebruik van het vrijwillige engagement van amateurcritici. 

De aanbevelingen zorgen voor meer omzet in de culturele segmenten, 

waardoor als tegenprestatie het aanbod wordt verbreed. Daarnaast laat 

Amazon ook zien hoe je de Long Tail van het productaanbod succesvol 

kunt benutten in een omgeving waarin schapruimte geen rol meer speelt.  

 

Het veilingplatform E-bay gebruikt eveneens de input van de gebruikers 

voor het eigen bedrijfsbelang. De zoektocht naar producten bezorgt het 

concern ruim 1,4 miljard transacties per jaar. E-bay handelt als facilitator 

voor verkoop van producten tussen eindgebruikers. En ook hier wordt de 

kracht van het netwerk op uiterst innovatieve manier gebruikt: namelijk in 

het principe van wederzijdse beoordelingen, dat ervoor moet zorgen dat 

kopers en verkopers elkaar vertrouwen.  
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Een belangrijke e-commerce speler voor wat online zoekertjes betreft die 

we ook graag aan de Web 2.0 e-commerce typologie willen toevoegen is 

Craigslist (http://craigslist.com). Niet zozeer omwille van de technologie 

(Craigslist heeft een erg spartaanse interface) of de sociale netwerk-

kenmerken, maar wel omwille van de manier waarop de eindgebruiker in 

staat wordt gesteld om goedkoop (overwegend gratis, betalend voor een 

fractie van de gebruikers in bepaalde regio’s in de VS) advertenties te 

plaatsen voor jobs, woningen, menselijke contacten, ...  en te bekijken. De 

site is bijna volledig self-serviced en Craiglsist bestaat uit niet meer dan 

een team van een twintigtal mensen. Toch staat ze in de toptien van de 

meest bezochte websites ter wereld, en nemen ze een grote hap uit de 

advertentie inkomsten van de grote Amerikaanse media concerns.  

 

2.4.2 Verbindende focus 

 

De belangrijkste nadruk van dit type Web 2.0-toepassingen ligt op het bij 

elkaar brengen van de gebruikers, en daarnaast ook op het in contact 

brengen van de gebruiker met aan zijn of haar profiel aangepaste 

informatiebronnen. De voornaamste waarde hier zit dus in een rol als filter, 

en helpt de gebruiker bij één van de grootste bekommernissen van onze 

tijd, het structureren van het overaanbod van informatie. Het idee hier is 

dat u betere aanbevelingen kunt krijgen van mensen met dezelfde smaak. 

 

Een goed voorbeeld van dergelijk type sociaal netwerk, dat mensen met 

mensen verbindt, is LinkedIn (http://linkedin.com). LinkedIn laat de 

gebruikers toe hun professionele netwerk in kaart te brengen en helpt ze 

contacten te leggen met personen die ze nog niet kennen, gebaseerd op 

gelijkgestemde professionele interesses en functies. Het is de bedoeling 

dat gebruikers directe professionele relaties toevoegen, en zo in contact 

blijven met deze mensen én met de contacten van die contacten. Het idee 

is dus dat u via personen die u kent weer andere personen leert kennen. 

Relaties kunnen u ook introduceren bij hun relaties. 
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Een voorbeeld van een toepassing die mensen verbindt met relevante 

informatiebronnen is Del.icio.us (http://del.icio.us). De website laat de 

gebruiker toe om weblinks of bookmarks (ook favorieten genoemd) online 

bij te houden en met anderen te delen. Deze bookmarks kunnen van 

beschrijvende labels voorzien worden zodat gebruikers met 

overeenkomstige interesseprofielen ze kunnen vinden en verkennen. 

Langzamerhand wordt ook de persoonlijkheid van allen die links plaatsen 

zichtbaar en zijn ook verbindingen tussen gelijkgestemde individuen 

mogelijk.  

 

Bij Librarything.com kunt u via het web een catalogus van uw persoonlijke 

bibliotheek bewaren (http://librarything.com). Het systeem zoekt op basis 

van enkele trefwoorden bij de registratie van een boek zelf in online 

beschikbare databanken (zoals deze van online boekhandel Amazon.com, 

maar ook tal van wetenschappelijke bibliotheken) en voegt automatisch de 

volledige catalogusinformatie toe. Indien de gebruiker dit wenst, kunnen 

anderen hun collectie bekijken en zo lezers met gelijkaardig smaak leren 

kennen. Ook worden op basis van complexe algoritmes boeken 

gesuggereerd op basis van de persoonlijke smaak van de gebruiker. 

 

Een voorbeeld dat hierbij aansluit is de website Last.fm, die voor elke 

gebruiker een profiel bijhoudt op basis van de muziek die de gebruiker 

beluistert, dit op basis van een klein stukje speciaal hiervoor geschikte 

software (http://last.fm). Behalve de eigen voorkeuren kunnen gebruikers 

ook de smaak van andere gebruikers verkennen (ondermeer op basis van 

een overeenkomstig spaakpatroon) en zo verwante, nieuwe muziek leren 

kennen. 

 

Ook rond evenementen worden sociale netwerken gebouwd. Bij websites 

als Upcoming en Eventful registreren de eindgebruikers zelf evenementen 

waaraan ze zullen deelnemen (http://upcoming.org, http://eventful.com). 

Andere gebruikers kunnen dan aangeven of ze hier al dan niet aan zullen 

deelnemen. Op basis van eerdere keuzes en regionale situering worden 
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aan elke gebruiker mogelijk relevante evenementen gesignaleerd. Hier ligt 

de nadruk zowel op het sociale netwerk van personen die gelijkaardige 

evenementen bezoeken als het in contact brengen van bezoekers met aan 

het smaakprofiel aangepaste evenementen. 

 

Een laatste voorbeeld van een sociaal netwerk dat poogt op collaboratieve 

wijze het informatieoveraanbod probeert te structuren is de ICT-nieuwssite 

Digg, opgericht in 2004 door Kevin Rose (http://digg.com). Hier wordt het 

nieuws niet gecreëerd met behulp van een professionele redactie, maar 

bepalen de gebruikers zelf welk nieuws de aandacht verdient. Iedereen 

kan een link naar een nieuwsbericht (ook door professionele journalisten) 

of een blogbijdrage toevoegen aan de Digg-queue. De gebruikers die dit 

nieuws dan te lezen krijgen kunnen met behulp van een duim omhoog of 

duim naar beneden bepalen welk nieuws prominent op de homepage 

verschijnt. Elke bezoeker krijgt op basis van het voorgaande 

selectiegedrag een persoonlijk nieuwsaanbod voorgeschoteld. Het is hierbij 

ook mogelijk om het nieuwsaanbod van andere Digg-leden te bekijken. 

 

2.4.3 Focus op creatie 

 

Sociale netwerken met het zwaartepunt op creatie bestaan in twee grote 

vormen, die in veel gevallen door elkaar lopen. Sommigen leggen de 

nadruk op creatie van identiteit, anderen op de creatie van content. Het is 

dit soort toepassingen dat het voor de eindgebruiker heeft mogelijk 

gemaakt zichzelf op eenvoudige en intuïtieve manier te laten horen op het 

web. 

 

Creatie van identiteit 
 

De hierboven reeds genoemde bijzonder succesvolle sociale netwerken 

MySpace en Facebook helpen hun bezoekers voornamelijk bij de creatie 

van een eigen identiteit (of identiteiten) op het web (http://myspace.com, 

http://facebook.com). Myspace bijvoorbeeld is een site waar je je eigen 
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,,profiel'' kan aanmaken, met foto's, informatie over je interesses, liedjes en 

blogs. Via dergelijke profielen kan je andere gebruikers leren kennen en als 

vriend aan je profiel toevoegen. De site is populair als sociaal netwerk, 

maar wordt ook gebruikt door muzikanten die hun muziek aan anderen 

willen laten horen. 

 

De constructie van een profiel gebeurt op een manier die toelaat op geheel 

vrije wijze multimediale content te creëren, te verbinden en te combineren. 

De bouwstenen kunnen bestaan uit muziek, video, foto’s of andere 

beelden, tekst en interactie met anderen. Vaak kunnen de persoonlijke 

pagina’s die deze content bevatten geheel aan de persoonlijke smaak van 

het individu worden aangepast. Dat dit leidt tot een zeer heterogeen ogend 

platform, een kakafonie van verschillende identiteiten die bij professionele 

webontwikkelaars tot groot onbegrip leiden, maakt deel uit van dit identiteit-

creatieproces.  

 

Creatie van inhoud 

 

Bij andere sociale netwerken ligt de nadruk dan weer eerder op de creatie 

van content. Deze toepassingen verzamelen multimedia-materiaal (foto’s, 

video’s, ...) dat door de gebruiker zelf aan de toepassing wordt 

toegevoegd. De kwaliteit is zeer variabel en een groot aantal bijdrages is 

door de gebruikers zelf gemaakt (niet steeds het geval bij bvb. Youtube).  

De medegebruikers kunnen het materiaal bekijken en er commentaar bij 

noteren. Op deze manier leer je ook de identiteit van de individuele 

gebruiker kennen, maar de nadruk ligt veel meer dan bijvoorbeeld bij 

MySpace op de content zelf. De content is het zwaartepunt bij dit soort 

sociale netwerken. Netwerken van dit type starten meestal rond een 

gedeelde interesse van een bepaalde community, inhoudelijk (thematisch) 

of qua vorm (type content).  

 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij websites als Flickr of YouTube 

(http://flickr.com, http://youtube.com). Flickr is een site waar fotoliefhebbers 



 51

hun mooiste foto’s tonen. Deze kunnen voorzien worden van labels of tags 

waardoor ze gemakkelijk terug te vinden zijn, zowel voor de gebruiker zelf 

als voor de community. Via privacy-instellingen bepalen de gebruikers zelf 

wie hun foto’s kan zien. Youtube doet hetzelfde voor video. Sinds het 

ontstaan in februari 2005 groeide YouTube uit tot een internetfenomeen. 

Het aanbod varieert van huis-tuin-en-keukenfilmpjes over zelfgemaakte 

kortfilms tot stukjes uit tv-series en films. 

 

2.4.4 Participatieve focus 

 

Een grote groep sociale netwerken hebben als voornaamste focus het feit 

dat de gebruikers onder één of andere vorm met elkaar samenwerken. De 

mogelijkheid tot samenwerken (expliciet of impliciet) is in de meeste 

sociale netwerken aanwezig. Toch zijn er voorbeelden waarvan we kunnen 

stellen dat samenwerking de voornaamste bestaansreden voor het sociaal 

netwerk is. 

 

De meest gekende voorbeelden van sociale netwerken die focussen op 

samenwerken hebben als hoofddoel een grote groep participerende 

eindgebruikers samen te laten werken aan de constructie van één 

gemeenschappelijke taak. In het geval van Flickr en YouTube wordt 

content hoofdzakelijk individueel gecreëerd. Door het geheel aan 

individuele bijdrages ontstaat een gigantisch grote multimediale databank, 

maar dit is geenszins een collectief project. Platformen met als oogpunt het 

bereiken van een gemeenschappelijke doel hebben sterke mechanismen 

nodig die de structuur en de focus van de samenwerking helpen 

kanaliseren.  

 

Het bekendste voorbeeld van sociale netwerken van dit type is ongetwijfeld 

de online encyclopedie Wikipedia, opgericht door Jimmy Wales 

(http://wikipedia.org). Wikipedia laat vrijwilligers toe via het web mee te 

werken aan de encyclopedie door het samen aanmaken, controleren en 

bijwerken van bijdragen rond de meest diverse topics. Op deze manier 
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ontstaat er een enorme bibliotheek van menselijke kennis, die er in veel 

gevallen in slaagt te wedijveren met klassieke naslagwerken zoals 

Encyclopedia Brittanica. De grote verdienste van Wikipedia is het radicaal 

toepassen van het principe van open source software op informatie. Het 

staat iedereen vrij om mee te werken aan het gemeenschappelijke doel. 

Wikipedia bevat op dit ogenblik bijna 1,7 miljoen Engelstalige bijdrages. De 

Nederlandstalige versie bevat er bijna 280000. 

 

Andere voorbeelden zijn bvb. de open source community Slashdot, waarin 

de gebruikers zelf rapporteren rond open source technologie 

(http://slashdot.org). Deze website beschikt over een uitgekookt 

mechanisme voor het bepalen van de waarde van elke individuele 

bijdrages. Zo worden aan elke gebruiker, op basis van de activiteit binnen 

de community, een aantal karma-points toegekend. Een laatste voorbeeld 

is de online virtuele wereld World of Warcraft, waarin spelers om het spel 

uit te kunnen spelen samen dienen te werken met andere spelers en zich 

verenigen in gildes (http://www.wow.com). 

 

Sommige sociale netwerken faciliteren vooral samenwerkingen rond 

conversaties. Het gaat bij dit type om langer volgehouden interacties, 

conversaties rond een gemeenschappelijke interesse. Conversaties bij 

Flickr, YouTube en MySpace draaien rond individuele content-elementen 

of persoonlijke profielen. Voorbeelden van sociale netwerken die 

conversaties stimuleren zijn bvb. groepsoftware als Yahoo! Groups en 

andere online communities die sterk rond één andere gedeelde interesse 

zijn ontstaan (http://groups.yahoo.com) . Vooral ook de blogosfeer leent 

zich uitstekend tot het voeren van over het web verspreide, dus 

gedistribueerde, conversaties. Dit is mogelijk via de commentaarfaciliteiten 

op een weblog, maar conversaties kunnen ook verspreid gevoerd worden. 

Het samenbrengen van de verschillende gezichtspunten gebeurt door 

trackback-systemen en door zoekmachines als Technorati, die aangeven 

welke blogs linken naar een gegeven weblogtopic. 
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3. Naar een prototype voor VACF 

 

Ondertussen heeft ook heel wat culturele content zijn weg gevonden naar 

tal van bestaande Web 2.0 toepassingen. Een snelle zoektocht doorheen 

het aanbod maakt dit meteen duidelijk. Bovendien hebben in het zog van 

de bekende voorbeelden ook enkele kleinere ‘culturele’ ‘Web 2.0’-

toepassingen de wind in de zeilen. Eén van de markantste voorbeelden is 

de reeds genoemde boekensite Librarything (http://librarything.com). Op 

deze website beschikt elke gebruiker over een virtuele boekenplank waarin 

een catalogus van de persoonlijke bibliotheek kan worden bijgehouden. 

Omdat Librarything speurt in bestaande online databanken (zoals die van 

Amazon.com en tal van bibliotheken) kunt u deze informatie zeer snel en 

nauwkeurig toevoegen. Indien u dit wenst, kunnen andere bezoekers uw 

collectie bekijken (en omgekeerd). Op basis van de literaire voorkeuren 

van de gebruikers is het systeem in staat om boeken te suggereren of 

gebruikers in contact te brengen met lezers met gelijkaardige 

boekencollecties (culturele buren). Achterliggend idee is het gegeven dat 

mensen met dezelfde boeken ook dezelfde interesses en smaak delen. 

Librarything heeft op dit moment 175000 leden, die samen meer dan 12 

miljoen boeken in hun bezit hebben, waarvan bijna 2 miljoen unieke titels. 

 

Binnen de traditionele culturele sector heeft ‘Web 2.0’ daarentegen nog 

niet echt brokken gemaakt. Het is de bedoeling met het VACF-prototype 

voor het webplatform hierin verandering te brengen. Vooruit fungeerde als 

pilot (gaat de ideeën ook integreren in zijn nieuwe webplatform) en het was 

ook met deze culturele instelling in het achterhoofd dat de oefening werd 

gemaakt. Het team van onderzoekers heeft eerst een aantal use cases 

gecreëerd die daarna in een mockup en een datamodel zijn uitgewerkt. 

Projectpartner Agency.com heeft de mockup dan verder ontwikkeld, 

gebruik makende van het Ruby on Rails-framework. De werktitel voor het 

prototype was Vonk. 
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Het 3D-prototype werd ontwikkeld door Workspace Unlimited in 

samenwerking met EDM (Universiteit Hasselt), op basis van de Quake III 

Engine. Via de gecreëerde API’s wordt tussen Vonk en de 3D-omgeving 

geïnterageerd. Zo zijn bvb. de gebruikersaccounts gedeeld, worden tussen 

beide platformen profielgegevens gedeeld en bijgewerkt (op basis van het 

interactieve gedrag van de gebruikers), en is er een gemeenschappelijke 

discussieruimte voorzien. 

 

In wat volgt wordt een beknopte beschrijving gegeven van dit prototype. 

 

3.1 Het aanbod binnen Vooruit 

 

Voor het model is in de eerste plaats uitgegaan van het aanbod. Vooruit 

brengt nu reeds uitgebreide contextuele informatie rond de culturele 

evenementen die er plaatsvinden. Bedoeling van het prototype was 

hiermee nog verder te gaan en het fysieke aanbod zo goed en zo 

multimediaal mogelijk te beschrijven. Hierbij horen behalve algemene 

informatie ook captaties van evenementen, informatie over uitvoerders, 

links naar externe websites, ... Wil dergelijk platform succesvol zijn, zal het 

in elk geval moeten beschikken over een gebalanceerd uitgebouwde 

digitale collectie en bibliotheek. 
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Fig. 2: Gepersonaliseerde presentatie van het aanbod bij Vonk. 

 

Op het vlak van het beschrijven van informatie wordt gekozen voor een 

hybride vorm. Vooruit blijft uiteraard zijn traditionele rol van expert 

waarnemen en garandeert kwaliteitsvolle content, beschreven volgens een 

zorgvuldig gekozen taxonomie. Maar ook de participant en zijn inbreng 

worden serieus genomen. Zo kan deze op verschillende manieren en 

geheel vrij (folksonomy) metadata toevoegen. Er kan door middel van 

ratings, kritieken, tags, beschrijven en ‘bijhouden’ van evenementen en 

multimediale content, en op verschillende andere manieren een appreciatie 

van het aanbod worden gegeven. Daarnaast kan elke gebruiker ook eigen 

creaties toevoegen, en dit op verschillende manieren. 

 

Betekent dit alles een de-facto meerwaarde? Absoluut niet, een grote 

variëteit van user-generated content mag verwacht worden, met grote 

onderlinge kwaliteitsverschillen. Maar het biedt op zijn minst een meta-

waarde, die het systeem in staat zal stellen meer gepersonaliseerd te 

ontsluiten. Een liefhebber van rockmuziek krijgt op de voorpagina vooral 
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informatie rond deze cultuurvorm, een liefhebber van andere 

cultuurvormen andere gepersonaliseerde zaken. 

 

3.2 De sociale ontmoetingsruimte 

 
Fig. 3: De virtuele sociale ontmoetingsruimte bij Vonk. 

 

Vonk is ook een sociale ruimte waar de cultuurparticipant met elkaar het 

debat aan gaan, maar ook een ontmoetingsplaats met de Vooruit-

medewerkers en kunstenaars. De dialoog die hieruit kan ontstaan is 

misschien wel het belangrijkste aspect aan dit prototype. Belangrijk is dat 

deze arena zo open mogelijk wordt gecreëerd zodat het gesprek zo 

gelijkwaardig mogelijk kan worden gevoerd. Zo is het systeem bvb. heel 

open geconcipieerd (zie puntje 3.3), zodat gebruikers met een eigen 

webstek vanop deze plaats het debat kunnen aangaan. 

 

Het is de plaats om gelijk- of andersgestemde cultuurliefhebbers te 

ontmoeten, op basis van overeenkomsten of verschillen. Gebruikers 

kunnen relaties leggen met andere gebruikers, en het systeem creëert op 
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basis van het interactieve gedrag een culturele buurt rondom elk 

gebruikersprofiel. 

 

Vonk wil een hubrol vervullen, en een gids zijn die met de hulp van de 

gebruikers belangrijke interne en externe cultuurinformatie onder de 

aandacht van de bezoekers brengt. Hiermee wil het afstappen van de 

traditionele gatekeeper-rol en een gidsrol opnemen in het meer en meer 

gefragmenteerde digitale cultuurlandschap. 

 

3.3 Een open systeem voor de eindgebruiker 

 

Een belangrijk aspect aan Web 2.0 zijn de zogenaamde mashup 

applicaties (zie hoofdstuk 2). Dit zijn zijn combinaties van één of meerdere 

open databronnen. Een veel gebruikte bron voor mashups is bvb. Google’s 

databank met geografische data (Google Maps), een open systeem dat 

door iedereen (tegen bepaalde voorwaarden) mag gebruikt worden. 

Innovatie kan op deze manier sneller verlopen, men kan verder bouwen 

bovenop bestaande realisaties zonder van nul te moeten beginnen. Door 

deze vorm van open innovatie ontstaan mogelijk ook compleet nieuwe 

invullingen, waaraan de oorspronkelijke ontwikkelaars nooit gedacht 

hebben. Ook nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe, open business 

modellen worden op deze manier mogelijk. Gesloten data-ecologieën 

sluiten zichzelf dus uit van deze vorm van informatieuitwisseling. Data kan 

daarnaast ook uitwisselbaar gemaakt worden met andere toepassingen en 

platformen. Dit gebeurt door het aanbieden van APIs, RSS feeds of XML 

bestanden. Dit heeft ongetwijfeld een creatieve impuls tot gevolg gehad, 

die zich in de toekomst ongetwijfeld nog zal verderzetten. 
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Fig. 4: De weergave van een persoonlijk profiel op Vonk. 
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Fig. 5: Vonk als mashup die door de gebruiker geselecteerde informatie 

integreert (Flickr.com, Last.fm, Del.icio.us en door gebruikers beheerde 

weblogs). 

 

Vonk heeft met dit concept volop geëxperimenteerd. Behalve het 

meeneembaar maken van de meeste gebruikersdata (via een API en RSS-

feeds), gebruikt het ook het internet ten volle als platform. Met de huidige 

generatie webtoepassingen zijn we in een tijdperk beland waarin de 

technologie ons via software-diensten toelaat data wereldwijd op te slaan 

in verschillende databanken. Elk van de filmpjes, foto’s of blogbijdrages die 

een gebruiker aan een Web 2.0-toepassing toevertrouwt komt wel ergens 

in zo’n databank terecht. De meeste Web 2.0 applicaties laten toe deze 

data te hergebruiken via een API. Zo is het mogelijk gemaakt dat foto’s die 

door Vonk-gebruikers in Flickr.com zijn opgeslagen naadloos op het Vonk-

platform kunnen geïntegreerd worden. Deze kunnen dan verbonden 

worden aan zowel evenementen als aan gebruikers (via een vooraf 

gedefineerde tag). Flickr wordt momenteel reeds in belangrijke mate door 

Vooruit-bezoekers gebruikt. Zo zagen we bijvoorbeeld dat na een optreden 

van de groep Deus in Vooruit (2006) tal van foto’s van dit optreden op dit 

platform waren ondergebracht. Op dezelfde manier worden culturele 

weblinks uit del.icio.us gehaald en muziekprofielinformatie uit de last.fm 

community. Belangrijk om te vermelden is dat enkel met informatie wordt 

gewerkt van gebruikers die ook op het vonk-platform een 

gebruikersaccount hebben. Tenslotte wordt ook met informatie uit de 

blogosfeer gewerkt. Gebruikers die reeds elders op het web een weblog 

bijhouden kunnen via RSS een link maken met hun Vonk-profiel. Telkens 

ze een bijdrage plaatsen die bij het vonk-profiel past, wordt deze 

automatisch aan het profiel toegevoegd.  

 

Het spreekt voor zich dat met dergelijke architectuur een grote taak 

weggelegd in het helpen van de bezoeker met het vertrouwd maken met 

deze diensten, een constante monitoring van nieuwe relevante diensten, 

risico dat diensten buiten gebruik worden genomen, ... Voordeel is wel dat 
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we de informatie halen waar ze zit en de gebruiker niet dwingen deze te 

produceren binnen de context van Vonk. 

 
 

Fig. 6: Nieuw gecreëerde bijdrages en kritieken, afkomstig van zowel 

binnen als buiten Vonk. 
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Fig. 7: Nieuwe geplaatste foto’s in Flickr, naadloos geïntegreerd binnen 

Vonk. 

 
 

Fig. 8: Het geaggregeerde luistergedrag van de Vonk-community, 

aangeleverd door Last.fm. 

 

3.4 Een open systeem voor andere (culturele) actoren 

 

We evolueren in de richting van een digitale genetwerkte ruimte die de 

spelregels voor elke maatschappelijke actor wijzigt. Ook de web-

aanwezigheden van deze actoren ontsnappen hier niet aan. Service 

Oriented Architectures (SOA’s), het programmatorisch met elkaar 

verbinden van heterogene databronnen, wordt in zakelijke omgevingen en 

bedrijfsintegraties meer en meer gebruikt. Ook in het Web 2.0-tijdperk 

gebeurt dit meer en meer (de zgn. mashups). 
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Fig. 9: Door gebruik van uitwisselingsmechanismen als APIs en RSS reikt 

Vonk technologisch de hand naar andere (culturele) actoren.  

 

Het publiek is niet enkel actief binnen de context van één enkele culturele 

instelling, maar spreidt zijn activiteiten over verschillende organisaties. Het 

ligt dan ook voor de hand dat deze de handen in elkaar slaan en virtueel 

gaan samenwerken door het uitwisselen van content. Ook kunstenaars en 

performers zijn de ene keer actief in deze instelling, en de andere keer in 

een andere instelling. Het lijkt dus nuttig en wenselijk om deze inhoud, die 

nu als het ware in silo’s zit opgesloten, met elkaar te gaan verbinden.  

 

Het prototype doet dit door het ontsluiten van data via API’s, RSS-feeds op 

micro-content niveau, door gebruik te maken van heldere URL-structuren 

en het gebruiken van micro-formats, o.m. voor evenementen. Indien 

andere culturele instellingen hierop inpikken kan dit leiden tot verregaande 

virtuele informatieuitwisseling en zelfs tot volledig nieuwe culturele 

kruisbestuivingen. 

 



 63

3.5 Tot slot: over de technische ontwikkeling van het prototype 
 

Fig. 10: Het ‘Getting Real’-manifest van 37signals.com 

(http://gettingreal.37signals.com/, laatst geraadpleegd april 2007). 

 

Web 2.0 heeft het web gebruiksvriendelijker en toegankelijker gemaakt. 

Het heeft de eindgebruiker in staat gesteld laagdrempelig tekst online 

publiceren (bvb. via weblogs) en via digitale print-on-demand zelfs ook op 

papier (zie bvb. http://lulu.com). Daarnaast is het ook mogelijk geworden 

zich via dit kanaal creatief uit te drukken in beeld en geluid. Deze trend zal 

zich in de toekomst ongetwijfeld verder zetten, en naarmate we het web 

zich meer in het dagelijks leven gaan inpassen, zullen nog meer mensen 

van deze mogelijkheden gebruik maken.   

 

Een nieuwe evolutie is het gegeven dat ook de drempel om zelf 

webtoepassingen te creëren langzaam aan het verlagen is. Nu reeds 

bieden bestaande toepassingen open API’s die eenvoudig hergebruik en 

nieuwe gecombineerde diensten toestaan. Hierdoor is het voor kleine 

ontwikkelteams of zelfs individuele ontwikkelaars met beperkte middelen 

mogelijk toch innovatieve toepassingen te creëren. Een toepassing als 

Librarything (http://www.librarything.com), gecreëerd door één ontwikkelaar 

met een briljant idee, was nooit mogelijk geweest zonder de digitaal ter 

beschikking gestelde boekendata van tal van wetenschappelijke 

bibliotheken en van Amazon.com.  
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Hiervoor is evenwel nog steeds een zekere programmeerkennis vereist. 

Maar ook hier zijn, onder invloed van open source software, enkele 

belangrijke drempels geslecht. Het openbron-principe heeft het mogelijk 

gemaakt programmeercode met anderen te delen en naar eigen 

goeddunken uit te breiden. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot indrukwekkende 

en veel gebruikte initiatieven als de blog-software Wordpress 

(http://wordpress.org), of het content management systeem Drupal 

(http://drupal.org), die relatief eenvoudig aan elke behoefte kunnen 

aangepast worden. Ook een complexiteit-reducerend applicatie-framework 

als Ruby on Rails (http://rubyonrails.org) mag binnen deze context 

genoemd worden.  

We vermoeden dat dit nog maar het begin is en dat in de toekomst ook 

niet-ontwikkelaars eigen toepassingen zullen kunnen creëren, zonder zelf 

één regel code te moeten schrijven. De eerste toepassingen die dit moeten 

mogelijk maken steken langzamerhand de kop op. Pipes, een recent 

gelanceerd initiatief van Yahoo, stelt gebruikers in staat databronnen met 

elkaar te gaan combineren en te bewerken. In principe kan elk individu met 

Pipes een eigen Google News maken en publiceren 

(http://pipes.yahoo.com). Op Netvibes kan zonder technische kennis een 

persoonlijke webportaal worden gecreëerd (http://netvibes.com). En het 

platform Ning tenslotte stelt in principe iedereen in staat om op eenvoudige 

wijze een sociaal netwerk te creëren, voorzien van alle nodige faciliteiten 

(http://ning.com). 

 

Het VACF-project zelf heeft met deze mogelijkheden geëxperimenteerd. 

Niet alleen hebben we gepoogd het ‘Getting Real’-manifest (zie Fig. 10.) te 

vertalen naar de culturele context, we hebben ook het ontwikkelteam klein 

en wendbaar proberen te houden en het prototype te laten bouwen in het 

applicatie-framework Ruby on Rails. Vooruit zet momenteel de ideeën uit 

het prototype om in een nieuwe website, die volgens deze principes met 

beperkte mankracht en volledig binnenhuis wordt ontwikkeld. Indien deze 

‘empowering’-trend zich verderzet, en het ontwikkelen van applicaties 

steeds eenvoudiger zal worden, weggelegd voor zelfs de kleinste culturele 
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instellingen, die zich hierdoor weer veeleer zullen kunnen concentreren op 

hun core-business, zijnde kunst en/of cultuur.  
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projecten (Erfgoed2.0, Pokumon, Cocomedia) en bij verschillende andere e-cultuur 
onderzoeksprojecten voor diverse overheden (SCJS, Breedband & cultuur,  ICT en 
cultuurparticipatie). 
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1 Inleiding  

 

Informatie- en CommunicatieTechnologieën (ICT) worden verondersteld 

een verregaande invloed te hebben op de samenleving2. Economie en 

handel, beleid, gezondheidszorg, sociale dienstverlening, cultuur en vrije 

tijd worden vandaag gelinkt aan ICT in neologismen als e-commerce, e-

governance, e-health en e-culture. Informatisering wordt daarbij gezien als 

een middel om bestaande praktijken en processen efficiënter en effectiever 

te maken. Deze informatisering is echter nog maar een eerste stap. ICT 

kunnen inderdaad ook leiden tot totaal nieuwe ontwikkelingen door het 

linken van praktijken die voorheen strikt gescheiden waren. Daarenboven 

dwingt het gebruik van ICT de maatschappelijke actoren tot het radicaal 

herdenken van hun opdracht en rol. De traditionele opdeling tussen 

consument en producent —zowel in de context van media, beleid, 

economie, enz.— wordt immers getransformeerd. Door de inzet en het 

gebruik van ICT worden consumenten immers in de mogelijkheid gesteld 

om informatie te modelleren, te herinterpreteren en zelfs te creëren. 

Misschien is het nog te vroeg om te spreken van een consument die ook 

producent wordt, maar anderzijds blijkt toch dat bestaande patronen en 

rolverdelingen momenteel onder druk staan.  

 

Ook de culturele sector ondervindt momenteel de gevolgen van dit 

wijzigend communicatielandschap. Het gebruik van ICT heeft invloed op de 

creatie van kunst en cultuur, de verspreiding van cultuur, en de 

cultuurbeleving. Recent onderzoek in Vlaanderen toont aan dat de 

culturele sector gelooft in de vele mogelijkheden van ICT. Verschillende 

                                                 
2 Zie: Castells, Manuel (1996) The information age: economy, society and culture. 
Volume I. The Rise of the network society. Oxford: Blackwell Publishers   
Freeman, Chris (1985) ‘Long waves of economic development’, pp. 602-616 in T. 
Forester (ed) The information technology revolution. Cambridge: MIT Press. 
Garnham, Nicholas (2000) Emancipation, the media and modernity. Arguments 
about the media and social theory. Oxford: Oxford University Press. 
Burgelman, Jean-Claude (1999) ‘The future of the welfare state and its challenges 
for communication policy’, pp. 125-135 in A. Calabrese and J.C. Burgelman (eds) 
Communication, citizenship and social policy. Lanham: Rowman & Littlefield. 
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organisaties zoeken naar innovatieve antwoorden op de uitdagingen van 

de nieuwe media en de nieuwe mogelijkheden om een publiek te bereiken 

en te betrekken3. Een groeiend aantal digitale kunstenaars verkent 

momenteel de grenzen van kunst en technologie. Het relatief succes van 

internationale digitale kunstenfestivals (Dutch Electronic Arts festival in 

Rotterdam, Ars Electronica Festival in Linz, enz.) en andere digitale 

kunstinitiatieven (Rijksmuseum in Amsterdam, Tate Online in London, enz.) 

wijzen op de toenemende aandacht voor het fenomeen in de sector. Langs 

de andere kant blijkt er ook veel onzekerheid te bestaan over de toekomst 

in een digitaal tijdperk. Deze onzekerheid gaat samen met een gebrek aan 

een duidelijke visie over de te volgen weg. 

 

Gebruik makend van de terminologie die Rogers gebruikt met betrekking 

tot zijn welgekende innovatie-adoptiecurve, kan je de culturele sector zowel 

een innovator als een achterblijver noemen inzake de adoptie van ICT4. 

Enerzijds heeft de sector op innovatieve wijze nieuwe media en 

communicatietools gebruikt in de creatie en publicatie van kunstwerken. 

Nieuwe technologieën worden inderdaad dikwijls door een beperkte groep 

van kunstenaars zeer snel opgemerkt en gekneed en vervormd tot 

instrumenten of objecten die de doelstellingen van de ontwikkelaars 

radicaal overstijgen. Zo startte computerkunst reeds in de vroege jaren 50 

met de experimenten van Ben Laposky, Herbert Franke en John Whitney 

Sr. Andere bekende voorbeelden waarbij nieuwe media innovatief werden 

ingezet binnen de kunsten zijn ondermeer: de performance ‘Virtual Space’ 

van Galloway en Rabinowicz uit de jaren ’70. Een performance waarbij 

twee groepen dansers, de ene aan de oostkust van de VS en de andere 

aan de westkust, samen een stuk opvoerden via satellietverbindingen, 

videocomposities en projecties5. Bekend zijn ook de zelfportretten en de 

portretten van Deborah Harry die gemaakt werden door Andy Warhol op 

een Commodore Amiga tijdens de jaren 80. Kortom een kleine groep 
                                                 
3 Bauwens, Jo and Nulens, Gert (2005) ICT in het culturele veld: de virtualiteit van 
het virtuele. Working Paper 2005-01 Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen. 
4 Rogers, Everett (1996) Diffusion of innovations. New York: The Free Press, Fourth 
Edition. 
5 Brown, Paul (1996) ‘An emergent paradigm’. Periphery (29). 
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kunstenaars speelt bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën dikwijls 

een voortrekkersrol en gaat op bijzonder innovatieve wijze deze 

technologieën opnieuw moduleren en combineren. Zo kunnen nieuwe 

applicaties ontstaan die ofwel een middel kunnen zijn voor verdere creatie 

ofwel een artistiek object op zichzelf. 

 

Anderzijds is de culturele sector, en dan vooral op institutioneel vlak, een 

achterblijver wat de adoptie en implementatie van ICT betreft. Recent 

onderzoek van Bauwens, Nulens en Daems (2005) laat zien dat Vlaamse 

culturele organisaties slechts een fractie van de mogelijkheden van ICT 

benutten. De websites van deze organisaties laten de veelbelovende 

interactieve componenten voorlopig links liggen: ‘In many cases websites 

are nothing more than useful digital brochures, and the promises of more 

interactivity, of new cultural experiences and new roles, remain loose.’ 6 

 

Kortom de relatie tussen ICT en cultuur is ambigu. Culturele pioniers en 

kunstenaars hebben op originele en innovatieve wijze nieuwe 

technologieën en cultuur verbonden. Anderzijds lijkt de culturele sector, in 

de betekenis van een geïnstitutionaliseerd veld, eerder terughoudend om 

deze technologieën te domesticeren in de dagelijkse werking van hun 

organisatie.  

 

Zoals reeds gesteld, gelooft die culturele sector wel in de mogelijkheden 

van nieuwe media. Deze mogelijkheden werden binnen dit hoofdstuk 

afgetast met verschillende experten binnen de cultuursector. Terwijl andere 

deelonderzoeken binnen deze studie op zoek gaan naar concrete noden 

en wensen van potentiële gebruikers van de virtuele Vooruit, wordt in dit 

deel getracht om op een conceptueler niveau na te denken over de 

mogelijke betekenis van e-cultuur en van een virtueel kunstencentrum in 

het bijzonder. Daarbij worden ondermeer de vragen vanuit het VACF-

                                                 
6 Bauwens, Jo, Nulens, Gert and Daems, Marie (2005) 'ICT in the cultural sector: the 
virtuality of the virtual', pp. 135-146 in P. Masip & J. Rom (eds) Digital utopia in the 
media: from discourses to facts. A balance. Barcelona: Publicacions Blanquerna. 
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projectvoorstel overgenomen. Zo confronteren we de gesprekspartners 

met de vraag of de virtuele ruimte een gelijkwaardige tegenhanger kan 

worden voor de bestaande reële omgeving. We stellen vragen rond de 

vereiste institutionele context voor digitale kunst. Verder komen aspecten 

rond cultuurbeleving en participatie aan bod. Wat kan de betekenis zijn van 

een eventuele interactieve online participatie wanneer die vergeleken wordt 

met de offline receptieve deelname? Kunnen er via de digitale media 

andere en nieuwe doelgroepen worden aangetrokken tot cultuur?  

 

Sommige gesprekpartners bleken zeer sceptisch te staan tegenover het 

gebruik van digitale media in de culturele sector. De eventuele impact op 

de sector werd heel laag ingeschat. Anderen spraken van een totale 

ommekeer die de rol van de tradionele culturele gatekeepers compleet 

onderuit zou gaan halen. Wanneer echter niet gefocust wordt op de 

verschillen tussen de meningen van de gesprekspartners en gezocht wordt 

naar wat eventueel gezien kan worden als een gemeenschappelijke visie 

op e-cultuur, dan blijkt dat er vooral geloofd wordt in een en/en-verhaal. 

Concreet wil dit zeggen dat de gesprekspartners geloven dat de huidige 

vormen van cultuuraanbod en –participatie zullen blijven bestaan, maar 

tegelijkertijd ook aangevuld zullen worden met nieuwe manieren om 

culturele inhouden te distribueren en te beleven. Deze complementariteit 

tussen verschillende oude en nieuwe media wordt dan, afhankelijk van de 

gesprekspartner, geïnterpreteerd als het naast elkaar bestaan van 

zelfstandige en losstaande entiteiten of als een nieuwe omgeving waarin 

traditionele en nieuwe vormen elkaar wederzijds beïnvloeden.  

 

De bevindingen uit de verschillende gesprekken worden in dit rapport 

gestructureerd aan de hand van vier hoofdstukken. Op de eerste plaats 

wordt ingezoomd op het aanbod. Dient het huidige cultuuraanbod 

gedigitaliseerd te worden? Wat betekent dit voor de beleving ervan? Welke 

vragen roept dit op in verband met (digitale) archivering? Dient dit aanbod 

op zichzelf te staan of dient het als toeleiding naar het ‘reële’ 

cultuuraanbod. Op de tweede plaats stellen we de institutionele context 
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van e-cultuur centraal. We vroegen de mening van de gesprekpartners 

over de noodzaak om een digitaal cultuuraanbod in te bedden in 

bestaande structuren. Of is het eerder aangewezen om dit cultuuraanbod 

van onderuit te laten ontstaan en groeien? 

Verder werden de vragen rond virtuele cultuurparticipatie gebundeld. 

Volgende thema’s komen aan bod: de kracht van communities, de zin van 

publieksonderzoek, kwaliteitscontrole en het aantrekken van nieuwe 

publieken. Tenslotte wordt even stilgestaan bij toekomstvisies omtrent e-

cultuur. 

 

De interviews werden afgenomen in de maand januari 2006. In totaal 

werden 12 mensen bevraagd. Deze personen bekleden een artistieke, 

zakelijke, organisatorische, promotionele of beleidsfunctie in het culturele 

domein. De interviews geven persoonlijke visies weer van de 

geïnterviewden en kunnen aldus niet beschouwd worden als representatief 

voor de sector waarin de geïnterviewden zich bewegen. De algemene 

houding van de geconsulteerde experten met betrekking tot e-cultuur 

varieerde van ‘een sterk geloof in de opportuniteiten die ICT bieden voor 

de culturele sector’ tot een ‘eerder sceptische houding’. Aan de 

geïnterviewden werd beloofd dat hun antwoorden zouden verwerkt worden 

in een anoniem document. Het is dus niet de bedoeling van dit document 

om bepaalde uitspraken te linken aan bepaalde experten, maar wel om de 

aanwezige meningen in het veld te presenteren en met elkaar te 

confronteren.  

 

Negen experten komen uit Vlaanderen, één uit Nederland en twee uit 

Groot-Brittannië. Deze twee Britse experten worden in het document met 

naam genoemd (Jemima Rellie van Tate Online en Gail Durbin van Victoria 

& Albert). 

 



 74

2 Virtueel aanbod 

 

De gesprekspartners werden in eerste instantie bevraagd naar hun oordeel 

en mening over een mogelijk virtueel cultuuraanbod. Dit niveau impliceert 

ondermeer de digitalisering en de archivering van het cultureel aanbod. 

Eén van de experten beschrijft de ongestructureerde manier waarop 

momenteel cultuur digitaal gearchiveerd wordt: 

 

Er is zeker een nood aan archivering en kunst online zetten. Maar 

voor de rest is dat heel separaat… kunstenaars op hun eigen 

website doen dat bijvoorbeeld, of sommigen doen dat voor een 

stuk. Maar dat wordt niet systematisch gedaan. En als dat dan op 

verschillende plekken gebeurt, dan kan er wel ergens een rol 

weggelegd zijn voor een centraal punt vanwaar er doorverwezen 

wordt. 

 

Dit centraal punt wordt evenwel niet opgevat als een soort ‘gecentraliseerd 

Vlaams digitaal cultureel archief’. De geïnterviewden leken deze optie te 

beschouwen als te stringent, te gevoelig (wie moet die rol dan opnemen?) 

en daardoor ook amper realistisch. Er wordt eerder geopteerd voor 

verschillende naast elkaar bestaande digitale archieven die dan op een 

intelligente manier aan elkaar gelinkt kunnen worden. 

De creatie van een overkoepelende collectie voor de Vlaamse culturele 

sector wordt aldus afgewezen. Daarbij wordt ondermeer gerefereerd naar 

een eerder studie omtrent digitalisering binnen de erfgoedsector: 

 

Uit die studie is vooral de behoefte aan kennis naar voor 

gekomen. Niet de nood aan een centrale database, maar wel aan 

een kenniscentrum dat richtlijnen zou kunnen geven, bijvoorbeeld 

rond technologische en metadata-standaarden. Geen opgelegde 

richtlijnen maar een kenniscentrum waarmee je in dialoog zou 

kunnen treden. Om problemen op te lossen, waarbij je probleem 
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ook een soort case zou kunnen zijn, waaruit het kenniscentrum 

ook uit zou kunnen leren. 

 

Bovendien kan een digitaal archief slechts een bepaalde selectie bevatten. 

Alle gesprekspartners zijn het erover eens dat het digitaal archiveren van 

cultuur bepaalde keuzes impliceert. Ter illustratie: 

 

Ik ben zeker niet van mening dat alles online moet staan of 

gedigitaliseerd moet worden. Ik denk dat dat niet zinvol is en ook 

financieel niet haalbaar is. Ik denk dat de doelstelling vooral 

belangrijk is (…) 

 

Deze doelstelling wordt dan gelinkt aan de specificiteit van de instelling of 

van de sector. Zo kan het voor de erfgoedsector, die als voornaamste 

doelstelling heeft het bewaren van het cultureel erfgoed, uiteraard relevant 

zijn om bepaalde culturele inhouden te archiveren. Ook de selectiecriteria 

voor wat er dan precies uit het grote aanbod in aanmerking komt voor 

digitale archivering, hangen volgens één van de geïnterviewden dus 

enerzijds samen met de vooropgestelde doelstellingen. Toch zijn er ook 

alternatieve beweegredenen denkbaar: 

 

Het kan legitiem zijn om een publiek mee te laten bepalen wat 

gedigitaliseerd wordt. Maar dat is zeker niet het enige model. Je 

kan ook digitaliseren omwille van de wetenschappelijke waarde of 

om conservatieredenen. Er zijn dus zeker ook andere redenen 

waarom je zou digitaliseren. Volgens mij zijn er dus verschillende 

mogelijke business models voor de selectie van het materiaal. 

 

Het business model waarbij een publiek mee bepaalt wat er gedigitaliseerd 

wordt, laat toe om de kosten van de digitalisering gedeeltelijk door te 

schuiven naar de klant. Een bekend voorbeeld waarbij dit model wordt 

toegepast is het Nederlands Muziekarchief FONOS (zie www.fonos.nl). 

Fonos, dat samenhangt met het Nederlandse Instituut voor Beeld en 
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Geluid (centrale beheerder van het Nederlandse audiovisuele erfgoed), 

heeft een enorme collectie originele LP’s die op vraag van een klant 

gedigitaliseerd worden. De klant van Fonos betaalt dus als het ware een 

deel van de digitaliseringskosten. Dat dit systeem ook zijn beperkingen 

kent, wordt geïllustreerd door de mededeling in oktober 2005 dat er geen 

schenkingen van LP’s meer aanvaard worden wegens de niet meer te 

beheren stapels vinyl… Binnen het VACF-project kan dit business model 

bijvoorbeeld toegepast worden als economisch haalbaar 

selectiemechanisme om ‘oude’ analoge content (vb. analoge captaties van 

voorstellingen) te digitaliseren en aan te bieden. 

 

Verschillende gesprekspartners benadrukken dat deze fase van 

digitalisering zeer belangrijk is, maar dat het slechts de eerste stap is. 

Nochtans waarschuwt een expert dat zelfs deze eerste fase voor sommige 

instellingen al zeer moeilijk zal zijn: 

 

Als je praat met de sector dan merk je dat in sommige 

organisaties de fysieke datafiches niet eens in orde zijn. Dikwijls 

ontbreken ook de metadata. Een inventaris van culturele 

collecties staat dus helemaal nog niet op punt. 

 

Naast het digitaliseren van content is er ook een tweede en derde fase 

vereist. Tijdens die tweede fase wordt de content gecontextualiseerd en 

voorzien van rijke media. De derde fase betreft het connecteren van die 

gecontextualiseerde inhoud. Dit omvat zowel het verbinden van informatie 

als het verbinden van deze informatie naar het publiek. 

 

In het eerste werkpakket van het VACF-project werd deze driedeling verder 

verfijnd tot een model waarbij de focus verschuift van de culturele 

organisatie via de kunstenaar/het cultureel object naar het cultureel 

publiek. De voorgaande discussie sitiueert zich op het niveau van de 

virtuele collectie. Maar verschillende gesprekspartners wezen op de 

mogelijkheid en het belang om ook creatieve processen in beeld te 
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brengen via de digitale media. We bevinden ons dan op het niveau van het 

‘virtueel atelier’. Een expert uit de ‘experimentele kunsten’ licht toe: 

 

We willen daarmee ook bepaalde processen zichtbaar maken die 

je anders niet meer zou kunnen bekijken. Regelmatig verschijnt er 

op de website dan materiaal of beelden. Dat geeft een soort inkijk 

intermediair terwijl die mensen aan het werken zijn. 

 

Anderen wijzen dan weer vooral op het praktische nut van deze archivering 

van creatieve processen.  

 

De digitale conservering en bewaring van het opzetten van 

installaties kan nuttig zijn voor een latere reconstructie. Musea 

kunnen dan bijvoorbeeld jaren later die installatie op precies 

dezelfde wijze terug opstellen.  

 

Tenslotte wordt ook het belang van digitale archivering voor de 

kunstenaars zelf benadrukt. Binnen de wereld van de experimentele kunst 

is er volgens een gesprekspartner een nood aan het in kaart brengen van 

processen en afgewerkte creaties: 

 

Binnen ons domein zijn we veel met ontwikkeling bezig, en de ene 

kunstenaar weet eigenlijk niet goed wat de andere precies doet. 

En op dat vlak kan archivering een rol spelen. Nu zie je dikwijls 

dezelfde experimenten, dezelfde werken ontstaan. Via een archief 

laat je kunstenaars toe om verder te bouwen op wat al ontwikkeld 

is in plaats van iedere keer weer opnieuw te moeten beginnen. 

Er werden door de gesprekspartners aldus drie soorten van gebruik 

voorgesteld inzake het digitaliseren van creatieve processen. Op de eerste 

plaats wordt de piste aangehaald waarbij de cultuurparticipant inzage krijgt 

in het tot stand komen van een kunstwerk. De gesprekspartners van 

kunstenwerkplaatsen geven aan dat dit creatief proces soms ook de 

essentie van het kunstwerk zelf is. Uiteraard heeft het dan zin om dit 
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proces via digitale wegen breder toegankelijk te maken. Ten tweede wordt 

het nut van een virtueel atelier omschreven in termen van 

tentoonstellingspraktijken van culturele instellingen. Een digitaal document 

kan op een later moment praktische informatie geven over het organiseren 

of opstellen van een bepaald kunstwerk. En tenslotte wordt het nut voor de 

kunstenaargemeenschap genoemd. Een virtueel atelier geeft kunstenaars 

de mogelijkheid om verder te bouwen op werk van collega’s, dat werk 

opnieuw te interpreteren of er een kritiek op te formuleren. 

 

Hoewel er in Vlaanderen enkele projecten bestaan die de creatieve 

processen in de kijker zetten via nieuwe media, blijkt het merendeel van de 

digitale initiatieven binnen de cultuursector zich eerder te richten op 

cultuurmarketing. Alle gesprekspartners oordelen dat nieuwe media, en in 

het bijzonder het Internet, hier een belangrijke rol kunnen spelen. Zoals 

één van de experten het samenvat: 

 

Ik denk dat digitale media meer en meer een rol zullen krijgen in 

het bekend maken van een cultureel aanbod. 

 

Bij internationaal gerenommeerde cultuurhuizen, zoals het Londense Tate 

Museum, wordt die virtuele cultuurmarketing momenteel gezien als de 

belangrijkste digitale toepassing, en worstelt men met de vraag of een 

virtueel bezoek evenwaardig kan zijn aan een reëel bezoek. Jemima Rellie 

van Tate Online licht dit toe: 

 

We’re currently having a lot of meetings about how to increase 

content, how to add other types of content, more entertainment-

type of content. But it proves expensive to maintain. The main 

issue is: how far beyond supporting the physical gallery does the 

website go? Its most significant role to date is to drive traffic to the 

physical gallery. Above and beyond that the question is: how 

much more can a team of 10 people do? 
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Ook binnen het VACF-project is deze problematiek relevant. Dienen de 

prototypes in de eerste plaats meer volk naar de fysieke Vooruit te lokken? 

Of is een bezoek aan de virtuele Vooruit op zichzelf ook een doel? Binnen 

de bezochte buitenlandse instellingen (Tate en Victoria & Albert) blijkt 

voorlopig de eerste doelstelling centraal te staan. Toch worden de 

bezoekersaantallen van de websites en webprojecten gretig geciteerd naar 

de buitenwereld en naar potentiële subsidiekanalen. 

 

Ook één van de experten situeert het dominante gebruik van nieuwe media 

in de actuele cultuursector eveneens in de virtuele cultuurmarketing als 

instrument om meer mensen naar de fysieke omgeving te leiden. Hij vindt 

het dan ook voorbarig om van een ‘virtueel kunstencentrum’ te spreken en 

relativeert het belang van e-cultuur: 

 

Het belangrijkste zal toch blijven en zijn hetgeen niet-virtueel in 

dat gebouw zit. En de rest zijn gewoon afgeleiden: voor een stuk 

archivering, en dingen die inhoud toegankelijk maken voor 

mensen die op dat moment niet aanwezig kunnen zijn, zoals 

streaming bijvoorbeeld.  

 

Toch ziet dezelfde persoon ook wel de mogelijkheden binnen een nieuwe 

netwerkcultuur, zoals ondermeer het verbinden van inhoud en informatie, 

crossovers tussen disciplines, en mediumspecifieke innovaties. Hij gaat 

akkoord dat deze mogelijkheden een bepaalde impact kunnen hebben: 

 

Ik denk dat dat één van de grote voordelen is van het net. Dat je 

ontzettend veel zaken aan elkaar kunt linken. Je begint hier en je 

eindigt ergens anders, waarbij je in het begin niet wist dat je daar 

ging eindigen. Dat is iets anders dan het gedrukte medium, dat 

staat vast, dat is bijlange niet zo dynamisch.  

 

Maar over de evenwaardigheid tussen een reële en virtuele kunstbeleving 

is zijn mening radicaal: 
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Een reproduktie in een boek is toch ook niet evenwaardig aan het 

echte schilderij. Dat is juist hetzelfde. Je ziet het niet op ware 

grootte, dat is allemaal gereduceerd. Je ziet niet of dat olieverf is, 

waterverf, acryl. Dat is goed als informatie, als een soort 

catalogus, of om achtergrondinfo te hebben. Maar als je een 

schilderij echt wil zien, dan ga je toch naar een museum. Een 

echte filmliefhebber wil toch ook een film op groot scherm zien? 

 

De meningen hierover waren zeer verdeeld tussen de verschillende 

gesprekspartners. Sommigen vonden dat een virtuele cultuurbeleving op 

hetzelfde niveau kon staan als een traditionele beleving. Anderen lachten 

deze stelling weg. De discussie zoals die ook al werd beschreven door 

Walter Benjamin in 1936 ten tijde van de opkomst van cinema en fotografie 

(eveneens vormen met reproduktieve mogelijkheden) laait hier terug op7. 

Enerzijds kan de virtuele cultuurbeleving gezien worden als een manier om 

cultuur breder te verspreiden, anderzijds wordt het aura en de authenticiteit 

van cultuur hier opnieuw bedreigd. Binnen de eerder ‘traditionele’ 

cultuurmiddens wordt bijzonder veel belang gehecht aan die authenticiteit. 

Pogingen om cultuurobjecten te reconstrueren worden met argusogen 

bekeken. Andere gesprekspartners, die zich eerder in een experimentele 

kunst-setting bewegen, zien wél de opportuniteiten van nieuwe media 

binnen dit verhaal.  

Eén van de experten heeft een heldere visie op deze problematiek. Voor 

hem is de oorspronkelijke ervaring onvervangbaar. Het fysiek 

aanschouwen van een schilderij of het beleven van een performance zijn 

voor hem unieke gebeurtenissen. Alles wat gereproduceerd wordt, moet je 

volgens hem zien als een document van dat oorspronkelijk werk.  

 

Naast de vragen die gesteld worden inzake de authenticiteit van een 

culturele creatie heerst er in de sector heel wat onzekerheid en angst rond 

de hele problematiek van de auteursrechten. Anderzijds wordt opgemerkt 

                                                 
7 Benjamin, Walter (1936) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm 
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dat deze onzekerheden veel minder aanwezig zijn bij een jongere 

generatie kunstenaars: 

 

De nieuwe generatie kunstenaars werkt heel eclectisch en heeft 

dus ook minder de neiging om iets af te schermen als een 

persoonlijk ‘bezit’. Die gedachte stamt meer uit de jaren 70 en 80. 

Jongeren zien dat anders.  

De meningen over webkunst bleken minder verdeeld te zijn. Zowat alle 

gesprekspartners waren het erover eens dat deze nieuwe kunstvorm zich 

nog steeds volop aan het ontwikkelen is. Hiermee samenhangend wordt 

momenteel een té sterke fixatie op de technologie vastgesteld, in de zin 

van ‘kijk eens wat ik allemaal kan!’. Webkunst wordt volgens de 

geïnterviewden pas interessant wanneer deze fase voorbij is en wanneer 

webkunst een nieuwe vorm is geworden die zich onderscheidt van de 

andere vormen in plaats van een imitatie te willen zijn van het bestaande. 

Ook bij gevestigde cultuurvormen kan deze evolutie onderscheiden 

worden. Zo werden er in de beginjaren van televisie bijvoorbeeld 

theaterstukken gecapteerd. De manier waarop deze captatie gebeurde 

(met één frontale camera die het gezichtspunt van de theaterbezoeker 

weerspiegelde) sloot zeer nauw aan bij het reeds gekende medium. Later 

ontwikkelden zich dan vormen die specifiek gelinkt kunnen worden aan het 

medium televisie. De gesprekspartners schatten de evolutie van webkunst 

op een gelijkaardige manier in.  

De huidige fixatie op de technologie is volgens een bepaalde 

gesprekspartner aan het curriculum van het kunstonderwijs te wijten. 

Volgens hem worden kunstenaars helemaal niet voorbereid op het gebruik 

van dit nieuwe instrumentarium. De huidige webkunst weerspiegelt dan 

ook dikwijls het leerproces waarin die kunstenaars die nieuwe instrumenten 

een plaats proberen te geven in hun creaties. Anderen benadrukken dan 

weer dat webkunst pas echt als een volwaardige nieuwe vorm kan 

beschouwd worden wanneer die wordt opgenomen binnen het huidige 

aanbod. Webkunst is op dit moment volgens dezelfde logica een te 
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geïsoleerd gebeuren. Wanneer echter creaties worden opgenomen binnen 

algemene kunsttentoonstellingen, zonder dat label ‘webkunst’, kan men 

spreken van een belangrijke stap in het wordingsproces van dit genre.  

 



 83

3 Institutionalisering 

 

In dit hoofdstuk worden enkele uitspraken in verband met de institutionele 

context van digitale cultuur verzameld. Uit het vorige hoofdstuk bleek 

bijvoorbeeld dat binnen de culturele sector ook scepsis aanwezig is 

omtrent de inzetbaarheid van nieuwe media. Binnen culturele instellingen 

is zeker niet iedereen overtuigd van het nut van digitale cultuur en de 

daarmee samenhangende interactieve mogelijkheden. Bovendien stelt de 

netwerkcultuur bestaande structuren en praktijken binnen de culturele 

sector in vraag. In het vorige hoofdstuk werd bijvoorbeeld al geopperd dat 

culturele instellingen niet per se exclusief de rol moeten opnemen inzake 

de samenstelling en distributie van een virtuele collectie. Ook kunstenaars 

en het publiek kunnen hier een rol opnemen. Verder kan ook de rol van 

culturele gids in het digitale tijdperk in vraag worden gesteld. Zijn het 

vandaag nog steeds de culturele instellingen die vanuit hun expertise de 

mogelijke cultuurparticipant de weg wijzen binnen het aanbod? Of gaan we 

meer naar een model waarbij participanten elkaar interessante pistes 

aanraden? Eén van de e-cultuur-experten beseft dat het moeilijk is voor de 

sector om deze switch te maken en stelt dat dit participatieve model ook 

binnen andere domeinen aan de orde is: 

 

Dat is ook een knop die je kan omdraaien in je hoofd, net zoals bij 

de politiek. Als er een plein moet heraangelegd worden, kan je 

ervan uitgaan dat enkel de politci daarover kunnen beslissen. Of 

je kan ook oordelen dat de gebruikers van dat plein daar ook iets 

over kunnen zeggen. In de kunstwereld is dat net zo. Dat heeft 

uiteraard te maken met macht. De specialistencultuur die 

opengezet wordt… 

 

De meeste gesprekspartners gingen ervan uit dat beide modellen relevant 

zullen zijn in de toekomst en respectievelijk hun plaats zullen behouden en 

veroveren in de manieren waarop cultuur ontsloten wordt. Wél wordt 
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aangestipt dat het participatieve model momenteel op heel wat weerstand 

stuit. Jemima Rellie van Tate Online beschrijft bijvoorbeeld hoe er binnen 

haar instelling werd gereageerd toen zij voorstelde om wiki’s te 

introduceren. Deze wiki’s moesten het publiek toelaten om zelf de collectie 

te voorzien van commentaar: 

 

We're looking at wikis or other possibilities.  A lot of curators are 

extremely sceptical and want it very clearly distinguished. Our 

director (Nicholas Serrota) thinks that we should be doing it. Lots 

of curators have never seen a wiki and find it a very scary 

concept.  

 

Deze weerstand is natuurlijk begrijpbaar. Binnen de culturele sector is er 

inderdaad heel wat expertise opgebouwd die men niet graag verloren ziet 

gaan door die rol van cultuurgids door te schuiven naar het publiek. 

Curators stellen zich grote vragen over de kwaliteit van informatie die door 

het publiek wordt aangebracht. Jemima Rellie benadrukt dat culturele 

instellingen een bepaalde expertise in huis hebben die zij ook zeker 

moeten koesteren en blijven gebruiken: 

 

It is quite important to differentiate what is produced by curators. 

What makes Tate distinct? We are experts in the field, and it 

would be crazy to throw that out. 

 

Ook in Vlaanderen benadrukt men het belang van het naast elkaar blijven 

bestaan van een (inter)actieve beleving van online cultuur waarbij mensen 

zelf hun weg zoeken doorheen het aanbod, en anderzijds de ‘klassieke’ 

weg waarbij de sector optreedt als culturele gids: 

 

Enerzijds vinden mensen inderdaad zelf hun weg wel naar het 

aanbod via het web. Tegelijkertijd heb  je ook gatekeepers nodig 

die het aanbod voor een deel gaan kanaliseren, die daarom niet 

alles overkoepelen, dat is een beetje een utopie denk ik, maar dat 
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je toch een aantal actoren hebt die gaan toeleiden naar het 

aanbod. Zoals je dat nu ook hebt in de analoge wereld. En dan 

kunnen gebruikers daar nog op inpikken en zelf ook nog gaan 

doorverwijzen. Dus die twee systemen kunnen perfect naast 

elkaar bestaan en interageren met elkaar.  

 

Maar de onzekerheid van de culturele sector overstijgt de rol van 

cultuurgids. De netwerkcultuur in het algemeen roept vragen op. Enkele 

bevraagde experten hebben heel wat gesprekken gehad met de sector 

omtrent deze problematiek. Ervaren zij vanuit de instellingen een positieve 

of negatieve attitude ten opzichte van de algemene evoluties binnen het 

domein van e-cultuur? 

 

Over het algemeen wordt daar vrij positief op gereageerd. Vele 

mensen reageren positief, met dien verstande dat dit verhaal ook 

genuanceerd gebracht wordt. Dus je moet niet het verhaal gaan 

verkondigen dat alles moet verdwijnen en alles anders moet. Je 

moet het en/en-verhaal brengen. Eigenlijk kan je gewoon zeggen 

dat er nu een nieuw medium is en dat dat ook iets kan betekenen 

voor mensen als individu en voor culturele instellingen. Wel zijn er 

veel vragen, rond bijvoorbeeld authenticiteit, wat kan men 

manipuleren, enz. Verder is er ook wel bezorgheid bij de kleinere 

spelers. Zijn het niet opnieuw de grote instellingen, en zullen de 

kleintjes niet achterophinken? Ik denk dat daar ook zeker het 

belang moet worden benadrukt van samenwerken en 

kennisdelen.  

 

Deze laatste bedenking indachtig is het voor het VACF-project belangrijk 

om de rol van demonstrator werkelijk waar te maken. Binnen de sector is 

er blijkbaar een grote behoefte aan projecten die tonen wat e-cultuur 

daadwerkelijk kan betekenen. Bovendien lijkt er een duidelijke nood te 

bestaan aan kennisopbouw en kennisdeling.  
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Vooral die kennisdeling lijkt bij sommige gesprekspartners prioritair te zijn. 

Eén van de experten illustreert dit aan de hand van een 

samenwerkingsproject rond open websites in de Nederlandse culturele 

sector in de jaren ’90: 

 

Een aantal instellingen hebben toen samen beslist om een open-

content systeem te kiezen. Een manier om op een open manier 

met gebruikers om te gaan. Die instellingen deden qua webdesign 

en –ontwikkeling een beroep op externe bedrijven en besloten dat 

ze veel liever een ontwikkelaar in huis zouden hebben. Ze 

redeneerden dat als iedereen apart een ontwikkelaar in huis zou 

hebben en die met elkaar ontwikkelingen willen uitwisselen, dat er 

dan misschien veel sneller vorderingen zouden worden gemaakt 

dan dat iedereen met zijn eigen bedrijfje in zee gaat. En dat heeft 

daar inderdaad toch heel wat opgeleverd. Dat was ondermeer het 

geval bij bepaalde projecten zoals het Filmfestival van Rotterdam, 

V2, de Waag, VPRO,… Ik zeg niet dat die nu nog zo veel 

samenwerken, dat was tijdelijk, maar gedurende anderhalf of twee 

jaar was dat een heel belangrijk moment om vooruit te geraken. 

 

De netwerkcultuur impliceert dat je open moet staan voor samenwerking. 

Het komt er niet meer op aan wie er als eerste mee bezig is, maar wat 

ermee gedaan wordt. Gaat het publiek er iets aan hebben, gaan 

kunstenaars er iets aan hebben?  

 

Ondanks het feit dat er tamelijk positief gereageerd wordt op het e-cultuur-

verhaal binnen de culturele sector, wordt toch ook gewaarschuwd dat de 

mogelijke impact van e-cultuur niet onderschat kan worden. Culturele 

instellingen zullen verplicht worden om hun traditionele rol opnieuw te 

herdenken en herdefiniëren: 

 

Ik verwacht wel ergens weerstand en vragen/bedenkingen. Want 

als je dit doordenkt is het vrij ingrijpend, en je moet veel 
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geledingen in een organisatie meehebben om dit verhaal te 

maken. Een aantal functies zullen radicaal herdacht moeten 

worden. Dus ik verwacht me wel aan weerstand, dat is logisch.  

 

Een Nederlandse expert wijst eveneens op het belang van de 

betrokkenheid van de volledige organisatie bij het e-cultuur-verhaal: 

 

Om de idee van de eVooruit te laten slagen is het belangrijk om in 

de eerste plaats de directie mee te hebben. Ik denk dat de ideeën 

die erachter zitten heel eerzaam zijn. Maar de instelling moet 

volledig kantelen om mee te zijn in het e-cultuur-verhaal. Het 

project is pas geslaagd wanneer de hele Vooruit zichzelf 

geherdefinieerd heeft.  

Een bijkomende factor binnen het e-cultuur-verhaal is de grensvervaging 

tussen de verschillende cultuursectoren. Volgens een bevraagde 

gesprekspartner opnieuw een bron van onzekerheid: 

 

Ik denk dat dat ook veel vragen oproept. Functies die veranderen, 

instellingen die bepaalde toepassingen gaan gebruiken die 

oorspronkelijk niet in hun basisdoelstellingen vervat zaten. 

 

Eén van de meest recente voorbeelden van deze grensvervaging is het 

project AB2, waarbij de Ancienne Belgique ondermeer de rol van 

broadcaster gaat opnemen door het aanbieden van streams en digitale 

radio. 
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4 Virtuele cultuurparticipatie 

 

Binnen het e-cultuur-debat staat de cultuurparticipant dikwijls centraal. De 

virtuele participant zal zelf content kunnen aanleveren, commentaar geven 

op bestaande content, zelf verbindingen gaan leggen tussen content, 

nieuwe cultuuromgevingen beleven, enz. Toch blijkt de werkelijkheid 

voorlopig iets minder rooskleurig. Jemima Rellie van Tate Online geeft een 

stand van zaken en raakt daarmee een aantal pijnpunten binnen het e-

cultuur-discours: 

 

It seems like the people still need to catch up with the technology. 

It takes time. We have a lot of “new” ideas, but then again, they’re 

not that radically different from the ideas we had 10 years ago. 

We're just a little bit closer to be able to appreciate them. We’ve 

been having similar conversations about Virtual Reality. I believe 

it's a really interesting model. Mind you: it’s not the only one, there 

are issues with it. Some people think it is the wrong way to go. 

They believe that you shouldn't be replicating offline - online. Are 

the people that will visit Virtual Reality museum spaces really 

looking for a cultural experience? Or will they be just there for 

role-playing? Are tax payers paying to provide an opportunity for 

role-playing? Should Tate be funding that? These are all 

unanswered questions. 

 

In de eerste plaats wordt hier geduid op de soms moeilijke relatie tussen 

mens en technologie. Ook in ons gesprek met een Nederlandse expert 

wordt gewaarschuwd dat het VACF-project technisch toegankelijk moet 

blijven voor een breed publiek: 

 

Hou er rekening mee dat heel veel mensen nog inbellen met een 

kleine modem. Je loopt het gevaar iets aan te bieden dat 

technisch elitair is. 
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Vanuit Vlaamse hoek komt eveneens een relativerende noot inzake het e-

cultuur-verhaal door de interactieve mogelijkheden in vraag te stellen: 

 

Een paar jaar geleden heeft Toneelgroep Amsterdam geprobeerd 

om via het net een toneelstuk te laten schrijven. Misschien zou 

dat nu al iets beter gaan. Maar ik denk dat het ondertussen al een 

jaar of vijf geleden is. Daar kwam dus totaal geen reactie op. 

Als je die interactieve webprojecten bekijkt, in hoeverre is dat echt 

allemaal interactief? Draait dat toch niet rond zijn eigen cirkel?  

 

Gail Durbin, die verantwoordelijk is voor de online-activiteiten van het 

Londense Victoria & Albert Museum, wijst dan weer op de kracht van 

‘gebruikersgestuurde content’. V&A Online richt zich ondermeer op zeer 

toegankelijke aspecten binnen het brede culturele veld. Dat past binnen het 

algemene aanbod van het museum waar niet alleen kunst maar ook design 

en mode centraal staan. Gail Durbin beschrijft één van haar projecten 

waarbij getracht wordt mensen samen te brengen die in mode 

geïnteresseerd zijn en die breipatronen willen uitwisselen. Op haar website 

biedt zij een pagina aan… 

 

… which is called ‘share your knitting’ and people can upload 

images of their own knitting. And we had it going for three months, 

and there were only four images on it, two of which were mine. 

And well I thought I gotta do something about it. And actually one 

evening about two weeks ago I emailed six bloggers who run 

knitting blog sites. And I think three of them put something on their 

blogs. And the day after 54 people have visited this page, and the 

next day 940 have visited it. And we’ve now got 60 or 70 images 

of people’s knitting. Some of this is very very good work, …. 

 

Durbin wil met dit verhaal aantonen dat het zeer moeilijk is om interactie 

van bovenuit op te leggen. Maar als er impulsen worden gegeven om van 

onderuit content aan te leveren, blijken mensen opeens wel heel 
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gemotiveerd te zijn. Een Vlaamse expert bevestigt dit vanuit zijn 

praktijkervaring met blogs: 

 

De blogs die werken zijn van individuen die dat hebben opgestart. 

 

Als je die blogs of andere interactieve elementen echter koppelt aan een 

culturele instelling is er steeds de angst voor verlies van controle en voor 

een daling van de kwaliteit. Dezelfde Vlaamse expert beschrijft hoe hij daar 

mee omgaat in zijn organisatie: 

 

Er moeten inderdaad administrators zijn. Onze wiki is bijvoorbeeld 

totaal open, maar om de twee maanden is er wel iemand die dat 

hackt. Maar dan wissen we dat gewoon en nemen we de 

voorlaatste versie. 

 

Een collega-expert heeft het niet zo begrepen op de negatieve houding ten 

opzichte van gebruikersgestuurde inhoud en de angst voor 

kwaliteitsverlies:  

 

Je moet dat eerder positief zien, zet daar in het begin mensen op 

die goeie content leveren, en laat dat dan een voorbeeld zijn voor 

de anderen. 

 

Een belangrijke nuance in dit debat is het onderscheid tussen kunst en 

cultuur. Tijdens één van de gesprekken werd daar dieper op ingegaan: 

 

In je onderzoek moet je rekening houden met het feit dat de 

kunstwereld gegroeid is vanuit bepaalde praktijken, die zich 

situeren in een kader dat een beperkte interactie toelaat met de 

gebruiker. Kunstenaars willen dikwijls helemaal geen inmenging in 

hun creatief proces. Huizen die daarentegen meer met 

volkscultuur bezig zijn, en minder in dat strikt gecodeerde 

kunstcircuit meedraaien, vinden dikwijls wel de juiste invalshoek 
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om interactief te zijn. Maar dan heeft dat eerder te maken met de 

aard van die volkscultuur op zich. 

 

Deze inbreng van het publiek wordt echter niet volgehouden wanneer de 

ontwikkeling van nieuwe webprojecten ter sprake komt. Het was opvallend 

dat niemand van de gesprekspartners vond dat een publiek inspraak moest 

krijgen bij het uitwerken van innovatieve digitale cultuurprojecten. Gail 

Durbin hierover: 

 

I think, it is my view, certainly at the beginning of these things the 

only way to do it is just to go and to decide and do it. I have been 

listening to a knitting podcast on my way to work and she started 

in November, her first one had a hundred people listening to it, 

and now she is well over a thousand. And that is in a very short 

space of time. It is quite clear from the list of interesting podcasts 

that she has got on her website that, you know, this spreads as 

other things on the web, like word ……, and that’s the way things 

going I think. 

So just go and do it (…) Once you have got a reasonable bulk of 

stuff than I think you do need to think: is this actually useful, are 

people using it. You do have to start to become quite analytical 

about it, but you can’t do that in the abstract.  

To illustrate this I give you an example of a couple of years ago. 

We had a big development of galleries and the museum about five 

years ago. And it cost something like 31 million pounds. It was a 

huge development. And we went out before we did this and we 

asked the people if they want videos and computer streams in the 

galleries. And the museum had none. And they said no, they 

didn’t, it was not what they wanted. But that was a theoretical 

question, and we got a theoretical answer. And we didn’t take any 

notice of it. And once we put them in the galleries, and we went 

on, they liked them. And they weren’t intrusive, and they didn’t do 

all the things that they feared they were going to do. And they 
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found it was really interesting. So I think you have to make some 

kind of professional decisions here, and just on the basis of your 

understanding of what the institution is trying to do, you have to be 

prepared to back your own professional judgement.  

Jemima Rellie van Tate Online gaf hetzelfde advies: neem je 

verantwoordelijk als gesubsidieerde culturele instelling en baseer je op je 

eigen expertise om nieuwe digitale projecten te ontwikkelen. Een Vlaamse 

expert voegt daar aan toe dat het afstemmen van een virtueel project op de 

wensen van een publiek tot een weinig interessant resultaat zou leiden: 

 

Dat sluit immers een gevaar in dat je met een algemene deler 

gaat werken, dat je iets programmeert wat voor iedereen wel ok 

is, maar er niet meer uitspringt. Daardoor kunnen er geen nieuwe 

dingen meer ontdekt worden. 

En hij vervolgt met te beschrijven hoe een nieuwe ontwikkeling na een 

aanvangsfase in een iteratief proces vervolmaakt kan worden in 

samenwerking met publiek.  

Google heeft nog nooit software uitgebracht die geen beta is, 

probeer gewoon iets, maak gewoon iets, en gooi het op het web, 

dat is het beste wapen.  

 

Een cruciale vraag binnen het huidige debat betreft het potentieel van 

nieuwe media om een nieuw cultuurpubliek aan te trekken. Eén van de 

gesprekspartners is bijzonder bekommerd om deze uitdaging en gelooft 

dat digitale cultuur inderdaad nieuwe participanten kan aanspreken, maar 

relativeert tegelijkertijd en plaatst dit geloof in een ruimere context: 

 

Ik denk dat digitale cultuur zeker nieuwe groepen kan aantrekken. 

Maar dat zal heel erg samenhangen met het aanbod, en alles wat 

daar rond hangt van methodieken die daarin ontwikkeld worden 
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om die publieken te bereiken of de mate van wisselwerking die tot 

stand komt met die publieken, enz. Ik denk wel dat dat kan. Als je 

bijvoorbeeld naar de game-cultuur kijkt, dan zie je dat dat iets op 

zich is, een sector waar we nu binnen het cultuurbeleid eigenlijk 

niet echt naar omkijken. Als je dan ziet hoe er ook games kunnen 

ontwikkeld worden in de culturele en educatieve sfeer, dan is daar 

zeker potentieel om een nieuw soort bezoeker te vinden en te 

bereiken. Ik hoop ook dat andere groepen bereikt kunnen worden, 

zoals bijvoorbeeld de allochtone gemeenschap. Maar alles zal 

dus afhangen van het aanbod. Het feit dat we te maken hebben 

met een nieuw medium wil niet automatisch zeggen dat we ook 

een nieuw publiek gaan bereiken. Er zal steeds een combinatie 

van factoren zijn. 

 

Ook andere experten zijn ervan overtuigd dat het aanbieden van games of 

chat-mogelijkheden, met andere woorden vormen die laten participeren of 

beleven, de enige manier zijn om jongeren aan te trekken. Die nieuwe 

manieren en vormen om een cultureel publiek aan te trekken (bijvoorbeeld 

via culturele games) roepen echter ook onmiddellijk weerstand op.  Een 

gesprekspartner uit de beeldende kunsten daarover: 

 

De nadruk ligt dan niet meer op beeldende kunst, maar op 

videospelletjes en dergelijke. Ik geloof niet dat die mensen in de 

eerste plaats geïnteresseerd zijn in beeldende kunst. 

 

Maar wellicht is het interessanter om in deze fase eerder naar de 

muzieksector te kijken in plaats van naar de beeldende kunsten. Binnen de 

muzieksector bestaan en ontstaan momenteel immers de meest 

vernieuwende toepassingen. Denk maar aan het succes van de iPod, het 

onstaan van muziek-communities, het online remixen van muziek, enz. 

Eén van de gesprekspartners vertelt zelfs het verhaal van het ontstaan van 

een bepaalde muziekgemeenschap op het Internet rond een bepaalde 

nieuwe muziek-niche. Achteraf heeft een Belgische concertorganisator dan 
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vanuit die gemeenschap live een aantal bands gecontacteerd en 

geprogrammeerd. Zonder enige vorm van traditionele promotie zaten die 

concerten helemaal vol. Dit toont aan hoe naast het officiële circuit van 

concerten en CD-verkoop er een parallelle virtuele wereld ontwikkelt 

waarin muziekliefhebbers zelf bepalen welke linken zij maken en met wie 

zij connecteren. 

 

Een gesprekspartner uit Nederland waarschuwt dat het VACF-project meer 

tools moet aanbieden aan jongeren om zelf mee de virtuele Vooruit te 

creëren: 

 

Het blijft wel een tamelijk aanbodgestuurd project. Waarom laat je 

jongeren niet zelf interfaces ontwikkelen die hen in contact 

brengen met de content die de Vooruit en andere Vooruit-

bezoekers aanbieden?  

 

Een gesprekspartner die in Vlaanderen met experimentele kunstenaars 

werkt, wijst in dezelfde richting maar dan vanuit het standpunt van de 

kunstenaar: 

 

Een niet te verwaarlozen publiek van een virtueel kunstencentrum 

zijn de artiesten zelf. Als je het kunt aantrekkelijk maken voor 

artiesten, als je tools kan voorzien waarmee men creatief dingen 

kan ontwikkelen, dan wordt het interessant voor hen.  

 

Hij illustreert zijn verhaal met het voorbeeld van ‘Second Life’, een 3D 

virtuele wereld die gebouwd wordt door de bewoners. Second Life 

(http://secondlife.com/) is bij bepaalde kunstenaars zeer populair. Ze 

richten er groepen op met andere kunstenaars, bouwen samen een 

constructie, maken samen een theaterstuk, enz.8 

                                                 
8 Bij het afnemen van de interviews —meer dan een jaar geleden— was er nog geen 
sprake van een algemene media-hype rond Second Life. De virtuele wereld werd 
toen inderdaad vooral bevolkt door kunstenaars en gamers. Pas later werd het 
platform opgepikt door het ‘grote publiek’.  
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Uiteindelijk zal het bezoekersprofiel (nieuwe groepen of niet?) en het 

bezoekersaantal van de virtuele Vooruit heel sterk samenhangen met het 

aanbod en de interactieve mogelijkheden. Buitenlandse voorbeelden, dat 

bleek ook al bij het opmaken van een state-of-the-art aan het begin van het 

VACF-project, tonen daarbij aan dat dit virtueel bezoek ook niet overschat 

mag worden. Een gesprekspartner licht toe: 

 

Als de Balie of V2 een debat ook online uitzenden, dan zijn ze blij 

als er 50 à 100 mensen online volgen. Dat is dan geweldig he, er 

zit 100 man in de zaal en nog eens 100 online. Eigenlijk is dat al 

fantastisch. Maar je moet nooit denken dat er 100 man in de zaal 

zal zitten en 2000 online. Alleen met concerten zal dat wel lukken. 

Maar met debatten en dergelijke nooit.  

 

5 Toekomstperspectieven 

 

In dit laatste hoofdstuk worden reflecties over de toekomst van digitale 

cultuur samengebracht. Wat willen de gesprekspartners uit de culturele 

instellingen nog graag creëren op dit vlak de volgende jaren? Hoe zien zij 

het domein van de e-cultuur verder evolueren? Hoe verandert dit het hele 

culturele domein? En welke implicaties heeft dit op beleidsvlak? 

 

Een eerste evolutie waar de gesprekspartners de aandacht op vestigen, is 

het doelgroepgerichte aanbod. Culturele instellingen zullen in de toekomst 

waarschijnlijk hun aanbod meer gaan aanpassen en herkneden in functie 

van welomschreven doelgroepen. In bepaalde musea waar audiogidsen 

worden gebruikt, kan nu al een beperkte keuze worden gemaakt. Het 

MoMA in New York biedt bijvoorbeeld auditieve commentaren van 

experten, maar ook beschrijvingen specifiek gericht naar kinderen en naar 

slechtzienden. Deze doelgroepgerichte aanpak leidt uiteindelijk tot een 

strikt persoonlijk aanbod dat voor een stuk zelf kan samengesteld worden 

door de individuele cultuurparticipant. Jemima Rellie beschrijft hoe er ook 

binnen Tate Online in die termen gedacht wordt. Tegelijkertijd geeft ze aan 



 96

dat haar instelling momenteel nog niet over de technische infrastructuur 

beschikt om die doelstellingen te bewerkstelligen. Verder vraagt ze zich af 

hoe ver een culturele organisatie kan en moet gaan in het domein van de 

e-cultuur. Jemima Rellie vat samen wat voor haar momenteel de 

basisdoelstellingen blijven van Tate Online: 

 

We will continue to be playing different roles, help prepare visitors 

for a visit, extend and amplify a visit and support people who can't 

visit.  

 

Volgens anderen mag het veel verder gaan. Eén van de geconsulteerde 

experten laat zijn fantasie de vrije loop en stelt zich voor hoe hij zijn 3D-bril 

en data gloves aantrekt en dan een virtueel bezoekje brengt aan 

internationale kunstenhuizen. Hij fantaseeert verder hoe hij de 

kunstobjecten zou kunnen aanraken, van plaats verwisselen en eventueel 

afbreken. Volgens hem houdt het reële museum op dat moment op met 

bestaan. Die reële omgeving is voor hem immers ook niet meer dan een 

database. 

 

Anderen vinden dan weer dat dit toekomstbeeld veel te vergaat. Zo 

oordeelt een gesprekspartner dat het over twee totaal verschillende 

ervaringen gaat. Een bezoek aan een reële of een virtuele ruimte is een 

compleet andere belevenis. Een bevraagde e-cultuur-scepticus heeft een 

gelijkaardige visie: 

 

Op termijn zal het virtuele een afdeling zijn binnen alle musea en 

kunstencentra. Daar twijfel ik niet aan. Maar het zal echt maar een 

luikje zijn. Niet meer dan dat. Het echte zal nog altijd gebeuren in 

dat gebouw of op die scène, dat kan men niet vervangen. Men zei 

ook bij de opkomst van film en televisie dat theater ging 

verdwijnen. En theater is niet verdwenen, film en tv zijn er 

gewoonweg bijgekomen. Waarom gaan nu veel mensen naar het 

Louvre? Omdat de Mona Lisa daar hangt, en mensen kennen dat 
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schilderij wel allemaal uit de boeken, maar toch willen ze het echt 

zien. Het zal altijd een en/en verhaal zijn. De meeste werken uit 

de kunstgeschiedenis die moet je toch gewoon zien in het echt! 

 

Eén van de gesprekspartners zoomt in op het artificiele onderscheid tussen 

het reële en het virtuele: 

 

Die werelden lopen gewoon in elkaar over. De computer gaat zo 

een deel uitmaken van het dagelijks leven dat je eerder moet 

spreken van gemengde realiteiten, of augmented realities. 

Waarmee dan vooral de mythe van de virtuele realiteit die iets 

anders zou zijn als de reële helemaal aan stukken wordt gereten. 

Als je met je GSM belt, worden die twee werelden toch ook al 

vermengd? Je praat met iemand die op een andere plek zit, maar 

tegelijkertijd is die ook hier. De technologie is als het ware het 

verlengstuk van je lichaam geworden. 

 

Toch blijken niet alleen het publiek maar ook de kunstenaars nog onwennig 

te staan tegenover deze gemengde realiteiten. Wat de kunstenaars betreft, 

is dat voor een stuk te wijten aan een gebrek aan opleiding. Een 

gesprekspartner van een kunstenwerkplaats licht toe hoe men probeert 

kunstenaars in te wijden in de wereld van e-cultuur door workshops te 

organiseren: 

 

Kunstenaars staan in principe los van de technologie. Maar ze 

moeten wel een aantal technieken beheersen om zich te kunnen 

uitdrukken. Hier schiet het huidige kunstonderwijs tekort. Mensen 

die momenteel toch iets doen met nieuwe media en kunst zijn 

dikwijls de geeks.  

 

Een collega-expert voegt daaraan toe dat we momenteel nog steeds in een 

fase zijn waarbij webkunst zich aan het ontwikkelen is. Als de hype voorbij 
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is, en de technieken gekend zijn, kunnen er pas echt interessante zaken 

ontstaan: 

Sommigen gebruiken die technologie immers als een soort 

scherm om zich achter te verschuilen, en om artistieke onkunde te 

verbergen. Naarmate de tijd vordert zal dat wel voorbijgaan. We 

zijn toch ook voorbij het stadium waarbij er absoluut een video 

tijdens een theater- of dansvoorstelling moest getoond worden om 

te verbergen dat er geen andere inhoud was. 

Een gesprekspartner uit Nederland blikt nog wat verder vooruit en 

filosofeert over het concept ‘kunstenaar’: 

 

De 19de eeuwse idee van de kunstenaar zal verdwijnen. Binnen 

de huidige netwerkcultuur zal iedereen kunstenaar worden. Je ziet 

nu al een ongelofelijke explosie van creativiteit op het net. 

Bepaalde concepten zullen dus niet langer houdbaar blijven. 

 

Wat betekent dit nu voor een e-cultuurbeleid? Enkele gesprekspartners 

geven aan wat mogelijke pistes zijn voor een toekomstig Vlaams e-

cultuurbeleid. Op de eerste plaats wordt gepleit voor een behoedzame 

aanpak: 

 

Het beleid zal zeker een open houding moeten aannemen om 

heel dit gegeven niet te snel te betonneren en om dat niet te snel 

te willen vastzetten. Ik denk dat het beleid eerder moet faciliteren 

en ondersteunen, en dat je niet echt zal kunnen sturen. En je zal 

dan een aantal instrumenten moeten zoeken om dingen mogelijk 

te maken, en dat gaat dan nog verschillen van sector tot sector, 

hoewel het cross-sectorale hier ook zeker meespeelt. 

 

Nederland is op het vlak van e-cultuur reeds een paar stappen verder dan 

Vlaanderen. Al sinds de jaren ’90 wordt daar druk geëxperimenteerd met 
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mogelijke samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën. Een 

bevraagde e-cultuur-expert betreurt voor een stuk dat Vlaanderen wat 

achterop hinkt maar ziet ook de voordelen: 

 

We stappen heel laat in het e-cultuur-verhaal en hebben dus veel 

geld bespaard door niet te investeren in projecten die dan 

achteraf op een fout concept blijken te zijn gebaseerd. Dus je kan 

heel veel leergeld besparen door te kijken wat er nu de ronde 

doet.  

 

Eén van de voorbeelden in Nederland is het project rond hogebandbreedte 

en cultuur. Verschillende culturele instellingen kregen de mogelijkheid om 

te experimenteren met  hogebrandbreedte-verbinding van GigaPort. Toch 

is het niet noodzakelijk dat Vlaanderen preceis dezelfde weg opgaat. Een 

getuigenis daarover: 

 

Ik denk niet dat de hele culturele sector nu zo’n GigaPort nodig 

heeft. Ik denk dat het ook daar een genuanceerd verhaal is. Je 

moet kijken wat de noden zijn, welke functies willen bepaalde 

culturele actoren vervullen en welke breedband hebben zij 

daarvoor nodig. Ik denk dat je op die basis je infrastructuur moet 

herbekijken. Het kan bijvoorbeeld ook interessant zijn om als 

culturele instelling aansluiting te zoeken bij de stadsnetwerken die 

momenteel ontstaan.  
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Een ander spraakmakand initiatief in Nederland is het project ‘Digitale 

pioniers’. Dat project bestaat sinds december 2002 en wil kleinschalige 

maatschappelijke organisaties financieel en organisatorisch ondersteunen. 

De Nederlandse overheid wil vernieuwende internet-initiatieven stimuleren 

die bijdragen aan participatie, meningsvorming en informatie-uitwisseling in 

het publieke domein. Tijdens een gesprek worden de opportuniteiten voor 

Vlaanderen ingeschat: 

Ook voor Vlaanderen kan dat een interessante piste zijn om 

plaats te bieden voor experimenten, voor bijvoorbeeld cross-

sectorale initiatieven, die je dan een beperkte subsidie geeft en zo 

de mogelijkheid geeft om dingen uit te testen. Want ik denk dat we 

nog in grote mate in die testfase zitten, toch zeker wat bepaalde 

sectoren betreft. Zo kunnen er daar dingen ontdekt worden, 

kennis opgebouwd en gecirculeerd worden. Dat is zeker een 

valabele piste. Maar opnieuw is ook hier coaching en opvolging 

belangrijk. 

 

6 Conclusie 

 

Uit de interviews kunnen enkele besluiten getrokken worden die relevant 

kunnen zijn voor het VACF-project. Deze conclusies kunnen de 

bevindingen uit de andere deelonderzoeken binnen het VACF-project 

aanvullen en eventueel opnieuw ter discussie stellen.  

 

 Het moge duidellijk zijn dat de meeste gebruikte toepassing 

binnen het domein van e-cultuur de virtuele cultuurmarketing is. 

Binnen de culturele sector worden nieuwe media ondermeer 

beschouwd als extra instrumenten, naast de reeds bestaande, om 

meer mensen naar het fysieke culturele aanbod te leiden. Ook al 

mag dit specifiek gebruik van nieuwe media binnen de 

cultuursector niet echt vernieuwend zijn, het kan wel een 
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duidelijke meerwaarde bieden voor zowel de culturele organisatie 

als de cultuurparticipant.  

 

 Het digitaliseringsbeleid van een culturele organisatie moet steeds 

in functie van de algemene organisatie-doelstellingen gezien 

worden. Ook het andere gebruik van nieuwe media, bijvoorbeeld 

voor de creatie van culturele communities, dient in deze context 

beschouwd te worden.  

 

 Beschouw het nieuwe culturele landschap als een gemengde 
culturele ruimte. De tweedeling tussen reële en virtuele cultuur 

schept misschien inderdaad meer verwarring dan duidelijkheid. 

Het toekomstige Vooruit-publiek zal dan ook niet meer zo strikt 

kunnen omschreven worden als vandaag.  

 

 Verschillende gesprekspartners, met de Londense experten op 

kop, vinden dat een gesubsidieerde culturele instelling zijn 

verantwoordelijkheid moet opnemen en durven experimenteren 
met nieuwe toepassingen ook al denkt het publiek daar in eerste 

instantie anders over. Uit Britse publieksonderzoeken blijkt 

immers dat de behoeften en verwachtingen van potentiële 

cultuurparticipanten sterk afwijken van het daadwerkelijk gedrag 

wanneer die participanten met een nieuwe technologie worden 

geconfronteerd. Dit kan wijzen op een onjuiste methodologische 

keuze voor de specifieke onderzoeksvraag, op een oncorrect 

gebruik van de gekozen methode, of op een fundamentele 

discrepantie tussen het gedrag dat mensen zeggen te zullen 

vertonen en het gedrag dat zij daadwerkelijk gaan vertonen.  

 

 Communities starten van onderuit. Een top down aanpak lijkt 

hier amper te werken. Britse voorbeelden tonen aan dat het 

verbinden van het eigen aanbod met bestaande communities 

kansen biedt om de participatie aanzienlijk te verhogen. 
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 Er wordt uitdrukkelijk gewezen op het belang van kennisdeling. 

Enerzijds wijst dit op een algemene aanbeveling voor het e-

cultuur domein. Anderzijds wordt er ook veel van het VACF-

project verwacht en hoopt de sector te kunnen leren uit de 

verschillende demonstrators.  

 De meningen over het al dan niet aantrekken van een nieuw 

publiek via digitale media zijn verdeeld. Wel worden ‘game-

achtige’ toepassingen beschouwd als een mogelijke tool die 

jongeren kan aantrekken. Voor anderen gaat dit niet ver genoeg 

(zal een game-achtige omgeving binnen een culturele omgeving 

jongeren warm kunnen maken?) en dient er gezocht te worden 

naar online tools waarmee jongeren zelf aan de slag kunnen en 

content kunnen creëren (vb. remixen van muziek). Ook 

kunstenaars kunnen op die manier betrokken worden.  

 

 Het VACF-project dient gedragen te worden door de hele 
organisatie. e-Cultuur kan immers bestaande organisationele en 

functionele structuren en processen doorkruisen. Dit kan 

ondermeer impliceren dat specialisten rekening dienen te houden 

met inhoudelijke inmenging vanuit een publiek.  
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Gebruikersonderzoek: analyse en evaluatie van het VACF 
prototype 

 

Liesbeth Weeghmans1, Centrum voor Usability Onderzoek (CUO), 

K.U.Leuven 

                                                 
1 Liesbeth Weeghmans (Liesbeth.Weeghmans@soc.kuleuven.be) werkt als usability 
onderzoeker in het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) van de Katholieke 
Universiteit Leuven. Deze onderzoeksgroep is verbonden aan het Interdisciplinair 
Instituut voor Breedband Technologie (IBBT). Zij werkte mee aan het IBBT-project 
MCDP en is momenteel betrokken in de IBBT-projecten VACF en ADME. Daarnaast 
werkt ze deeltijds voor Humantics, een divisie van het Centrum voor Usability 
Onderzoek en de K.U.Leuven. 
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1 Inleiding  

 

Op basis van de resultaten uit de state-of-the-art, wenst het Centrum voor 

Usability Onderzoek (CUO), op basis van kwalitatief onderzoek, te 

definiëren wat de specifieke verwachtingen en noden zijn van de 

verschillende potentiële actoren  in het Virtual Arts Centre of the Future. 

Hiervoor gebruikt het Centrum voor Usability Onderzoek van de 

K.U.Leuven de User-Centred Design (UCD) aanpak. Door middel van de 

User-Centred Design aanpak worden echte eindgebruikers vroeg in het 

design proces betrokken, dit om de ontwikkelde toepassing zo 

gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. 

 

Door middel van het gebruikersonderzoek willen we te weten komen wat 

de gebruikers of cultuurparticipanten in een virtueel kunstencentrum willen 

doen en hoe de user interface hierop afgestemd dient te worden. Willen ze 

informatie opzoeken? Zoja, hoe willen ze dat doen? Wat zijn hun huidige 

verwachtingen m.b.t. het informatie-aanbod? Ervaren ze nu problemen met 

het consumeren van cultuur? Zoja, welke? Wat vinden ze van de 

verschillende voorstellingswijzen die nu gebruikt worden op websites die 

een bepaald cultuuraanbod presenteren? Hebben ze extra behoeften die 

nu niet ingevuld worden?  

 

In volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de doelgroepbepaling, 

de methodologie en het onderzoeksopzet voor het detecteren van de 

noden en verwachtingen van de geselecteerde gebruikers. Vervolgens 

worden de resultaten van dit gebruikersonderzoek toegelicht. 
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2 Doelgroepbepaling 

 

Om de noden en verwachtingen van de potentiële actoren van een virtueel 

kunstencentrum in kaart te brengen, werd vooraf de doelgroep bepaald. Bij 

de doelgroepbepaling hebben we rekening gehouden met de stelling 

waarvan het project uitgaat2:  

 

“Digitalisering biedt opportuniteiten inzake de 

vergroting, verdieping en vernieuwing van de 

cultuurparticipatie met de uitdaging de drempels 

tussen aanbod en publiek maximaal weg te 

werken.”   

 

Ter verduidelijking van bovenstaande stelling: 

• Publieksvergroting: meer cultuurparticipanten aantrekken binnen 

het reeds bereikte publiekssegment.  

• Publieksverdieping: de kwaliteit en intensiteit van cultuurbeleving 

verhogen. 

• Publieksvernieuwing: het aantrekken van mensen die tot nu toe 

weinig of nooit met kunst of cultuur in aanraking gekomen zijn.  

 

Aan de hand van deze drie doelstellingen (vergroten, verdiepen en 

vernieuwen) werden een aantal profielen van gebruikers bepaald. Deze 

profielen werden gekoppeld aan socio-demografische variabelen. Uit de 

studie van Recreatief Vlaanderen3 blijkt dat leeftijd een lineair effect heeft 

op virtuele cultuurparticipatie. De studie toont bijvoorbeeld aan dat vooral 

                                                 
2 G. NULENS, M. DAEMS & J. BAUWENS, “Virtuele Cultuurparticipatie in 
Vlaanderen” in J. LIEVENS & H. WAEGE (eds.). Cultuurparticipatie in breedbeeld. 
Eerste analyse van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004. 
Cultuurkijker, Antwerpen: De Boeck, 2005, 115-138 
3 G. NULENS, M. DAEMS & J. BAUWENS, l.c. “Virtuele Cultuurparticipatie in 
Vlaanderen” in J. LIEVENS & H. WAEGE (eds.). Cultuurparticipatie in breedbeeld. 
Eerste analyse van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004. 
Cultuurkijker, Antwerpen: De Boeck, 2005, 115-138 
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mensen tussen 18 en 40 jaar virtueel in cultuur participeren. Om deze 

reden en omdat het om een Virtual Arts Centre of the Future gaat, besloten 

de onderzoeksgroepen zich op de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar te 

richten. Toch was het niet oninteressant om enkele gebruikers ouder dan 

40 jaar te observeren aangezien ook hier potentiële gebruikers van het 

virtuele kunstencentrum tussen zitten.  

 

Uit de studie van Recreatief Vlaanderen blijkt eveneens dat geslacht een 

belangrijke rol speelt bij virtuele culturele participatie. Mannen participeren 

meer virtueel cultureel dan vrouwen. Geslacht heeft geen invloed bij de 

reële culturele participatie. In het gebruikersonderzoek werden mannen én 

vrouwen geobserveerd om op die manier de eventuele verschillen in noden 

en verwachtingen in kaart te brengen.  

 

Ook opleiding lijkt volgens bovenstaande studie een belangrijke rol te 

spelen bij virtuele cultuurparticipatie. Hoger opgeleiden participeren 

namelijk meer virtueel in cultuur. Toch blijkt een aanzienlijk deel van de 

lager opgeleiden ook m.b.t. bepaalde kunstvormen (bijvoorbeeld muziek) 

virtueel te participeren. In het gebruikersonderzoek voor het VACF project 

werden telkens personen met een hogere en een lagere opleiding 

geobserveerd.  

 

Bij de selectie van deelnemers voor het gebruikersonderzoek hielden we 

rekening met bovenstaande criteria: de drie doelstellingen (vergroten, 

verdiepen en vernieuwen), de beoogde leeftijd, het geslacht, het 

opleidingsniveau en interesse in kunst. In totaal werden vijftien gebruikers 

geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. In het onderzoek 

participeerden acht vrouwen en zeven mannen. Acht personen behoorden 

tot de leeftijdscategorie 18-28 jaar, zeven personen behoorden tot de 

leeftijdscategorie 29-40 jaar of ouder. Er werden respectievelijk vier 

vrouwen en vier mannen uit de leeftijdscategorie 18-28 jaar geselecteerd. 

Eveneens werden er vier vrouwen uit de leeftijdscategorie 29-40 
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geselecteerd. Er werden twee mannen uit de leeftijdscategorie 29-40 

geselecteerd. Eén man was 59 jaar (tabel 1).  

 

               Man Vrouw TOTAAL 

18-28 jaar 4 4 8 

29-40 jaar 2 4 6 

50+ jaar 1 0 1 

TOTAAL 7 8 15 

 

Tabel 1: Geslachts- en leeftijdsverdeling geselecteerde gebruikers 

3 Methodologie & onderzoeksopzet 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we het User-Centred Design (UCD) proces dat 

het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) gebruikt om 

gebruiksvriendelijke toepassingen te ontwerpen. 

3.1 User-Centred Design proces 

 

Een User-Centred Design (UCD) proces bevat verschillende methoden om 

op een gebruiksvriendelijke manier nieuwe ICT toepassingen te 

ontwikkelen en te evalueren. De gebruiker wordt hierbij steeds centraal 

gesteld. Door de gebruiker centraal te stellen in het ontwikkelproces, zullen 

nieuwe ICT toepassingen gebruiksvriendelijker zijn en meer toegevoegde 

waarde hebben. Een UCD proces bestaat uit verschillende fasen. De 

eerste fase is de analyse fase. Hierin worden de gebruikersnoden, taken 

en de omgevingsfactoren bestudeerd. Door de analyse van deze gegevens 

kan vervolgens het conceptueel model worden bepaald waarin een 

geïntegreerde set van ideeën en concepten wordt beschreven die 

uitleggen hoe het systeem er moet uitzien en zich gedragen. Vervolgens 

kan op basis van deze resultaten in de design fase een prototype 



 109

ontwikkeld worden dat onder andere een gebruikersgerichte informatie-

architectuur bevat. In de evaluatiefase wordt dit prototype geëvalueerd aan 

de hand van een expertevaluatie uitgevoerd door een usability expert en/of 

door middel van gebruikerstesten. In dit laatste geval worden ‘echte’ 

gebruikers betrokken bij het evalueren van de toepassing. In elke fase van 

een UCD proces kunnen meerdere methoden gebruikt worden. Voor het 

VACF project werden met zorg enkele methoden uitgekozen en afgestemd 

op het project4. 

 
Fig. 1: User-Centred Design proces 

 

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven over de 

methoden die gebruikt werden tijdens de analyse, design en evaluatie fase 

van dit project. 

                                                 
4 L. WEEGHMANS, “Building an Art Community Through Community-Centered 
Design”, Proceedings of the IADIS International Conference on Web Based 
Communities, 2007, p. 340-344, IADIS Press. 
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3.2 Analyse fase: onderzoek naar de gebruikersnoden en -
verwachtingen 

 

Om de gebruikersnoden en -verwachtingen van de vooraf bepaalde 

doelgroep in kaart te brengen, werd gebruikt gemaakt van een onderdeel 

van de cultural probes5 methode en een afgeleide van de contextual 

inquiry6 methode. De cultural probes methode werd gebruikt om het 

huidige culturele gedrag van de gebruikers te onderzoeken. De 

aangepaste versie van de contextual inquiry werd gebruikt om het culturele 

aanbod samen met de gebruikers te verkennen om op die manier meer te 

weten komen over hun wensen en noden, wat ze leuk en minder leuk 

vinden tijdens virtuele cultuurconsumptie, wat ze visueel aantrekkelijk 

vinden enzoverder. 

3.2.1 Verkenning van het huidige culturele gedrag 

Een onderdeel van de cultural probes techniek werd gebruikt om meer 

inzicht te verkrijgen in het huidige culturele gedrag van de doelgroep van 

het virtueel kunstencentrum. Normaal gezien bestaat een cultural probes 

pakket uit een verzameling van postkaarten met vragen, land- of 

stadskaarten waarop de gebruikers dingen kunnen aanduiden, post-its 

voor commentaar, een dagboek waarin ze hun activiteiten kunnen 

bijhouden en een fototoestel waarmee ze foto’s kunnen maken. Dit pakket 

wordt vervolgens naar de geselecteerde gebruikers opgestuurd. Door 

middel van het materiaal in het cultural probes pakket kan de gebruiker zijn 

ervaringen verzamelen, bewaren en weergeven gedurende een bepaalde 

periode. Het is de bedoeling dat de gebruiker de ingevulde postkaarten, 

land- of stadskaarten, het dagboek en de foto’s op regelmatige tijdstippen 

naar de onderzoeksinstelling stuurt. De onderzoekers zullen op hun beurt 

deze resultaten analyseren en trachten de ervaringen van de gebruikers te 

begrijpen en te duiden in het onderzoeksproject.  

                                                 
5 B. GAVER, T. DUNNE & E. PACENTI, “Design: Cultural Probes”, Interactions, 
1999, vol. 6, issue 1, p. 21-29, ACM Press 
6 H. BEYER & K. HOLTZBLATT, Contextual Design: Defining Customer-Centered 
Systems, Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers, 1997 
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Door middel van de cultural probes techniek is het mogelijk de gebruikers 

de ruimte te geven om na te denken over hun huidige behoeften en 

verwachtingen en kunnen ze die ervaringen, behoeften en verwachtingen 

ook bewaren. Het voordeel van deze techniek is dat er geen observaties 

moeten plaatsvinden in de natuurlijke omgeving van de gebruikers. Het 

nadeel van deze techniek is de moeilijke en tijdsintensieve verwerking van 

de veelheid aan gegevens. Daarnaast is er de problematiek van de 

interpretatie. De gegevens afkomstig uit het cultural probes pakket zijn niet 

altijd eenduidig te interpreteren voor de onderzoekers. 

 

Tijdens dit project was het niet mogelijk de volledige cultural probes 

techniek toe te passen wegens te tijdsintensief. Het was niet mogelijk 

gebruikers gedurende twee maanden hun culturele belevingen en 

indrukken te laten weergeven d.m.v. een dagboek, foto’s, postkaarten en 

dergelijke en vervolgens deze gegevens te verwerken en te analyseren.  

 

Toch was het belangrijk de gebruikers even stil te laten staan bij hun 

huidige culturele ervaringen en hun wensen en behoeften inzake hun 

culturele consumptie. Daarom hebben we ervoor gekozen om een klein 

onderdeel van de cultural probes techniek toe te passen. De deelnemers 

aan het onderzoek kregen ruim anderhalve week voor hun deelname aan 

het onderzoek vier kaarten met afbeeldingen en vragen toegestuurd. Door 

middel van de vragen en afbeeldingen werden de deelnemers 

gestimuleerd om na te denken over hun huidige cultuurbeleving, welke 

plaats cultuur op dat ogenblik in hun dagelijks leven innam en hun 

verwachtingen en behoeften naar de toekomst toe. Er werden vier thema’s 

bepaald: podiumkunsten (theater & dans), literatuur, poëzie & debat, 

muziek & concerten en digitale kunst. Voor deze vier thema’s werden 

passende afbeeldingen gezocht (figuur 2).  
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Fig. 2: Afbeeldingen op de kaarten (podiumkunsten; literatuur, poëzie & 

debat; muziek & concerten; digitale kunst) 

 

Deze afbeeldingen werden gekoppeld aan enkele open vragen per thema:  

• Hoe ga je nu met podiumkunsten zoals theater en dans om? 

(idem voor literatuur, poëzie & debat, muziek & concerten, digitale 

kunst) 

• Wat voor soort belevenis zou je hieraan graag koppelen? 

(bijvoorbeeld onderdompeling in een virtuele wereld, de 

voorstelling bespreken samen met anderen, …) 

• Welke informatie zou je hierover willen krijgen? 

• Stel dat je met deze kunstvormen zou kunnen kennismaken in 

een virtueel kunstencentrum waar alles kan, hoe zou dat er dan 

moeten uitzien? 

• Stel dat je met deze kunstvormen zou kunnen kennismaken in 

een virtueel kunstencentrum waar alles kan, wat zou je dan willen 

doen? 

 

Deze vragen werden met de vijftien geslecteerde gebruikers individueel 

besproken wanneer ze naar de Vooruit kwamen voor deelname aan het 

onderzoek.  
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3.2.2 Verkenning van het online culturele aanbod 

Om naar de gebruikers hun verwachtingen en behoeften inzake het online 

cultuuraanbod te peilen, werd gekozen om dezelfde vijftien gebruikers te 

confronteren met een aantal cases die vooropgesteld werden tijdens de 

state-of-the-art van het project. Hiervoor werd de contextual inquiry 

techniek gebruikt. 

 

Contextual inquiry7 is een methode die gebruikt kan worden om meer 

informatie te verkrijgen over de behoeften en verwachtingen van 

gebruikers, hun taken en omgevingsfactoren. Contextual inquiry is een 

techniek waarbij een representatieve groep van personen die deel 

uitmaken van een bepaalde doelgroep geselecteerd worden op basis van 

enkele specifieke en relevante criteria. Deze personen worden vervolgens 

geobserveerd tijdens het uitvoeren van hun normale taken in de natuurlijke 

werk- of woonomgeving. Aan de geobserveerde persoon wordt gevraagd 

om luidop (think aloud methode) te vertellen wat ze aan het doen zijn. De 

onderzoeker kan af en toe tussenkomen om een vraag te stellen ter 

verduidelijking. Een contextual inquiry wordt niet opgevat als een interview 

waarbij de geobserveerde pas iets vertelt wanneer er een vraag wordt 

gesteld.  

 

In het geval van het VACF-project werden de gebruikers niet geobserveerd 

terwijl ze naar culturele voorstellingen gingen aangezien dit niet 

onmiddellijk interessante informatie zou opleveren over ‘het hoe en wat’ 

van een virtueel kunstencentrum. Omdat we naar gebruikerservaringen 

wilden peilen wanneer gebruikers kennis maken met nieuwe vormen van 

online cultuuraanbod, werd beslist de gebruikers te observeren terwijl ze 

websites van culturele instellingen of andere (niet culturele) instellingen 

bekeken en er doorheen surften. De websites die hiervoor gebruikt werden, 

waren afkomstig uit de state of the art. Volgende cases werden 

weerhouden voor de gebruikersobservaties: 

                                                 
7 J.T. HACKOS & J.C. REDISH, User and Task Analysis for Interface Design, New 
York: Wiley & Sons Inc, 1998. 
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• Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen8 

• Groeningemuseum9 

• De Singel10 

• Fabchannel11 

• De Vooruit12 

• The Metropolitan Museum of Art13 

• Tate online14 

• Victora & Albert Museum15 

• Amazon16 

• De Standaard Online17 

• Last.fm18 

• Flickr19 

• Del.icio.us20 

 

Tijdens de gebruikersobservaties werden de principes van een contextual 

inquiry en de think aloud methode gebruikt. Hierdoor verkregen we inzicht 

in hoe  (potentiële) cultuurparticipanten online participeren, wat ze 

prefereren, waarom ze bepaalde voorstellingswijzen verkiezen boven 

andere, hoe ze de leeromgevingen gebruiken, welke manieren van 

cultuurparticipatie hen het meest aanspreken, wat hun verwachtingen zijn, 

… Aangezien de geselecteerde gebruikers eerst via de cultural probes 

techniek bevraagd werden, konden de gebruikers tijdens de observaties bij 

het bezoeken van websites van culturele instellingen of andere (niet 

culturele) instellingen geconfronteerd worden met hun vorige uitspraken en 

                                                 
8 http://museum.antwerpen.be/kmska/ 
9http://www.brugge.be/internet/nl/musea/Groeningemuseum-
Arentshuis/Groeningemuseum/index.htm 
10 http://www.desingel.be/ 
11 http://www.fabchannel.com 
12 http://www.vooruit.be 
13 http://www.metmuseum.org/home.asp 
14 http://www.tate.org.uk/ 
15 http://www.vam.ac.uk/ 
16 http://www.amazon.com 
17 http://www.standaard.be/ 
18 http://www.last.fm/ 
19 http://www.flickr.com/ 
20 http://del.icio.us/ 
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kon er gepolst worden of de getoonde websites voldeden aan hun 

verwachtingen.  

 

Per geselecteerde case werd aan de gebruikers gevraagd gedurende een 

bepaalde tijd deze website te bekijken of te gebruiken en er doorheen te 

surfen, waarbij de think aloud methode werd toegepast. Indien de 

gebruikers maar een beperkt aantal pagina’s bekeken van een bepaalde 

case, werd hen gevraagd een vooropgestelde opdracht te volbrengen 

(bijvoorbeeld: zoek een schilderij van Jan Breughel op de website van het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen of zoek informatie 

over een actuele tentoonstelling op de website van De Singel).  

3.3 Design fase: ontwikkeling van het prototype 

 

Na de analyse fase in het User-Centred Design proces wordt overgegaan 

naar de design fase. In deze fase van het project werden de functionele 

specificaties voor een ‘Virtual Arts Centre of the Future’ gezamenlijk 

uitgeschreven door de betrokken onderzoeksgroepen. Bij het uitschrijven 

van de specificaties werden de resultaten afkomstig uit het 

gebruikersonderzoek telkens uitgebreid in rekening genomen. Vervolgens 

werd door enkele partners van het project (SMIT en Vooruit) een eerste 

prototype gebouwd.  

 

Een prototype is een niet volledig uitgewerkte toepassing waarin kan 

aangetoond worden hoe het systeem zich zal gedragen en hoe de 

gebruikers hiermee kunnen omgaan. Enkel de belangrijkste of kritische 

onderdelen van de toepassing worden uitgebouwd. Dit kan door middel 

van een papieren prototype (paper prototyping), een interactief prototype in 

Visio of een prototype in html21.  

 

                                                 
21 J. ARNOWITZ, M. ARENT & N. BERGER, Effective prototyping for software 
makers, Berger, 2006  
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Het bouwen van een prototype biedt talrijke voordelen. Ten eerste kunnen 

design ideeën op een eenvoudige manier voorgesteld worden d.m.v. een 

prototype. Specificaties over hoe een systeem zich moet gedragen kunnen 

door ontwikkelaars immers op een andere manier geïnterpreteerd worden 

wanneer de specificaties worden neergeschreven. Daarnaast biedt het 

bouwen van een prototype ook de mogelijkheid om op een snelle manier te 

experimenteren met design alternatieven. Een ander belangrijk voordeel 

van het werken met prototypes is dat eindgebruikers snel en op een 

iteratieve wijze betrokken kunnen worden om het prototype te evalueren. 

Hierop wordt dieper ingegaan in de volgende paragraaf.  

 

Na het bepalen van de functionele specificaties werd het prototype in html 

ontwikkeld. Dit bood het voordeel dat de gebruikers echt konden 

interageren met het prototype tijdens de evaluatiefase. Een ander voordeel 

van het werken met een prototype was dat de functionele specificaties 

hierdoor eenduidig en concreet konden overgebracht worden naar de 

ontwikkelaars. In paragraaf 4.2 wordt dieper ingegaan op deze prototyping 

fase door middel van screenshots van het prototype.  

3.4 Evaluatie fase: testen van het VACF prototype  

 

Een volgende belangrijke fase in het User-Centred Design proces is de 

evaluatiefase. Er zijn twee soorten evaluaties: expertevaluatie en 

gebruikerstesten. 

3.4.1 Expertevaluatie  

Voor de expertevaluatie wordt een checklist gebruikt die een combinatie is 

van specifieke en algemene richtlijnen. Algemeen gevolgde richtlijnen zijn 

de principes van gebruikersgericht ontwerpen van o.a. Jakob Nielsen, 

Donald Norman en Ben Shneiderman. De usability expert gebruikt een 

combinatie van eigen ervaring uit vorige projecten samen met de 

genoemde richtlijnen. Tijdens de evaluatie worden de verschillende 

problemen van een bepaalde toepassing op het vlak van 

gebruiksvriendelijkheid geïdentificeerd en onderzocht, zowel aan de hand 
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van vooraf opgestelde scenario’s als aan de hand van geselecteerde 

individuele pagina’s. 

 
Na het doorlopen van de hele toepassing door de usability expert, worden 

de verschillende observaties geanalyseerd. Voor elk gevonden probleem 

wordt beschreven waar dit probleem zich in de user interface voordoet en 

waarom het een probleem is voor de gebruiker. Vervolgens worden 

aanbevelingen gegeven over hoe dit probleem opgelost kan worden zodat 

de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing aanzienlijk vergroot wordt.  

3.4.2 Gebruikerstesten 

Idealiter worden na een expertevaluatie gebruikerstesten uitgevoerd om te 

controleren of ook typische eindgebruikers uit de doelgroep op een 

gebruiksvriendelijke manier met de toepassing kunnen omgaan.  

 

In een gebruikerstest wordt een beperkte maar representatieve groep van 

gebruikers geselecteerd voor het testen van de toepassing. De 

geselecteerde gebruikers variëren in geslacht, leeftijd, computerervaring en 

andere kenmerken die belangrijk zijn voor de doelgroep van de toepassing. 

Het doel van usability testen is niet om kwantitatieve data te verzamelen 

(d.w.z. “43% van testgebruikers ondervinden een probleem op een bepaald 

punt”), maar om struikelblokken in de toepassing op te sporen en te 

verwijderen. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat gebruikerstesten met 5 gebruikers volstaan 

om 85 % van de usability problemen uit een toepassing te halen22. Voor 

het onderzoeken van de gebruiksvriendelijkheid van het VACF platform 

werden 6 testgebruikers gerekruteerd met variatie in geslacht, leeftijd, pc- 

en Internetervaring, beroep en interesse in cultuur. 

 

                                                 
22 J. NIELSEN, ”Why you only need to test with 5 users”, consulteerbaar op 
http://www.useit.com/alertbox/20000319.html  
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Tijdens een gebruikerstest doorlopen de gebruikers enkele scenario’s en 

voeren bepaalde taken uit. Elke testpersoon voert tijdens de usability test 

dezelfde taken uit. De testgebruikers worden tijdens een usability test 

aangespoord om zoveel mogelijk luidop na te denken en te vertellen wat ze 

denken, doen en verwachten tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak. 

Ook wordt gevraagd luidop te vertellen waarover ze tevreden en 

ontevreden zijn, wat ze goed of slecht vinden, … Er wordt ook een 

vragenlijst opgesteld waarmee de gebruiker na de test bevraagd wordt 

over zijn/haar bevindingen tijdens de test. 

 

Voorbeeld van een taak tijdens een usability test: 

 

1. Je bent een grote fan van Think of One. Je neemt een kijkje op 

deze website of er al iets over een optreden van Think of One te 

vinden is.  

2. Zorg ervoor dat je de informatie die je over Think of One 

gevonden hebt, bij je volgende bezoek gemakkelijk kan 

terugvinden.  

3. Omdat Think of One een mix is van jazz en rock met Braziliaans 

ritme en een exotisch tintje, ga je op zoek of je meer informatie 

vindt over andere exotische muziek.  

4. Je hebt onlangs een live concert van Think of One bekeken op 

www.fabchannel.com. Je laat dit aan de andere fans van Think of 

One weten door bovenstaande link op de website van het virtuele 

kunstencentrum te posten.  

5. Je hebt er zojuist voor gezorgd dat je de informatie over Think of 

One snel kan terugvinden. Neem eens een kijkje waar je deze 

informatie bewaard hebt. 

 

Gebruikerstesten vinden idealiter plaats in een stationair usability lab. Het 

Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) beschikt over een usability lab 

waarin het VACF prototype getest werd. Dit lab is geschikt voor testen 

waarbij vergelijkbaarheid belangrijk is. Het bestaat uit een observatielokaal 
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en een controleruimte, gescheiden door een éénzijdige spiegel. De 

gebruiker bevindt zich in het observatielokaal, terwijl de usability expert 

zich in de controleruimte bevindt. De controleruimte bevat een computer 

met software (“The Observer”) voor het maken van loggings en het 

analyseren van gegevens. De beelden van het pc-scherm van de 

testgebruiker in het observatielokaal worden geregistreerd en worden 

gecombineerd met de beelden van de drie camera's die zich in het 

observatielokaal bevinden. De usability expert communiceert met de 

testgebruikers via een intercom systeem.  

 

Het gebruik van het usability lab laat toe om beeldmontages te maken van 

de webpagina’s, samen met de gelaatsuitdrukkingen en opmerkingen van 

de gebruiker. Op deze manier kunnen alle acties strikter gelogd worden en 

kunnen de gebruikerstesten achteraf makkelijker geanalyseerd en 

vergeleken worden (taaktijden, specifieke navigatie issues,…).  

 

 
Fig. 3: Stationair usability lab CUO K.U.Leuven - IBBT 
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4 Resultaten gebruikersonderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het gebruikersonderzoek 

voorgesteld. Eerst worden de resultaten afkomstig uit de analyse fase 

weergegeven. Er wordt dieper ingegaan op de gebruikersnoden en -

verwachtingen van de VACF doelgroep die gedetecteerd werden tijdens de 

observaties. Vervolgens wordt het resultaat getoond van de design fase 

door middel van enkele screenshots. Tenslotte worden de resultaten van 

de evaluatie fase voorgesteld. Hier wordt zowel dieper ingegaan op de 

gebruiksvriendelijkheid van het prototype als op wat de gebruikers in het 

algemeen van het prototype vonden. 

4.1 Resultaten analyse fase: wat zijn de gebruikersnoden en –
verwachtingen? 

 

In onderstaande paragrafen worden zowel de resultaten voorgesteld 

afkomstig uit het onderzoek naar het huidige culturele gedrag van de 

vijftien geselecteerde gebruikers als de resultaten afkomstig uit de 

observaties wanneer de vijftien gebruikers het online culturele aanbod 

verkenden d.m.v. de vooropgestelde cases. 

4.1.1 Negatieve houding t.o.v. een virtueel kunstencentrum 

Eén van de belangrijkste resultaten afkomstig uit het onderzoek naar de 

noden en verwachtingen van de gebruikers m.b.t. een virtueel 

kunstencentrum is de negatieve houding t.o.v. een virtueel of online 

kunstencentrum. De geselecteerde gebruikers geven aan dat ze eerder 

weigerachtig staan tegenover online cultuurconsumptie. Ook aan online 

communicatie in een virtueel kunstencentrum hebben de geselecteerde 

gebruikers niet onmiddellijk nood. 

 

Volgens hen is cultuurconsumptie vooral een sociale aangelegenheid. 

Wanneer ze bijvoorbeeld een theater- of muziekvoorstelling bezoeken, 
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worden vaak op voorhand kaartjes geboekt voor enkele vrienden. 

Vervolgens wordt samen naar de voorstelling gegaan en wordt er achteraf 

nog leuk nagepraat op café over de voorstelling. Niet alleen de sociale 

contacten zijn belangrijk, ook de sfeer die er heerst voor, tijdens en na een 

voorstelling of concert is van belang voor de gebruikers. Er wordt expliciet 

gezegd: “ik zal niet via het Internet naar een optreden kijken” of “in plaats 

van achter je pc te zitten, moet je culturele voorstellingen in de reële wereld 

ervaren, dus in de culturele instelling zelf en daarna kan je erover napraten 

op café met je vrienden in plaats van te chatten met onbekende mensen”. 

De gebruikers herzien echter hun mening na confrontatie met de culturele 

en niet culturele cases (cfr. 4.1.3). 

4.1.2 Noden van cultuurparticipanten 

Bij het gebruikersonderzoek vallen er onmiddellijk twee aspecten op. 

Vooreerst geven de geselecteerde gebruikers aan dat ze minder cultureel 

participeren dan ze eigenlijk zouden willen. Daarnaast stellen ze dat ze het 

moeilijk vinden op de juiste keuzes te maken m.b.t. het bezoeken van 

culturele voorstellingen. 

 

Suboptimale culturele participatie 

 

Hoewel de vijftien gebruikers aangeven dat cultuur belangrijk is in hun 

leven, moeten ze toegeven dat ze minder cultureel participeren dan ze 

eigenlijk zouden willen. Redenen die ze aanhalen voor verminderde 

culturele participatie zijn bijvoorbeeld het drukke gezinsleven, te weinig tijd 

door carrière of hobby’s, moeilijkheden m.b.t. het uitkiezen van goede 

culturele voorstellingen en onvoldoende inspiratie om nieuwe culturele 

paden te bewandelen. 

 

Personen uit de leeftijdscategorie 29-40 jaar verwijzen wel eens naar hun 

kinderen als oorzaak van de verminderde participatie aan culturele 

activiteiten. Het is voor hen moeilijk om op voorhand te beslissen om naar 

een dans- of theatervoorstelling te gaan aangezien ze nooit weten of 
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bijvoorbeeld één van de kinderen ziek zal zijn of de babysit onverwacht 

afbelt. Voordat er kinderen waren, hadden sommigen een abonnement bij 

een bepaalde culturele instelling. Op die manier voelden ze zich verplicht 

om deel te nemen aan meerdere culturele activiteiten.  

 

Ook jongere personen (18-28 jaar) wonen minder culturele voorstellingen 

bij dan ze eigenlijk zouden willen. Wat hier precies de oorzaak van is, 

kunnen ze niet aangeven. Sommigen geven aan dat bepaalde culturele 

voorstellingen te duur zijn. Daarenboven wordt aangegeven dat het moeilijk 

is om te beslissen naar welke voorstelling ze zouden gaan. Vaak zijn de 

namen van bijvoorbeeld de theatergezelschappen voor deze jongere 

generatie nog onbekend. 

 

Cultuurparticipanten hebben nood aan culturele tips 

 

Voor beide leeftijdscategorieën geldt dat de gebruikers het moeilijk vinden 

om de juiste keuze te maken. Ze vragen zich af: “Wat zou ons nu 

aanspreken? We willen niet zomaar ons geld weggooien”. Zo wordt 

bijvoorbeeld gesteld dat het kiezen van een film in de bioscoop veel 

eenvoudiger is. Het filmaanbod is immers heel toegankelijk en je kan op 

voorhand al enig idee vormen of je de film leuk zal vinden of niet.  

 

Een aantal gebruikers vertellen dat ze wel eens boeken ruilen of culturele 

tips aan vrienden of familie geven. Een gebruiker vertelt bijvoorbeeld dat 

de bibliotheek van Hasselt een leuk tip-systeem heeft: wanneer je een 

boek dat je gelezen hebt heel goed vindt, kan je het op een vooraf 

bepaalde plaats in de bibliotheek leggen zodat anderen jouw tip zien. 

Andere bibliotheekbezoekers mogen dat boek uitlenen indien ze een ander 

goed boek (als tip) in de plaats leggen.  

 

Gebruikers uit de jongste leeftijdscategorie (18-28 jaar) benadrukken dat 

ze vaak met vrienden over muziek praten. Ook gaan ze samen naar 

festivals en concerten. Wanneer ze nieuwe artiesten of muziekgroepen 
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ontdekken, laten ze elkaar hiermee kennismaken d.m.v. het doorsturen van 

een mp3, door meer op te zoeken over de artiest en hierover met elkaar te 

praten, door de mp3’s op een cd te schrijven en uit te wisselen met 

vrienden of door samen te zoeken naar meer informatie en nummers van 

die artiest. Ook laten ze wel eens aan elkaar weten naar welke muziek ze 

luisteren d.m.v. MSN. Bij MSN Messenger kan je namelijk aan je lijst van 

contactpersonen laten zien naar welke nummers je luistert door deze 

keuzemogelijkheid te selecteren.  

 

Ook gebruikers uit de andere leeftijdscategorie (29-40 jaar) wisselen 

informatie over muziek uit. Er worden regelmatig cd’s uitgeleend aan 

familie en vrienden. Achteraf worden die cd’s soms uitvoerig besproken. 

Het valt op dat meerdere personen uit deze leeftijdscategorie meer thuis 

muziek consumeren dan naar festivals of concerten gaan. Ook hier spelen 

kleine kinderen een rol in de verminderde consumptie van muziek 

buitenhuis. Zelfs een 59 jarige gebruiker bevestigt dat hij cd’s met zijn 

collega’s uitwisselt. Onlangs leende een collega hem een DVD van een 

blues optreden uit. Hij vindt het leuk om op deze manier nieuwe 

muziekgenres te ontdekken en er ook over te praten met zijn collega’s.  

 

Niet alleen tips zijn belangrijk om een goede keuze maken welke culturele 

voorstelling de moeite waard is om bij te wonen, ook een uitgebreid 

informatieaanbod wordt sterk gewaardeerd door de gebruikers. Vaak wordt 

er volgens hen op de websites van culturele instellingen te weinig 

informatie aangeboden. De gebruiker wil een goed overzicht hebben en wil 

dan dieper ‘graven’ naar informatie die hij of zij interessant vindt. 

 

Door een aantal gebruikers wordt ook aangegeven dat het wel eens 

gebeurt dat ze te laat zijn om tickets voor een bepaald theatergezelschap 

of bepaalde muziekgroep te bestellen. Ze weten wel dat hun favoriete 

theater- of dansgezelschap of muziekgroep in het voorjaar in België zal 

optreden maar schuiven de aankoop van de tickets soms op de lange baan 

en uiteindelijk vergeten ze tickets te bestellen.  



 124

4.1.3 VACF kan tegemoet komen aan de noden van de gebruikers 

Hoewel de geselecteerde gebruikers een eerder negatieve houding 

hadden t.o.v. een virtueel kunstencentrum, herzagen ze op bepaalde 

domeinen hun mening na de confrontatie met de verschillende culturele en 

niet culturele cases. 

 

Een gestreamd concert kan geen live concert vervangen, maar toch… 

 

Geen enkele van de geselecteerde gebruikers kent Fabchannel, een 

Nederlandse website waar concerten die plaatsvinden in Paradiso en 

Melkweg online te bekijken zijn. Uit de uitspraken van de gebruikers 

voorafgaand aan de confrontatie met Fabchannel bleek dat de gebruikers 

geen behoefte hebben om een concert op Internet te bekijken. Er wordt 

zelfs expliciet gezegd: ”ik ga niet via Internet naar een concert zitten 

kijken”. Toch zijn alle gebruikers aangenaam verrast wanneer ze kennis 

maken met Fabchannel. Desondanks staan ze kritisch tegenover het 

concept. Fabchannel biedt heel wat mogelijkheden maar de meeste 

gebruikers zouden nooit een volledig concert via streaming willen bekijken. 

Daarenboven kan een gestreamd concert nooit een live concert vervangen. 

 

Fabchannel is voor de gebruikers in de eerste plaats interessant om 

nieuwe groepen te leren kennen. Wanneer een onbekende groep naar een 

culturele instelling komt, is het interessant om op voorhand al eens een 

kijkje te nemen wat voor soort muziek ze brengen, hoe de groep live is, … 

Ook voor reeds bekende groepen is het interessant om eens een kijkje te 

nemen. Je vindt de cd van een bepaalde groep bijvoorbeeld goed, maar 

hoe klinkt die groep live? Daarenboven is een concert ook echt afgelopen 

als het laatste nummer gespeeld is. Door het streamen van voorbije 

concerten kan je bijvoorbeeld op een later tijdstip herinneringen van een 

bezocht concert ophalen of de hoogtepunten nogmaals beluisteren. Door 

meerdere gebruikers wordt aangegeven dat je via Fabchannel op een 

aangename manier nieuwe muziekgroepen kan leren kennen. Dit kan 

motiveren om in de toekomst meer concerten of optredens bij te wonen.  
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De meeste gebruikers vinden het vreemd om zich voor te stellen dat ze 

een theater- of dansvoorstelling online zouden kunnen bekijken. Zoals 

hierboven reeds vermeld, willen ze de sfeer of de sociale contacten die 

gepaard gaan met het bezoek aan een dans- of theatervoorstelling niet 

missen. Toch is er interesse in videostreaming van dans- & 

theatervoorstellingen. Er wordt geopperd dat beeldmateriaal van een 

repetitie als teaser gebruikt kan worden of dat beeldmateriaal van een 

vorige voorstelling je meer kan motiveren om nu toch eens naar het theater 

te gaan.  

 

 
Fig. 4: Screenshot Fabchannel 

 

Online cultuurprofielen kunnen leiden tot het ontdekken van nieuwe 

culturele interesses 
 

De geselecteerde gebruikers zien niet alleen opportuniteiten in het online 

bekijken van concerten en theater- of dansvoorstellingen, ze hebben ook 

interesse om het cultuurprofiel van andere cultuurparticipanten te bekijken. 

Dit concept leerden ze kennen wanneer ze met de online music community 

Last.fm kennismaakten. Wanneer een lid van Last.fm een liedje heeft 

beluisterd op zijn of haar audioplayer of via de Last.fm radioplayer wordt 
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deze informatie toegevoegd aan het profiel van deze gebruiker. Op deze 

manier wordt rond elke gebruiker een muziekprofiel opgebouwd dat 

gebruikt wordt om verschillende Last.fm leden op basis van muzikale 

smaak aan elkaar te koppelen.  

 

 
Fig. 5: Screenshot Last.fm 

 

De gebruikers zijn heel enthousiast over het concept van Last.fm. Ze 

vinden het heel interessant om een eigen profiel op te bouwen. Op basis 

van dit profiel mogen dan tips gegeven worden. Wie die tips geeft, maakt 

voor hen niet uit. Het kunnen dus andere cultuurparticipanten zijn of de 

culturele instelling zelf. De geselecteerde gebruikers willen gewoon nieuwe 

dingen ontdekken op basis van hun profiel. Contacten met anderen in de 

online VACF community zouden dus eerder louter functioneel zijn: enkel 

om nieuwe dingen op vlak van bijvoorbeeld muziek te leren kennen en niet 

om andere mensen te leren kennen. Wel heerst er onder de gebruikers 

een begrijpelijke angst dat ze door het krijgen van tips op basis van hun 

aangemaakte profiel telkens in dezelfde culturele sferen blijven verkeren 

en niets nieuws meer ontdekken. Een oplossing hiervoor is dat de 

gebruikers zelf actief op zoek kunnen gaan naar profielen van andere 

cultuurparticipanten. Door deze profielen kunnen ze nieuwe culturele 
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interesses ontdekken maar zich toch ook door middel van het culturele 

profiel laten leiden doorheen het culturele veld dat ze net ontdekt hebben.  

 

Een gepersonaliseerde culturele pagina 
 

Wanneer de gebruikers kennismaken met MyMetMuseum, een 

persoonlijke pagina waar je favoriete kunstwerken uit de online collectie 

kan bewaren, is niet iedereen er onmiddellijk voor gewonnen. Wanneer ze 

echter de bijkomende mogelijkheden ontdekken, zijn ze wel te vinden voor 

een gepersonaliseerde pagina of bijvoorbeeld een ‘My Vooruit’.  

 

Zo vinden de gebruikers het bijvoorbeeld fijn om eens een overzicht te 

krijgen van de dingen die ze zelf goed vinden. Op die manier denken ze 

bewuster om te kunnen gaan met hun voorkeuren. Anderen vinden het 

gewoon leuk om hun lievelingsobjecten zonder omwegen terug te vinden. 

Enkele voorbeelden van wat de gebruikers graag zouden doen op een 

gepersonaliseerde pagina: 

 

“Ik zou graag een trailer van een dansvoorstelling op zo’n pagina plaatsen. 

Hierdoor word ik eraan herinnerd dat ik deze voorstelling goed vond en 

hopelijk koop ik dan in de toekomst sneller kaartjes voor een voorstelling 

van hetzelfde of een soortgelijk gezelschap”.  

 

“Ik wil graag één of enkele mp3’s bewaren of een stukje van een concert 

dat ik meegemaakt heb”. 

 

“Ik houd altijd de toegangstickets bij van de voorstellingen die ik bezoek. Ik 

vind het altijd zo jammer wanneer mijn prikbord weer helemaal vol hangt 

en ik weer een aantal tickets moet weggooien. Het zou leuk zijn om een 

online ticket te bewaren op een gepersonaliseerde pagina”. 

 

Andere zaken die gebruikers willen bewaren op een gepersonaliseerde 

pagina zijn de aankondigingsaffiche, het programmaboekje, recensies, 
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eigen commentaren, … De gebruikers willen niet dat deze pagina voor 

iedereen toegankelijk is maar willen bijvoorbeeld wel de link kunnen 

doorsturen naar vrienden zodat zij ook eens een kijkje kunnen nemen op 

die gepersonaliseerde pagina. Sommige gebruikers geven aan dat ze er 

niet in slagen om bijvoorbeeld het programmaboekje of toegangstickets bij 

te houden, hoewel ze graag toch wat meer zicht willen hebben op wat ze 

het voorbije jaar allemaal bijgewoond hebben aan culturele voorstellingen. 

Dit zou opgevangen kunnen worden door een geschiedenisfunctie aan te 

bieden op de gepersonaliseerde pagina. Hierin wordt onthouden welke 

culturele voorstellingen de gebruiker heeft bezocht. Hierdoor krijgt de 

gebruiker een mooi overzicht van wat hij of zij bezocht heeft  en kan de 

geschiedenisfunctie een hulp zijn indien de gebruiker collega’s of vrienden 

een voorstelling wil aanbevelen maar de juiste naam van de voorstelling of 

het gezelschap niet meer weet.  

 

Daarnaast zouden een aantal gebruikers het leuk vinden indien ze op hun 

gepersonaliseerde pagina hun eigen culturele agenda kunnen beheren. Ze 

geven aan dat ze vaak interesse hebben in een voorstelling of concert 

maar uiteindelijk toch vergeten tickets te bestellen. Bijgevolg willen ze op 

een eenvoudige manier kunnen aangeven welke voorstellingen of 

concerten hen boeien en waar ze misschien naar toe willen gaan. Wanneer 

ze de gepersonaliseerde pagina dan nog eens bekijken, kunnen ze zien of 

die voorstellingen of concerten al dichterbij komen en of het al nodig is om 

tickets te bestellen. De gebruikers zouden het waarderen indien de 

culturele instelling hen op de hoogte zou brengen van het feit dat de tickets 

bijna uitverkocht zijn voor een voorstelling of concert dat ze hebben 

aangeduid in hun persoonlijke agenda. Dit mag echter niet te opdringerig 

overkomen.  

 

Los van de gepersonaliseerde pagina willen de gebruikers ook kunnen 

aangeven dat ze herinnerd willen worden aan een bepaalde voorstelling of 

concert. Die mogelijkheid tot herinnering aan een voorstelling mag 

eveneens niet te opdringerig voorgesteld worden. De gebruikers willen ook 
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niet te veel informatie ingeven wanneer ze een herinnering willen instellen: 

naam en e-mailadres zouden moeten volstaan. Een voorbeeld wordt 

gevonden bij het Metropolitan Museum of Art.  

 

 
Fig. 6: Remind me about … - Metropolitan Museum of Art 

 

Een aantal gebruikers geven aan dat ze ook de gepersonaliseerde pagina 

van andere cultuurparticipanten willen bekijken. Eén gebruiker vergelijkt 

het met de vriendenboekjes van vroeger. Daar kon je ook in weergeven 

welke boeken je laatst gelezen had, welke film je gezien had en wat je er 

van vond. Hij zou hetzelfde te weten willen komen m.b.t. concerten en 

theatervoorstellingen via de gepersonaliseerde pagina van andere 

cultuurparticipanten.  

 

Culturele tips 
 

Een grote meerderheid van de geselecteerde gebruikers is te vinden voor 

een ‘tipsysteem’. Dit zou inhouden dat de culturele instelling tips geeft op 

basis van de interesses die worden weergegeven in het culturele profiel. 

De gebruikers willen hier wel zelf controle over hebben. Ze willen zelf 

aangeven of ze tips willen ontvangen of niet en willen zich ook snel kunnen 

ontdoen van dit tipsysteem indien het niet zou aanslaan. Ze willen graag 

tips over soortgelijke voorstellingen of concerten ontvangen maar er mag 

ook wel eens iets experimenteels tussen zitten. In ieder geval moeten de 

tips geloofwaardig blijven. De gebruikers willen niet het gevoel hebben dat 

de culturele instelling hen iets ‘verkoopt’. Ook willen ze niet het gevoel 

hebben dat hun interesses volledig geanalyseerd worden om hun 

aankoopgedrag te sturen. Daarnaast willen ze voldoende op de hoogte 

blijven van het volledige aanbod. Sommigen geven aan dat ze bang zijn 

dat ze door het tipsysteem te eng naar cultuur gaan kijken en niets nieuws 

meer uitproberen. Over het ontvangen van deze tips wordt geen 
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eensluidend antwoord gevonden. Meerdere gebruikers klagen over de 

hoeveelheid e-mails die ze dagelijks ontvangen. Een aantal e-mails gaan 

rechtstreeks naar hun vuilbak. Tot hun spijt ook wel eens berichten of 

nieuwsbrieven van culturele instellingen die te frequent verstuurd worden. 

Sommige gebruikers opteren om tips te krijgen via e-mail, anderen willen 

liever dat de tips op hun gepersonaliseerde pagina terecht komen of 

wensen ze te ontvangen via RSS23. In ieder geval willen ze zelf kunnen 

kiezen hoe ze de tips ontvangen.  

 

Tips van andere culturele instellingen? 

 

Het merendeel van de gebruikers staat positief tegenover de uitwisseling 

van gegevens met andere culturele instellingen. Ze zouden het leuk vinden 

indien ze tips krijgen van andere culturele instellingen. Dit zou een 

verrijking zijn. Het moeten wel concrete en goede tips zijn. Hier gelden 

dezelfde voorwaarden: de tips moeten geloofwaardig blijven en de 

gebruikers willen niet het gevoel hebben dat de culturele instellingen hen 

iets willen verkopen. Ook willen ze niet het gevoel hebben dat hun 

interesses volledig geanalyseerd worden om hun aankoopgedrag te sturen. 

Bovendien willen de gebruikers weten aan welke culturele instellingen hun 

gegevens worden doorgegeven. De gebruikers willen zelf aangeven of ze 

tips willen ontvangen van andere culturele instellingen of niet. Indien nodig 

willen ze zich snel en eenvoudig kunnen uitschrijven uit het tipsysteem.  

4.1.4 Wat moet zeker aanwezig zijn in een virtueel 

kunstencentrum? 

Wanneer aan de 15 geselecteerde gebruikers gevraagd werd om een top 3 

te geven van wat er zeker in een virtueel kunstencentrum van de toekomst 

aanwezig moet zijn, verkregen we volgende resultaten. Online concerten of 

culturele voorstellingen bekijken als teaser of om herinneringen op te halen 

scoorde het beste bij de geselecteerde gebruikers. Daarnaast was het ook 

                                                 
23 RSS: Really Simple Syndication. RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs of nieuws 
sites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van het laatste artikel/nieuws 
(Wikipedia). 
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belangrijk voor de gebruikers om een goed overzicht te krijgen van het 

culturele programma van de culturele instelling. Niet alleen een goed 

overzicht van de culturele activiteiten die op het programma staan is 

belangrijk, de geselecteerde gebruikers wilden ook graag op een leuke 

manier het culturele aanbod online verkennen. Een groot aantal gebruikers 

wil een rating en review systeem en willen deze informatie kunnen 

bewaren op hun gepersonaliseerde pagina. Daarnaast is voor een aantal 

gebruikers het ontvangen van culturele tips van culturele instellingen of van 

andere cultuurparticipanten op basis van hun profiel ook heel belangrijk om 

op die manier hun culturele interesses te verbreden. Deze resultaten 

komen overeen met de beschrijving van bovenstaande observaties door 

middel van de contextual inquiry.  

4.2 Resultaten design fase 

 

Zoals reeds in paragraaf 3.3 vermeld, worden prototypes gebouwd om 

design ideeën te verzamelen en interacties met het systeem concreet in 

kaart te brengen. Na het gezamenlijk uitschrijven van de functionele 

specificaties voor het virtuele kunstencentrum van de toekomst door de 

betrokken onderzoeksgroepen, werd een prototype in html ontwikkeld door 

enkele partners in het project (SMIT en Vooruit). Zowel de resultaten van 

het kwalitatief gebruikersonderzoek, de experteninterviews, de 

kwantitatieve publieksbevraging als het juridisch onderzoek werden in het 

prototype verwerkt.  

4.3 Resultaten evaluatie fase: is het prototype gebruiksvriendelijk? 

 

Voor het onderzoeken van de gebruiksvriendelijkheid van het VACF 

platform werden usability testen of gebruikerstesten georganiseerd. Er 

werden 6 testgebruikers gerekruteerd met variatie in geslacht, leeftijd, pc- 

en Internetervaring, beroep en interesse in cultuur. 
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Op de specifieke usability problemen van het VACF platform wordt in dit 

onderdeel niet dieper ingegaan. Wel worden enkele globale resultaten en 

de resultaten van de vragenlijst na de usability test kort weergegeven.  

 

Hoewel de geselecteerde gebruikers nog nooit van Web 2.0 of social 

software gehoord hadden, vonden ze de geïntroduceerde concepten heel 

interessant en vooral ook heel bruikbaar. De gebruikers vonden 

bijvoorbeeld het systeem van werken met tags (vertaald naar trefwoord) 

heel verrijkend. Hierdoor kunnen ze immers nieuwe dingen ontdekken in 

het culturele landschap en op die manier hun culturele kennis verbreden. 

De ‘aanverwante trefwoorden’ (related tags) kunnen bijvoorbeeld leiden tot 

het ontdekken van nieuwe muziekgroepen die hetzelfde genre muziek 

maken als hun favoriete muziekgroep. Door middel van de ‘populaire 

trefwoorden’ (popular tags) die gebruikers kunnen ingeven bij o.a. 

voorstellingen, zijn de cultuurparticipanten op de hoogte van de 

belangrijkste interesses van de VACF community leden. Het is door deze 

‘populaire trefwoorden’ dat de cultuurparticipanten ook weer hun grenzen 

kunnen gaan verleggen en nieuwe dingen kunnen ontdekken in het 

culturele landschap.  

 

Ook andere social software concepten zoals ‘culturele vrienden’, ‘culturele 

buren’ en het profiel van deze personen bekijken, werden goed begrepen 

door de gebruikers. Daarenboven werden deze functionaliteiten als zeer 

waardevol aanzien binnen het virtuele kunstencentrum. Deze functies 

bieden vooral een meerwaarde omdat de cultuurparticipanten hierdoor hun 

culturele blik kunnen verruimen. 

 

Wanneer gevraagd werd naar de bereidheid om functies zoals profiel, het 

ingeven van trefwoorden e.d. te gebruiken in een virtueel kunstencentrum 

zoals het VACF platform waren alle gebruikers enthousiast. Wanneer na 

de usability test aan hen gevraagd werd wat er zeker niet zou mogen 

ontbreken op het VACF platform kregen we volgende antwoorden: 
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• Interactiviteit is heel belangrijk. Ik wil niet alleen informatie, ik wil 

ook foto’s, reacties, video,  … 

• Favorieten kunnen bewaren is belangrijk en alles moet up to date 

zijn. 

• Ik wil weten wat er aansluit bij mijn interesses. De kalender moet 

zo volledig mogelijk zijn. Het zou tof zijn indien er informatie uit 

verschillende culturele instellingen of concertzalen wordt 

opgenomen. 

• Ik wil videobeelden kunnen bekijken van bijvoorbeeld een 

tentoonstelling die nu in de Vooruit loopt. 

• Ik wil kunnen bekijken wat er allemaal te doen is. Ik wil tips en 

berichten ontvangen op basis van mijn interesses. 

• De mogelijkheid om met elkaar te kunnen communiceren en 

meningen uit te wisselen is belangrijk. Daarnaast is er een 

agenda nodig die up to date is. Wijzigingen aan het programma 

op het laatste moment moeten op een goede manier 

gecommuniceerd worden naar het publiek. 

 

In het algemeen kregen we volgende reacties wanneer we vroegen wat de 

testgebruikers van het VACF platform vonden: 

 

• Leuk, als elke culturele instelling zo een website zou hebben, zou 

ik een redelijk volledig beeld hebben van het culturele aanbod. 

Het wordt echter pas interessant als er veel mensen aanwezig zijn 

op de website van het virtuele kunstencentrum. Ik hoop dat de site 

ook interessant blijft als je je niet registreert.  

• Het is een interessant systeem. Het systeem met de trefwoorden 

(tags) is in het begin niet waterdicht, maar wanneer genoeg 

mensen de trefwoorden gebruiken, is het een heel goed systeem. 

Ik vind het tof dat je reacties kan posten: bv. ik vond dit concert 

echt heel goed ! Je kan dan ook eens kijken wat de anderen er 

van vonden. 
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• Ik vind het een tof initiatief. Ik vind het principe van tips krijgen op 

basis van je interesses heel interessant. In Leuven mag er ook 

zo’n culturele instelling komen met zo’n website. 

5 Besluit 

 

Uit het kwalitatief gebruikersonderzoek naar de noden en verwachtingen 

van gebruikers m.b.t. een virtueel kunstencentrum voor de toekomst kwam 

vooral naar voor dat een virtueel kunstencentrum meer moet zijn dan een 

online community. Hoewel de geselecteerde gebruikers eerst een eerder 

negatieve houding hadden ten opzichte van een virtueel kunstencentrum 

herzagen ze op bepaalde domeinen hun mening na de confrontatie met de 

verschillende culturele en niet culturele cases afkomstig uit de state-of-the-

art. Toch blijft het belangrijk voor hen dat cultuurconsumptie een sociale 

aangelegenheid is en moet blijven. Ze willen bijvoorbeeld niet een volledig 

optreden van een muziekgroep op hun pc bekijken. Wel biedt een virtueel 

kunstencentrum opportuniteiten in het ondersteunen van de culturele 

consumptie.  

 

Tijdens het gebruikersonderzoek ontdekten we onder andere 

gebruikersnoden zoals het moeilijk kunnen beslissen welke culturele 

voorstelling(en) te bezoeken en de nood aan een motiverende factor om 

meer culturele voorstellingen bij te wonen. Aan deze gebruikersnoden kan 

een virtueel kunstencentrum tegemoet komen. Door bijvoorbeeld het 

streamen van (een gedeelte van) concerten of theatervoorstellingen, 

kunnen cultuurparticipanten of potentiële cultuurparticipanten mogelijk 

meer gemotiveerd geraken om een soortgelijke voorstelling bij te wonen. 

Ook het ontvangen van tips op basis van je culturele profiel kan het 

makkelijker maken om keuzes te maken m.b.t. wat te bezoeken in de 

culturele wereld. Daarnaast is het mogelijk op zelf actief op zoek te gaan 

naar nieuwe interesses. Een leidraad hierbij kunnen de culturele profielen 

van andere cultuurparticipanten in het virtueel kunstencentrum zijn. Op die 
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manier wordt het voor de cultuurparticipant in kwestie eenvoudiger om zijn 

culturele interesses te verbreden of te verdiepen.  

 

In het algemeen kan dus gesteld worden dat een virtueel kunstencentrum 

nooit de reële cultuurconsumptie zal kunnen vervangen maar wel 

motiverend en ondersteunend kan werken m.b.t. het verkennen van 

nieuwe culturele interesses.  
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1  Inleiding 

Een van de hoofddoelstellingen van het VACF-project was om na te gaan 

hoe een kunstencentrum nieuwe informatie- en communicatie-

technologieën kunnen aanwenden om de cultuurparticipatie te 

bevorderen. Bijzondere aandacht gaat naar de mogelijkheden die nieuwe 

zogenaamde ‘web2.0’-toepassingen hierbij kunnen bieden. De essentie 

van web2.0-toepassingen is immers dat zij de actieve gebruiker centraal 

plaatsen. Participatie, samenwerking (‘collaboration’), delen (‘sharing’) en 

‘social networking’ zijn dan ook enkele van de kernwoorden waarmee de 

sociale impact van de web 2.0-trend veelal beschreven wordt. De rol van 

de gebruiker verschuift meer en meer van passieve consumptie naar 

actieve consumptie en zelfs productie – het vervagende onderscheid 

tussen productie en consumptie gaf in de Engelstalige literatuur intussen 

al aanleiding tot neologismen als ‘prosuming’ en ‘produsage’.    

Via een enquête bij de doelgroep van het VACF-project, de Vlaamse 

virtuele cultuurparticipanten, wilden we in de eerste plaats nagaan in 

hoeverre het internet op dit moment al een invloed heeft op de culturele 

participatie. Dat cultuurparticipatie een breed begrip is, dat verschillende 

activiteiten omvat, blijkt uit de beschrijving uit het boek ‘E-cultuur. 

Bouwstenen voor praktijk en beleid’: 

“Cultuurparticipanten nemen op een gedifferentieerde 

manier deel aan cultuur. Ze informeren zich over het 

aanbod, geven een eigen interpretatie, beleven en 

(her)creëren cultuur. In e-cultuur nemen ze hun participatie 

meer in eigen handen, vaak in een context van 

verbondenheid met andere deelnemers en culturele 

actoren.”4 

                                                 
4 De Wit & D. Esmans (red.), E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid, Leuven, 
Acco, 2006, 34-35. 
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Ook andere auteurs wijzen erop dat cultuurparticipatie verschillende 

vormen aanneemt. Over het algemeen wordt, zoals hierboven, in de 

eerste plaats het onderscheid gemaakt tussen het informeren, het 

‘consumeren’ (interpreteren en beleven) en het ‘produceren’ of 

(her)creëren van cultuur. Wat het consumeren betreft, vinden d’Angelo en 

Vespérini5 dat er een bijkomend onderscheid gemaakt kan worden tussen 

actieve en passieve consumptie. Ulla-Maaria Mutanen6 maakt op haar 

beurt een onderscheid tussen wat zij aanduidt als ‘reactieve’ en 

‘proactieve’ consumptie. De relatie tussen de bezoeker en de culturele 

instelling (bijv. een museum) laat zich omschrijven als ‘reactief’ wanneer 

de gebruiker zich louter opstelt als toeschouwer of ontvanger, door te 

kijken, te luisteren of in het museum rond te lopen. De consumptie wordt 

echter ‘pro-actief’ wanneer de gebruiker voor of tijdens de cultuurbeleving 

actief op zoek gaat naar bijkomende informatie over het cultuur-

evenement. In beschouwingen over e-cultuur wordt er vaak op gewezen 

dat het internet en andere nieuwe informatie- en communicatiet-

echnologieën deze pro-actieve vorm van cultuurparticipatie kunnen 

bevorderen. Mutanen gaat nog verder door er op te wijzen dat de 

cultuurgebruiker niet enkel ‘consumeert’, maar ook actief kan bijdragen tot  

cultuurcreatie. Ze maakt daarbij een nuttig onderscheid tussen private en 

publieke productie. Van private productie is sprake van zodra de 

cultuurparticipant een ‘artefact’ maakt dat hij of zij voor eigen gebruik 

wenst aan te wenden, bijvoorbeeld notities, aantekeningen en schetsen, 

foto’s van kunstwerken, enz. Door het gebruik van nieuwe media beschikt 

de gebruiker vandaag echter over alsmaar meer middelen om dergelijke 

artefacten ook publiek te delen met anderen, bijvoorbeeld door de foto’s 

online te plaatsen of door notities op een weblog te posten. De publieke 

productie kan nog een stap verder gaan wanneer de gebruiker zelf verder 

                                                 
5 M. D’ Angelo & P. Vespétini, Cultural Policies in Europe: A Comparative Approach, 
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1998, 42  
6 U. Mutanen, On museums and web 2.0., (2006, 12 juni) consulteerbaar op  
http://ullamaaria.typepad.com/hobbyprincess/2006/06/museums_and_web.html  
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werkt op bestaand werk, bijvoorbeeld door het te ‘remixen’, of wanneer de 

gebruiker digitale media aanwendt om zelf eigen ‘content’ te publiceren7. 

Op basis van deze eerste theoretische reflecties kunnen we stellen dat bij 

virtuele cultuurparticipatie de gebruiker een centralere rol krijgt 

toebedeeld. De controle van de virtuele cultuurparticipant vergroot en de 

gebruikers treden ook alsmaar actiever in interactie met elkaar en met 

culturele actoren. Door het aanwenden van nieuwe media kan de 

cultuurparticipatie er dan ook een belangrijke sociale, relationele dimensie 

bij krijgen, die onder meer tot uiting komt in de vele ‘culturele’ communities 

die online vorm krijgen.8  

Culturele actoren lijken zich alsmaar meer bewust te worden van het 

enorme potentieel van ICT om de cultuurparticipatie te bevorderen en op 

een nog ‘actiever’ niveau te tillen9. Toch benutten de culturele instellingen 

de digitale media vooralsnog in de eerste plaats louter als een 

communicatiekanaal, bijvoorbeeld om het eigen cultuuraanbod aan te 

kondigen en reclame te maken. Een studie van de websites van culturele 

instellingen, uitgevoerd in 2004 door het Steunpunt Re-Creatief 

Vlaanderen, toonde aan dat er voorlopig weinig inspanningen worden 

gedaan op het vlak van interactie- en participatiemogelijkheden10. Een van 

de doelstellingen van het VACF-project was dan ook om na te gaan hoe 

het internet, en een aantal web2.0-toepassingen in het bijzonder, kan 

aangewend worden om precies de participatie en interactie te bevorderen. 

Cruciaal bij het implementeren van nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën is dat de technologie wordt afgestemd op het 

gedrag en de behoeften van de gebruiker. Het is dan ook belangrijk om 
                                                 
7 D. De Wit & D. Esmans (red.), o.c., 37-38 
8 O.c., 38 
9 G. Nulens, M. Daems & J. Bauwens, Virtuele cultuurparticipatie in Vlaanderen in J. 
Lievens & H. Waege (Eds), Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in breedbeeld. Eerste 
analyses van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’, Antwerpen, 
De Boeck, 2005, 115-127 
10 J. Bauwens & G. Nulens (2005). ICT in het culturele veld: de virtualiteit van het 
virtuele, Gent, Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen, 2005, consulteerbaar op  www.re-
creatiefvlaanderen.be 
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voldoende inzicht te verwerven in de manier waarop de doelgroep op dit 

moment participeert in cultuur en welke rol het internet en andere ICTs 

daarin spelen. Voor Vlaanderen geldt in dit verband de survey 

‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’, uitgevoerd door het 

Steunpunt Re-creatief Vlaanderen, als de voornaamste, zoniet enige, 

informatiebron11. Naast algemene data over de cultuurparticipatie biedt de 

studie talrijke data over de ‘virtuele cultuurparticipatie’, die wordt 

gedefinieerd als cultuurparticipatie in de “virtuele ruimte die door middel 

van een computer – meestal thuis- wordt betreden”12. Volgens de survey 

van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen gebruikten in 2003-2004 37% 

van de Vlamingen het internet in hun vrije tijd om te participeren in cultuur. 

Eén van de bevindingen uit de studie was dat in de leeftijdscategorie van 

14- tot 17-jarigen maar liefst één op de vijf respondenten exclusief via het 

internet in cultuur participeert. Ook gender en opleiding blijken belangrijke 

factoren die virtuele cultuurparticipatie beïnvloeden13. Een van de 

belangrijkste vaststellingen was dat virtuele cultuurparticipanten vaak ook 

al ‘reële’ cultuurparticipanten zijn, waaruit men zou kunnen besluiten “dat 

er zich momenteel vooral perspectieven aanbieden voor verbreding en 

verdieping van cultuurparticipatie, minder voor vernieuwing.”14  

 

Omdat het internetgebruik snel verandert, en data dan ook snel verouderd 

zijn, en omdat het VACF-project specifiek het potentieel van web2.0 voor 

de kunstencentra wilde onderzoeken, besloten we om in de kader van het 

VACF-project een eigen survey te voeren naar de verlangens en de 

behoeften het publiek met betrekking tot online cultuurbeleving. Deze 

survey liet ons bovendien toe om een aantal onderdelen van het ‘VACF-

concept’ te toetsen aan de verwachtingen en noden bij de doelgroep zelf. 

                                                 
11 J. Lievens & H. Waege (Eds.), Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in breedbeeld. 
Eerste analyses van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’, 
Antwerpen, De Boeck, 2005. 
12 G. Nulens, M. Daems & J. Bauwens, Virtuele cultuurparticipatie in Vlaanderen in J. 
Lievens & H. Waege (Eds), Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in breedbeeld. Eerste 
analyses van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’, Antwerpen, 
De Boeck, 2005,  126 
13 O.c., 115 – 127. 
14 D. De Wit & D. Esmans (red.), o.c., 65 
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Op deze manier hoopten we een beter inzicht te krijgen in het potentieel 

van een ‘virtueel kunstencentrum in Vlaanderen’, zoals dit in het project 

werd geconcipieerd.  

 

2  Methodologie 

 

In de loop van februari en maart 2006 werd door het onderzoekscentrum 

Media & ICT (MICT) van de Universiteit Gent een grootschalige 

publieksbevraging opgezet naar het profiel, gedrag en de behoeften van 

de virtuele cultuurparticipant in Vlaanderen. Het onderzoek bouwde verder 

op het kwalitatieve gebruikersonderzoek dat door de onderzoekscentra 

CUO en SMIT binnen het VACF-project werd gevoerd.   

Bij de afbakening van de doelgroep werd ervoor gekozen het onderzoek 

te focussen op gebruikers die reeds toegang hebben tot het internet en 

dus als de eerste doelgroep van het VACF-concept beschouwd kunnen 

worden. Toch dient gezegd dat de afbakening tot de internetgebruikers 

ook een pragmatische keuze was, enerzijds omdat het ons toeliet de 

enquête online te voeren en anderzijds omdat we op die manier ook meer 

complexe vragen konden stellen waarvoor toch een zekere voorkennis 

van en vertrouwdheid met het internet verwacht werd. In overleg met de 

andere projectpartners werd de doelgroep verder afgebakend tot de 

‘bezoekers en niet-bezoekers van de Vooruit die virtueel aanwezig zijn 

met een minimum interesse aan kunst’. De keuze om zowel bezoekers als 

niet-bezoekers van de Vooruit in de onderzoekspopulatie op te nemen, 

heeft te maken met het feit dat de Vooruit met het VACF-project ook een 

nieuw publiek hoopt aan te spreken dat vooralsnog de weg naar het 

kunstencentrum niet gevonden heeft.  

Het samenstellen van de steekproef gebeurde door middel van de 

zogenaamde ‘convenience sample’-techniek, of ook wel ‘opportunity’ 

sampling’ genoemd15. Deze techniek houdt in dat er niet of slechts in 

                                                 

15 X., “The Research Sample, Part I: Sampling. Lunsford TK, Lunsford BR”, Journal 
of Prosthetics and Orthotics, 1995, vol. 7, nummer 3, 105-112. Consulteerbaar op 
http://www.oandp.org/jpo/73/73105.htm  
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beperkte mate gestreefd wordt naar een accurate representatie van een 

grotere groep of populatie. Op twee manieren werden mensen 

uitgenodigd om aan de online-enquête deel te nemen. Enerzijds gebeurde 

dit via gerichte mailingacties door het MICT en de Vooruit. Anderzijds 

werden ook ‘banners’ of ‘buttons’ geplaatst op een aantal websites van 

VRTnieuws.net, Studio Brussel, Radio 1, Klara, Cultuurweb.be, De 

Morgen en Vooruit. 

   

 
Fig. 1: Een afbeelding van de button met de link naar de vragenlijst op de 

website van Radio 1 

 

De vragenlijst bestond uit vier grote delen. Een eerste blok bevatte een 

reeks van socio-demografische variabelen. In een tweede deel werd 

gepolst naar het mediagebruik en het internetgebruik van de respondent. 

Vervolgens bevatte de vragenlijst een deel over de huidige 

cultuurparticipatie van de respondent, zowel reëel als virtueel. In een 

vierde en laatste deel werd specifiek gepolst naar de interesse in het 

concept van het ‘virtueel kunstencentrum van de toekomst’. Een aantal 

van de vragen was gebaseerd op het PSAP-model, dat gebruikt wordt 
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voor het in kaart brengen van het potentieel van nieuwe technologieën en 

al uitgebreid gevalideerd werd in andere onderzoeksprojecten16. Voor de 

socio-demografische vragen en de vragen m.b.t. het mediagedrag van de 

respondent baseerden we ons op eerder gevoerde onderzoeken door het 

Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) en de reeds 

vermelde studie van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen. Op deze 

manier werd het mogelijk om de data van de survey te vergelijken. 

 

De online-enquête bestond uit 4 webpagina’s. Na de vierde pagina kon de 

respondent deelnemen aan een wedstrijd waarbij hij kans maakte op een 

gratis duo-vliegtuigticket.  

In totaal namen 2.635 mensen in de periode februari-maart 2006 deel aan 

de enquête. De gegevens hieronder tonen aan dat de vooropgestelde 

doelgroep - ‘bezoekers en niet-bezoekers van de Vooruit die virtueel 

aanwezig zijn met een minimum interesse aan kunst’ – duidelijk werden 

bereikt. 

• Bezoekers Vooruit: 44% van de respondenten bereikten de 

webpagina van de enquête via de banner op de website van de 

Vooruit of via de mailingcampagne van de Vooruit; 

• Niet-bezoekers Vooruit: Door het gebruik van de websites van 

andere mediapartners met een brede doelgroep werden ook 

niet-bezoekers aangesproken; 

• Virtueel aanwezig: Alle data werd verkregen via een 

onlinesurvey waarvoor de respondenten dus virtueel aanwezig 

dienden te zijn; 

• Minimum interesse aan kunst: De hyperlinks naar de survey 

werden op culturele websites geplaatst (Cultuurweb, Klara, 

Vooruit, …), of op de cultuurpagina’s van de informatieve 

websites  zoals VRTnieuws.net en Radio1. 

 

                                                 
16 L. De Marez, Diffusie van ICT-innovaties: accurater gebruikersinzicht voor betere 
introductiestrategieën, 2006, doctoraal proefschrift, Universiteit Gent, Vakgroep 
Communicatiewetenschappen 
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In de volgende delen van deze bijdrage worden de voornaamste 

resultaten van de VACF-survey besproken. Eerst geven we in deel 3 een 

algemeen profiel van de respondenten en in deel 4 maken we een 

inschatting van het adoptiepotentieel van het VACF-concept, dat binnen 

dit project werd uitgewerkt.  

 

3  Het algemene profiel van de cultuurparticipant 
 

We beschrijven de respondenten hieronder kort op basis van een aantal 

klassieke sociodemografische variabelen (deel 3.1.). In deel 3.2. bekijken 

we de huidige graad van cultuurparticipatie van de deelnemers. Deel 3.3 

verschaft inzicht in het media- en internetgebruik van de respondenten, 

waarbij we zowel aandacht schenken aan de tijdsbesteding als aan de 

gebruikte toepassingen. Tot slot bespreken we de mate waarin de 

respondenten nu reeds via het internet deelnemen aan allerlei culturele 

activiteiten. 

 
3.1. Het socio-demografische profiel van de deelnemers 

 

In totaal vulden 2635 mensen de vragenlijst volledig in. Het profiel van de 

deelnemers is eerder jong en hoog opgeleid. Meer dan 50% van de 

respondenten behoort immers tot de leeftijdscategorie van 14 tot 34 jaar 

en bijna drie kwart (71,23%) genoot een hogere opleiding (hoger 

onderwijs + universitair onderwijs). Ongeveer 30% van de respondenten 

woont alleen, terwijl de helft van de respondenten getrouwd is of 

samenwoont met een partner. De overige respondenten wonen in bij hun 

ouders of bij familie. Er namen ongeveer evenveel mannen (47%) als 

vrouwen (53%) aan dit onderzoek deel. 

 

Circa 61% van de respondenten komt uit Oost- en West-Vlaanderen, 

waardoor de andere Vlaamse provincies ondervertegenwoordigd zijn in de 

steekproef. Door voorop te stellen dat we streefden naar een aantal 

bezoekers van de Vooruit, bereikten we automatisch meer mensen uit 
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dichtstbijzijnde regio’s. Nogmaals wensen we hier te benadrukken dat de 

resultaten enkel te veralgemenen zijn naar de vooropgestelde doelgroep 

en niet naar de gehele Vlaamse bevolking. 

 

3.2. Cultuurparticipatie 

 

Om een inzicht te krijgen in de huidige reële en virtuele cultuurparticipatie 

van de respondenten werd gebruik gemaakt van een viertal vragen uit de 

grootschalige enquête van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen17. Op 

basis van de bezoekfrequentie aan tien culturele ‘evenementen’ werd het 

huidige participatiegedrag van de respondenten in kaart gebracht.  

 

 
Fig. 2: Hebt u in de voorbije zes maand één van de onderstaande 

culturele evenementen bezocht? 

 

45% van de respondenten ging gedurende de voorbije zes maanden 3 

keer of meer naar een filmvertoning kijken. Bijna de helft van de 

respondenten bracht in de zes maanden voorafgaand aan de enquête drie 

keer of meer een bezoek aan een openbare bibliotheek. Ongeveer 40% 

van de respondenten bezocht in het voorafgaande half jaar één of twee 

keer een toneel-, ballet- of dansvoorstelling, een popconcert, een museum 

en/of tentoonstelling of bracht een bezoek aan een monument of 

historisch gebouw. 

 

                                                 
17 J. Lievens & H. Waege (Eds.), Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in breedbeeld. 
Eerste analyses van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’ , 
Antwerpen, De Boeck, 2005 
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De percentages voor culturele participatie liggen hoger in vergelijking met 

de studie van Re-creatief Vlaanderen18. De verklaring hiervoor kan 

gevonden worden bij de bepaling van de doelgroep. Waar de 

onderzoeksgroep Re-creatief Vlaanderen de Vlaming bevraagt, was een 

minimale interesse in cultuur noodzakelijk voor deelname aan dit 

onderzoek. 

 

3.3. Media- & internetgebruik 

 

Om later gericht te kunnen communiceren bij de lancering van het virtuele 

kunstencentrum van de toekomst werden er in de survey vragen gesteld 

naar het mediagebruik van de respondenten. Deze informatie is ook 

belangrijk om meer inzicht te kunnen verwerven in het profiel van de 

respondenten. We onderzochten de consumptie van traditionele media 

(televisie, radio, kranten en tijdschriften) en van het internet (tijdsduur en 

gebruikte toepassingen). Het is immers belangrijk om, los van de huidige 

culturele participatie, ook inzicht te krijgen in de manier waarop de 

doelgroep nu reeds omgaat met het internet. In deel 3.4. zullen we de link 

leggen tussen culturele participatie en internetgebruik.   

 
3.3.1. Mediagebruik 

De doelgroep kijkt op regelmatige basis naar de zenders van de openbare 

omroep. 83,45% van de respondenten kijkt regelmatig naar Eén terwijl 

80,72% regelmatig naar Canvas kijkt. Verder zien we dat VT4 (43,03%) 

en Kanaal 2 (37%) en themakanalen (35,03%) meer dan één derde van 

de respondenten minstens éénmaal per week weten te bereiken.  

 

Meer dan de helft van de respondenten (56,09%) luistert minimaal één 

keer per week naar Studio Brussel. Bijna de helft (48,35%) luistert 

minstens wekelijks naar Radio 1. Een vierde van de respondenten stemt 

de radio zeker één keer per week af op Klara (26,45%).  

 

                                                 
18 C.o. 
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Wat de gedrukte media betreft zien we dat een groot deel van de 

doelgroep op zeer regelmatige basis een kwaliteitskrant zoals De 

Standaard of De Morgen leest. Andere kranten worden door een 

beperktere groep gelezen. 43,11% van de steekproef leest minstens één 

keer per week De Morgen. 37,91% leest De Standaard. De gratis krant 

Metro en Het Nieuwsblad/De Gentenaar worden door ongeveer een vijfde 

(19,73%) van de respondenten minstens één keer per week ter hand 

genomen. 

 

Bijna de helft van de respondenten (49,83%) leest zeker één keer per 

maand het weekblad Humo en ongeveer een derde (33,13%) leest Knack. 

Ook vrouwenbladen (23%) en culturele tijdschriften (18,25%) worden door 

relatief veel respondenten gelezen.  

 

Bij de interpretatie van deze cijfers dient men echter in gedachten te 

houden dat een deel van de respondenten van deze survey via de 

websites van de openbare omroep en De Morgen gerekruteerd werden. 

 

3.3.2. Internetgebruik 

We onderzoeken het internetgebruik van een respondent gedurende zijn 

vrije tijd op een weekdag of op een dag in het weekend.  

 

34% van de respondenten gebruikt het internet gemiddeld één uur per 

weekdag. 54% van de respondenten gebruikt het internet 1 tot 2 uur op 

een dag in het weekend. De respondenten brengen meer tijd door op het 

internet gedurende het weekend. Gemiddeld spendeert men 1,9 uur 

online op een weekdag tegenover 2,2 uur op een dag in het weekend. Er 

zijn echter grote verschillen tussen de respondenten onderling. 

Sommigen brengen meer dan 4 of 5 uur per dag door op het internet 

terwijl anderen slechts minder dan een uurtje per dag het internet 

gebruiken. 
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Om het internetgebruik verder dan louter kwantitatief te kunnen duiden 

vroegen we de respondenten welke internettoepassingen ze het vaakst 

gebruikten. We legden onderstaande lijst voor aan de respondenten en 

vroegen hen in welke mate zij gebruik maken van de onderstaande 

internetmogelijkheden.  

 

 
Fig. 3: In welke mate maakt u gebruik van de onderstaande 

internetmogelijkheden? 

 

Het internet wordt het meest gebruikt om te e-mailen, gericht informatie te 

zoeken en te surfen. Aan het aanmaken van een eigen website of blog, 

het deelnemen aan discussies en aan online spelletjes spelen spendeert 

de respondent over het algemeen het minste tijd. 
         

Mannen gebruiken alle toepassingen frequenter, behalve chatten. Hoe 

jonger de respondent, des te meer tijd hij of zij doorbrengt op het internet.  

Jongeren tussen de 14 en de 24 jaar maken frequenter gebruik van de 

meer ontspannende toepassingen van internet (online gaming en muziek 

beluisteren en downloaden) en van toepassingen gericht op communicatie 

(chatten, discussies voeren, eigen sites en blogs aanmaken). Het zijn 

vooral de 18 tot 24-jarigen die gebruik maken van de online 

bibliotheekcatalogus, waarschijnlijk in het kader van hun studies.  

 

De groep 25 tot 34-jarigen maakt de overgang tussen de jongeren die 

eerder toepassingen gebruiken gericht op ontspanning of communicatie 

en de oudere groepen die net deze toepassingen minder frequent 



 150

gebruiken, en gebruiken significant vaker het net voor functionele zaken 

als informatie zoeken of e-mail. 

 

Over alle socio-demografische variabelen valt één grote indeling op. Er 

zijn groepen die het internet eerder als een praktisch hulpmiddel zien 

terwijl anderen vooral de meer ontspannende toepassingen zullen 

gebruiken. Praktische, eerder administratieve toepassingen zoals e-

commerce, e-banking,... worden frequenter gebruikt door oudere 

leeftijdsgroepen, zelfstandigen, mensen met een vrij beroep, kaderleden, 

(brug)gepensioneerden en gezinnen met of zonder kinderen. 

De meer recreatieve toepassingen van internet zoals chatten, websites of 

blogs beheren, muziek downloaden, spelletjes spelen,... worden 

frequenter gebruikt door de jongste leeftijdsgroepen, arbeiders, studenten, 

lager geschoolden en mensen die nog bij ouders of familie inwonen.  
 
3.4. Virtuele cultuurparticipatie 

 

Virtuele cultuurparticipatie beschrijft het gebruik van het internet voor 

cultuurparticipatie. De studie van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen 

deelt virtuele cultuurparticipatie in drie categorieën in: informatievergaring, 

productverwerving en cultuurbeleving19. Om een inzicht te krijgen in de 

huidige virtuele participatie van onze respondenten werden de vragen uit 

de survey van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen overgenomen. Dit 

maakt de vergelijking van resultaten ook mogelijk, al verwachtten we ook 

hier verschillende resultaten aangezien de doelgroep van beide studies 

verschillend zijn. 

3.4.1.Informatievergaring 

De respondenten maken nu reeds frequent gebruik van het internet om 

informatie over verschillende culturele evenementen/activiteiten op te 

                                                 
19 G. Nulens, M. Daems & J. Bauwens, Virtuele cultuurparticipatie in Vlaanderen, in 
J. Lievens & H. Waege (Eds.), Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in breedbeeld. 
Eerste analyses van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’,  
Antwerpen, De Boeck, 2005,  115-127 
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zoeken. Men gaat het vaakst op zoek naar informatie over muziek en 

films, gevolgd door boeken en literatuur. 

 

Mannen hebben de voorbije zes maanden vaker het internet gebruikt om 

informatie over muziek op te zoeken dan vrouwen. Vrouwen zoeken dan 

weer vaker informatie over boeken, literatuur, toneel en/of dans. Jongeren 

zoeken vaker informatie op het internet over muziek, film en literatuur, 

terwijl de oudere respondenten het vaakst informatie opzoeken over 

musea en tentoonstellingen. 

 

Onderstaande tabel vergelijkt de resultaten van de doelgroep van een 

virtueel kunstencentrum (VACF-studie) met de percentages voor de 

Vlaamse bevolking (Re-creatief Vlaanderen) als het gaat over het 

verzamelen van informatie over culturele activiteiten via het internet. 

Hoewel de percentages van een totaal andere grootteorde zijn, is de 

volgorde van de onderwerpen identiek.  

 

 
Fig. 4: Informatievergaring: vergelijking van de cijfers uit de VACF-studie 

met de resultaten van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen. 

 
3.4.2. Productverwerving 

In vergelijking met het zoeken van informatie over culturele activiteiten op 

het internet zien we dat er minder aan productverwerving online gedaan 

wordt. In deze categorie gaat het vooral over het kopen van tickets via het 

internet. 65% van de respondenten kocht in de zes maanden voorafgaand 

aan de survey een ticket voor een cultureel evenement via het internet.  

 

De overige culturele producten uit de vragenlijst worden minder vaak via 

het internet gekocht. Ongeveer één derde van de respondenten kocht in 
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het voorafgaande half jaar een boek of een muziek-cd/dvd of vinylplaat via 

het internet. De jongste leeftijdsgroep, de 14- tot 17-jarigen, koopt zeer 

weinig producten via het internet. Vaak zien we maar een stijging van de 

aankopen via het internet vanaf de groep van 25-jarigen. Dit verband 

wordt  bevestigd door de analyse van het gebruik van e-commerce in het 

algemeen. 

 

Muziek blijft populair bij mannen. Hoe ouder de respondent, des te vaker 

hij of zij antwoordt dat ze een boek via het internet gekocht hebben. 

Boeken zijn vooral populair bij gezinnen en bij mensen met een 

universitair diploma. Online-tickets voor culturele evenementen of 

voorstellingen worden voornamelijk gekocht door 25- tot 44-jarigen en 

mensen met een hogere opleiding.  

 

 
Fig. 5: Online-aankopen: vergelijking van de cijfers uit de VACF-studie 

met de resultaten van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen. 

 

Ook hier zien we, ondanks het verschil in grootteorde, een gelijke 

volgorde van de activiteiten. 

 

3.4.3. Cultuurbeleving 

67% van de respondenten bekeek in het half jaar voorafgaand aan de 

enquête het nieuws of een fragmentje ervan via het internet. 55% van de 

respondenten bekeek in de voorafgaande zes maanden muziek- of 

videoclips via het internet en iets minder dan de helft deed dit voor 

minstens één tv-programma of een fragment ervan. 58% bekeek in die 

periode minstens één film of filmfragment via het internet.  
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Mannen bekijken vaker videobeelden via het internet dan vrouwen. Hoe 

lager het diploma van een respondent, des te vaker hij of zij verschillende 

filmpjes bekeek. De groepen die het meest antwoorden dat ze in de zes 

maanden voorafgaand aan de survey een film hadden bekeken via het 

internet, waren arbeiders, studenten en werkzoekenden.  

 

 
Fig. 6: Cultuurbeleving: vergelijking van de cijfers uit de VACF-studie met 

de resultaten van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen. 

 

Ook hier werden de resultaten vergeleken met de resultaten van de studie 

van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen. Hoewel de procentuele data 

van een verschillende grootteorde zijn, liggen de resultaten opnieuw in de 

lijn van de bevindingen van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen.  

 

3.4.4. Virtuele cultuurparticipatie 

Naast deze reeks van gesloten vragen, gaven we de deelnemers ook de 

kans om vrij hun mening te geven over hun culturele participatie en hoe 

het gebruik van het internet hen hierin zou kunnen stimuleren. De 

deelnemers kregen de volgende vraag voorgelegd: ‘Hoe zou het internet u 

kunnen stimuleren om vaker een concert bij te wonen, een voorstelling of 

film te bekijken, een tentoonstelling of museum te bezoeken?’.  

 

Op deze vraag antwoordden 1312 respondenten. De antwoorden werden 

in verschillende categorieën ingedeeld. Elke categorie kan gelinkt worden 

met een concept dat tijdens het verloop van  het onderzoek reeds in het 

VACF-concept voorzien was. 

 

De volgende aspecten van het internet kunnen volgens de respondenten 

hun cultuurparticipatie stimuleren: 
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• Het aanleveren van informatie via het internet  Informatie 

• Het toekennen van een korting/prijsreductie  Consumptie 

• Ter beschikking stellen van audiovisueel materiaal  Presentatie 

• Het gratis kunnen bijwonen van een culturele activiteit  
Consumptie 

• Het kunnen raadplegen van commentaar van andere gebruikers  
Informatie 

• Alle informatie samenbrengen op één plek   Informatie 

• Een duidelijk agendaoverzicht  Informatie 

• Het ontvangen van een gepersonaliseerde elektronische nieuwsbrief 

 Personalisatie 

• Het aanreiken van ‘praktische informatie zoals bvb. Plaats, 

routebeschrijving, parkeermogelijkheden,...  Informatie 

• Het geven van gepersonaliseerde informatie  Personalisatie 

• De mogelijkheid tot het aankopen van tickets online  Consumptie 

• Het ontvangen van aanbevelingen/suggesties  Personalisatie & 
Informatie 

• Informatie tijdig ontvangen  Personalisatie 

• Het aanbieden van trailers  Presentatie 

• Het kunnen deelnemen aan wedstrijden  Consumptie 

• De commentaar van experten  Informatie  

 

Verder werden er in mindere mate nog andere aspecten vernoemd die we 

onder de noemer ‘Communicatie’ en ‘Creatie’ onderbrachten. In deel 4 

gaan we dieper in op de verwachtingen van de respondenten m.b.t. al 

deze deelaspecten van virtuele cultuurparticipatie. 
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4  Het potentieel van een virtueel kunstencentrum 

 

In een vierde en laatste deel van dit hoofdstuk bekijken we de houding 

van de respondenten ten aanzien van een virtueel kunstencentrum. We 

trachten na te gaan of een dergelijke onlineomgeving de 

cultuurparticipatie kan bevorderen en hoe snel en in welke mate deze 

virtuele omgeving door de respondenten gebruikt en bezocht zou worden. 

 

4.1. De adoptiegraad 

 

De ‘Diffusion of Innovations’-theorie van Rogers stelt dat wanneer een 

nieuwe technologie op de markt gebracht wordt, de consumenten 

ingedeeld kunnen worden in vijf segmenten: de ‘Innovators’, de ‘Early 

Adopters’, de ‘Early Majority’, de ‘Late Majority’ en de ‘Laggards’.  

Onderstaande grafiek toont de theoretische verdeling van de segmenten 

binnen de markt. 

 

 
Fig. 7: De adoptiecurve volgens de theorie van Rogers. 
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Een nieuwe technologie wordt eerst gekocht en gebruikt door de 

Innovators en de Early Adopters. Dit zijn de consumenten die zeer 

geïnteresseerd zijn in nieuwe technologieën en door hun omgeving als 

trendsetters binnen het domein worden beschouwd. De overige groepen 

zullen het gedrag van de Innovators en de Early Adopters kopiëren en 

zullen op een later tijdstip de nieuwe technologie beginnen te gebruiken.  

Een cruciaal moment in het adoptieproces van een nieuwe technologie is 

de overgang van de Early Adopters naar de massamarkt. De Early 

Majority is de eerste groep die tot gebruik zal overgaan. Dit moment wordt 

op bovenstaande grafiek aangeduid door middel van de verticale, rode 

stippellijn. Om de kloof tussen de Early Adopters en de Early Majority te 

kunnen overbruggen is het belangrijk om de markt stap voor stap te 

benaderen. Niet alle eigenschappen van een product of dienst dienen 

tijdens de marktintroductie aanwezig te zijn, maar kunnen in latere 

uitbreidingen op de markt gebracht worden20. In de eerste fase dient men 

een product op de markt te zetten met eigenschappen die verschillende 

segmenten aanspreken.  

 

Onderstaande grafiek geeft het adoptiepotentieel voor het virtuele 

kunstencentrum van de toekomst zoals het binnen het VACF-project 

beschreven werd weer. De onderrste curve stelt de theoretische 

adoptiecurve volgens Rogers voor. De bovenste curve is de verdeling van 

de adoptiesegmenten voor het VACF-concept. Op basis van de 

antwoorden van de respondenten op zeven adoptievragen werden deze in 

vijf segmenten ingedeeld. 

 

                                                 
20 G. Verleye & L. De Marez “Diffusion of Innovations: Successful adoption needs 
more effective soft-DSS driven targeting”, Journal of Targeting, Measurement and 
Analysis for Marketing, 2005, vol. 13, nr 2, 140-155 
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Fig. 8: Het adoptiepotentieel van een virtueel kunstencentrum (VACF)           

(N=2601) 

  

De curve toont aan dat er een duidelijk potentieel is voor een dergelijk 

virtueel kunstencentrum. Er zijn overtuigend meer Innovators en Early 

Adopters dan in de theoretische verdeling. Dit ligt in de lijn van de 

verwachtingen. Omdat de steekproef vooral bestaat uit respondenten die 

reeds interesse hebben in cultuur en actief online zijn, verwachten we van 

hen meer enthousiasme dan van respondenten die niet aan deze 

voorwaarden beantwoorden. Het percentage respondenten in het 

segment Early Majority ligt een beetje hoger dan de klassieke verhouding. 

De minder innovatieve segmenten, de Late Majority en de Laggards, zijn 

veel minder vertegenwoordigd in onze steekproef.  

Een belangrijke factor in het al dan niet slagen van een nieuwe 

technologie of dienst is de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Het 

is dan ook niet enkel belangrijk om na te gaan of de markt wel klaar is 

voor de technologie, veel belangrijker is het inzicht in de verschillende 

kenmerken van de geïnteresseerden. We proberen tegemoet te komen 

aan de eisen van een goede en gerichte communicatie door de 

geïnteresseerde segmenten te beschrijven aan de hand van een aantal 
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kenmerken zoals socio-demografische variabelen, het mediagedrag, het 

internetgebruik, enzovoort. 

 

Mannen zijn oververtegenwoordigd bij de Innovators. We vinden ook meer 

mensen tussen de 18 en de 34 jaar terug in dit segment. Het zijn vaak 

studenten, alleenstaanden en mensen die nog thuis wonen. Innovators 

gebruiken het internet meer dan 1 uur per weekdag en meer dan 2 uur op 

een gemiddelde dag in het weekend. Wat hun mediagedrag betreft zien 

we dat zij regelmatig kwaliteitskranten lezen en naar Radio 1, Klara en 

Studio Brussel luisteren. Hun favoriete televisiekanalen zijn Canvas, Arte 

en verschillende muziekzenders. Innovators lezen het vaakst Humo, 

Knack, natuurwetenschappelijke tijdschriften, culturele tijdschriften en 

computer bladen. 

 

18 tot 34–jarigen zijn ook oververtegenwoordigd binnen de Early 

Adopters. Voor alle andere segmenten neemt de leeftijd van de 

respondenten toe. Early Adopters zijn studenten, bedienden en 

kaderleden. Zij kijken vaak naar Eén en themazenders. 

 

Vergelijken we beide segmenten met de mensen die het minst openstaan 

voor het VACF-concept en het laatst zullen instappen, de Laggards, dan 

wordt het onderscheid tussen de segmenten duidelijker. Meer dan de helft 

van de Laggards zijn gemiddeld 1 uur of minder online op een weekdag. 

Verder zien we dat Ketnet, VTM, Kanaal 2, Vijftv en regionale zender 

vooral populair zijn bij deze groep. Ze luisteren het meest naar Radio 2, 

Q-music, Radio Donna en Radio Contact. Bij de Laggards zijn de 

volgende dagbladen het meest populair: Het Nieuwsblad/De Gentenaar, 

Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet, de Gazet van Antwerpen en lokale 

kranten. 
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4.2. De aantrekkelijkheid van de deelaspecten van een virtueel 
kunstencentrum 

 

In dit deel bespreken we de interesse van de respondenten in de 

deelconcepten van het van het virtuele kunstencentrum van de toekomst. 

We identificeerden vijf grote deelaspecten die gebaseerd zijn op het 

VACF-concept zoals het tijdens de periode van het opstellen van de 

survey (januari – februari 2006) beschikbaar was.  

 

Elk deelsaspect werd bevraagd aan de hand van een aantal stellingen. 

Voor elke stelling kon de respondent één van volgende 

antwoordmogelijkheden aanduiden: Helemaal niet geïnteresseerd (HNG), 

Niet geïnteresseerd (NG), Eerder niet geïnteresseerd (ENG), Eerder wel 

geïnteresseerd (EWG), Geïnteresseerd (G), Heel geïnteresseerd (HG). 

 

• Informatie: Dit deelaspect gaat over de informatie die op de website 

rond een bepaald evenement beschikbaar is. Het gaat zowel over 

basisinformatie als over informatie uit verschillende bronnen die op 

één plaats samengebracht wordt. 
o Evenement: uitgebreide informatie over een cultureel 

evenement dat men wenst te bezoeken of reeds bezocht 

heeft (bvb. info over de artiest). 
o Professionele mening: professionele commentaar en 

recensies van bijv. kunstkenners, journalisten, … die het 

culturele evenement bijwoonden. 
o Niet-professionele mening: de mening van niet-

professionele bezoekers. 

o Verwante evenementen: informatie over 

gelijkaardige/verwante culturele evenementen, die 

automatisch wordt aangeboden. 
o Achtergrondinformatie: verdere achtergrondinformatie (in 

de vorm van boek- en cd-titels, video’s, artikels, …), die 

automatisch wordt aangeboden. 
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Fig. 9: De interesse in het deelconcept ‘Informatie’ 

 

Dit deelconcept van het virtuele kunstencentrum wekt wekt veel interesse 

op bij de respondenten. Vooral ‘Evenement’ en ‘Professionele mening’ 

scoren goed bij de respondenten: meer dan de helft van hen is 

geïnteresseerd tot heel geïnteresseerd is in een uitgebreide website met 

culturele informatie over bepaalde evenementen (ca. 73%) en in 

commentaar van experten hierover (ca. 52%). Slechts 35% is 

geïnteresseerd in de mening van medebezoekers. 

 

• Presentatie: Dit deelaspect van het virtuele kunstencentrum focust 

zich op de manier waarop deze informatie op een nieuwe en 

interactieve manier aan de bezoeker getoond wordt.  
o Videofragment: de mogelijkheid om een videofragment van 

het culturele evenement te bekijken en/of te beluisteren via 

het internet. 
o Foto’s: de mogelijkheid om foto’s van een cultureel 

evenement online te bekijken. 
o Evenement: de mogelijkheid om het volledige culturele 

evenement te (her)bekijken en/of te (her)beluisteren via het 

internet. 
o Virtuele rondleiding: de mogelijkheid om via het internet 

een ‘rondleiding’ te kunnen maken in het kunstencentrum. 
o Live voorstelling: de mogelijkheid om een voorstelling (live) 

te bekijken op het internet. 
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Fig. 10: De interesse in het deelconcept ‘Presentatie’ 

 

Ook het deelconcept ‘Presentatie’ wekt veel interesse op bij de 

respondenten. Meer dan de helft van de respondenten geïnteresseerd tot 

heel geïnteresseerd in het bekijken van videofragmenten (54,68%) en 

foto’s (55,95%) van culturele evenementen. 

 

• Communicatie: Het blok communicatie omvat een aantal 

mogelijkheden voor het publiek om zijn mening te geven over een 

bepaald cultureel evenement, te discussiëren met artiesten, te 

communiceren met mensen met dezelfde interesse, enz. 
o Discussieforum: een discussieforum, waar de gebruiker 

zijn of haar mening kan geven over een cultureel evenement 

dat hij/zij bijwoonde. 

o Beoordelingscijfer: de mogelijkheid om een 

beoordelingscijfer toe te kennen aan een cultureel 

evenement dat men bijwoonde. 

o Gesprek artiest: de mogelijkheid om een gesprek met de 

artiest te voeren, via een chatsessie. 

o Gelijkgestemden: de mogelijkheid om contacten te leggen 

met mensen die dezelfde culturele interesses delen. 
 

 
Fig. 11: De interesse in het deelconcept ‘Informatie’ 
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De respondenten tonen aanzienlijk minder interesse in het deelconcept 

‘Communicatie’.  

Enkel in het toekennen van een beoordelingscijfer (22,07%) en het leggen 

van contacten met gelijkgestemden (25,61%) kan op enthousiasme van 

de respondenten rekenen. Men is echter niet sterk geïnteresseerd in een 

gesprek met artiesten. 

 

• Creatie: In dit luik van het virtuele kunstencentrum is er ruimte voor 

de creativiteit van de cultuurparticipant. 
o Eigen materiaal: de mogelijkheid om eigen materiaal toe te 

voegen op de website die het culturele evenement beschrijft 

(bvb. foto’s, links naar verwante sites,…). 
o Online cursus: de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

online ‘kunst’-cursus, bijv. een initiatie tot schilderen, muziek 

remixen, … 

o Eigen creaties: de mogelijkheid om eigen creaties (muziek, 

schilderijen, poëzie, …) elektronisch beschikbaar te maken 

en via het internet aan anderen te tonen. 

o Eigen creaties delen: de mogelijkheid om alleen of samen 

met anderen creaties (muziek, schilderijen, poëzie, …) te 

maken online. 

 

Respondenten staan in het algemeen eerder sceptisch ten overstaan van 

het concept ‘Creatie’. Er is het meeste interesse in het volgen van een 

onlinecursus, hoewel dit toch maar voor 28% van de respondenten geldt. 

Men is het minst geïnteresseerd in het online plaatsen van eigen materiaal 

en deze creaties te delen met anderen. 
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Fig. 12: De interesse in het deelconcept ‘Creatie’ 

 

• Personalisatie: In dit luik worden een aantal concepten bevraagd die 

gaan over het aanbieden van informatie op maat van de interesse 

van de bezoeker. 
o Interesse: een website met culturele informatie gebaseerd 

op de persoonlijke interesses van de bezoeker. 

o Archief: een overzicht of archief van alle voorstellingen, 

evenementen die men in het verleden bezocht. Of: een 

persoonlijk archief waarin men zelf culturele informatie kan 

bewaren volgens de eigen interesses. 

o Agenda: de mogelijkheid om zelf een agenda samen te 

stellen met daarin uitsluitend de culturele  evenementen die 

beantwoorden aan de eigen interesses. 
o Tips: de mogelijkheid om persoonlijke tips te ontvangen over 

culturele    

      evenementen. 
o Profiel: de mogelijkheid om het persoonlijke profiel ‘mee te 

nemen’ naar websites van andere culturele instellingen. 

 

 
Fig. 13: De interesse in het deelconcept ‘Informatie’ 

Op alle vragen rond ‘Personalisering’ werd door een meerderheid van 

respondenten positief geantwoord. Ongeveer de helft van de deelnemers 

toonde interesse in het bezoeken van een culturele website waarin enkel 

op maat gemaakte informatie getoond wordt. Ook het ontvangen van tips 

op basis van persoonlijke interesses kan bij zowat de helft van de 

deelnemers op bijval rekenen. 
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Na het bestuderen van alle deelconcepten kunnen we besluiten dat alle 

respondenten het meest geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die het 

VACF-concept de bezoeker biedt om extra informatie rond culturele 

evenementen op te vragen. Zij zijn ook sterk geïnteresseerd in de 

presentatiemogelijkheden, zoals foto’s, video – en audiofragmenten, de 

3D-omgeving, … Men is het minst geïnteresseerd in de meer interactieve 

toepassingen, zoals communicatie met anderen. Ook de interesse in 

online-creatie van kunst is vrij laag.  

Mannen en vrouwen hebben dezelfde mening over de verschillende 

aspecten. Hoe ouder de respondenten, des te lager de algemene 

interesse. We zien dat de oudere leeftijdsgroepen ook minder 

geïnteresseerd zijn in de interactieve mogelijkheden en eerder op zoek 

zijn naar informatie. Studenten zijn het meest geïnteresseerd in alle 

toepassingen. Werkzoekenden zijn het meest geïnteresseerd in de 

onlinecreatie van eigen kunst. Mensen met een universitair diploma blijken 

meer geïnteresseerd in informatie en minder in creatie en communicatie. 

Mensen met een diploma lager onderwijs en middelbaar onderwijs zijn 

dan weer minder geïnteresseerd in informatie. Mensen die nog thuis 

wonen zijn het meest geïnteresseerd in de verschillende mogelijkheden. 

Dit zijn de studenten en de jongeren, een verband dat ook hoger 

gevonden werd. Hun ouders zijn dan weer minder geïnteresseerd in de 

verschillende toepassingen.  

 

Op de vraag hoe vaak de respondent een bezoek zou brengen aan een 

virtueel kunstencentrum, zoals het in de enquête conceptueel werd 

voorgesteld, antwoordde 61% van de respondenten dat ze de VACF-

omgeving één keer per week zouden bezoeken, terwijl 16% maandelijks 

naar de site zou surfen. 

 

5  Conclusie 
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In dit hoofdstuk werd het empirisch onderzoek rond de concepten van een 

virtueel kunstencentrum van de toekomst besproken. De onlinesurvey die 

in dit kader uitgevoerd werd door de onderzoeksgroep Media & ICT richtte 

zich tot mensen die al vertrouwd waren met het internet en een zekere 

interesse in cultuur vertoonden. Omwille van deze doelgroepbepaling 

kunnen de resultaten niet veralgemeend worden naar de gehele Vlaamse 

bevolking.  

 

De steekproef kan volgens socio-demografische kenmerken worden 

opgedeeld in twee groepen: een groep die het internet ziet als een 

instrumenteel, praktisch hulpmiddel en een groep die vooral de 

ontspannende, entertainende toepassingen van het internet gebruikt. 

Praktische, eerder administratieve of instrumentele toepassingen worden 

frequent gebruikt door oudere leeftijdsgroepen, zelfstandigen of mensen 

met een vrij beroep, kaderleden, (brug)gepensioneerden en gezinnen met 

of zonder kinderen. De meer recreatieve internettoepassingen worden 

frequenter gebruikt door jonge leeftijdsgroepen, arbeiders, studenten, 

laaggeschoolden en personen die bij familie/ouders inwonen. 

 

Gemiddeld is de virtuele cultuurparticipant 1,9 uur online op een weekdag 

en 2,2 uur op een dag in het weekend. De meesten gebruiken het internet 

om te e-mailen, gericht informatie te zoeken en te surfen. Minder tijd 

wordt besteed aan het maken en onderhouden van een eigen weblog of 

website, het deelnemen aan discussies en het spelen van 

onlinespelletjes. 

 

De survey toonde aan dat er een groot potentieel is voor de concepten 

van een virtueel kunstencentrum. Alle respondenten waren 

geïnteresseerd in een webomgeving die uitgebreide maar gestructureerde 

informatie aanbiedt en die daarvoor verschillende 

presentatiemogelijkheden aanbiedt. Het onderzoek toont aan dat er reeds 

veel culturele informatie wordt opgezocht op het internet. We zien 

verscheidene verbanden tussen enerzijds het opzoeken van informatie, 
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het aankopen van culturele producten, het bekijken van online 

audiovisueel materiaal en anderzijds de leeftijd van de respondenten. Er is 

ook een verband met de mate waarin de respondenten in cultuur 

geïnteresseerd zijn. Concepten die zich meer richten op communicatie, 

interactie of het ontvangen van gepersonaliseerde informatie zijn minder 

gewenst door de respondenten. Mannen en vrouwen hebben dezelfde 

mening over de verschillende aspecten. We zagen ook een afname in 

interesse in de VACF-concepten naarmate de respondenten ouder 

worden. 
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gespecialiseerd in privacy. Hij verricht ook onderzoek naar de invloed van het 
mededingingsrecht op de elektronische communicatiesector.  
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1. Een korte introductie 

 

Bij het uitwerken van een webplatform komen verschillende 

auteursrechtelijke vragen en problemen aan bod. In welke mate zijn werken 

die worden meegedeeld beschermd en is het auteursrecht van toepassing 

op de elementen die worden aangebracht op het portaal door de webmaster 

en/of door de gebruikers? Wanneer moet (g)een toestemming worden 

verkregen van de auteur om zijn werk te bewerken, reproduceren, etcetera? 

Is de houder van het webplatform als tussenpersoon aansprakelijk voor de 

onrechtmatige informatie die op zijn site werd aangebracht door derden of 

kan hij aanspraak maken op een vrijstelling/versoepeling? Komt het recht op 

vrije meningsuiting in het gedrang wanneer bepaalde commentaren van 

gebruikers verwijderd worden of hen de toegang tot de site wordt ontzegd? 

Kan er zonder problemen gebruik worden gemaakt van Creative Commons 

licenties?  

 

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en meer 

bepaald van het internet heeft een ook belangrijke invloed gehad op de 

problematiek van de bescherming van de persoonsgegevens. Het is 

vandaag de dag voor ondernemingen kinderspel om de profielen van de 

internetgebruikers te achterhalen met het oog op het aanbieden van 

passende producten en diensten. Een van de technieken die organisaties 

gebruiken om klanten aan zich te binden is online personalisatie. Zo kan 

een portaalsite uitgroeien tot een belangrijke bron van kennis over de 

participant en een hoge mate van personalisering en betrokkenheid 

toelaten. Welke juridische problemen kan online personalisatie met zich 

meebrengen? En welke regels moeten verantwoordelijken van websites 

die gegevens verzamelen van personen die hun website bezoeken 

naleven?  
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2. Het Belgische auteursrecht 

2.1. De beschermingsvoorwaarden 

2.1.1. Geen depot 

De auteursrechtelijke bescherming gebeurt op automatische basis. In 

tegenstelling tot de overige intellectuele eigendomsrechten (merken, 

octrooien, patenten, tekeningen, modellen) moet er om aanspraak te 

kunnen maken op bescherming door het auteursrecht geen depot 

plaatsvinden. Niets belet de auteurs dit toch te doen natuurlijk (door 

bijvoorbeeld hun werk te deponeren bij een auteursvereniging). Er wordt 

ook vaak gebruik gemaakt van het bekende “copyright notice” symbool om 

gebruikers psychologisch af te schrikken auteursrechtelijke inbreuken te 

plegen.  

2.1.2. Concreet en origineel 

De Belgische Auteurswet van 30 juni 1994, geeft geen limitatieve 

opsomming van werken die auteursrechtelijk beschermd worden, al wordt 

reeds in het eerste wetsartikel gesproken over “werken van letterkunde of 

kunst” wat een begrip is dat breed mag worden geïnterpreteerd. Daarnaast 

zijn er ook bijzondere regels voor speciale categorieën van werken 

(bijvoorbeeld werken van beeldende kunst, audiovisuele werken, 

databanken, computerprogramma’s). Algemene beschermings-

voorwaarden waaraan moet voldaan zijn vind je evenmin in de Auteurswet 

terug. In de Belgische rechtspraak en rechtsleer werden wel enkele 

basisprincipes uitgewerkt.  

 

Enkel datgene dat zintuiglijk waarneembaar (hoorbaar / zichtbaar) is en 

getuigt van originaliteit wordt door het auteursrecht beschermd. Ideeën, 

principes, theorieën, gedachten, opvattingen, concepten, methodes op zich 

vallen in het publiek domein en worden dus niet auteursrechtelijk 

beschermd3. Ze moeten als het ware in een concrete en originele vorm / 

                                                 
3 Bijvoorbeeld Vz. Rb. Brussel 8 juli 2002, A.M. 2004, 255 
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uitdrukkingwijze worden gegoten (een gedicht, schilderij, foto, etcetera). 

Originaliteit bestaat uit twee componenten. Enerzijds moet blijken dat een 

werk het resultaat is van de intellectuele inspanning van de auteur. Er moet 

een aanwijsbare activiteit van de menselijke geest kunnen worden 

aangetoond en de band tussen het werk en de auteur moet duidelijk zijn. 

De omvang van de geleverde inspanning doet er niet toe, het kan ook een 

ogenblik van plotse inspiratie zijn. Anderzijds moet het werk de stempel 

van de persoonlijkheid van de auteur dragen. De hand van de maker moet 

in het werk kunnen worden teruggevonden, wat niet altijd gemakkelijk vast 

te stellen is. Om het originele gehalte te beoordelen van bijvoorbeeld een 

tekst wordt er geen rekening gehouden met de artistieke of esthetische 

waarde, de kwaliteit, de nieuwheid, de bestemming, het genre, de 

lengte/omvang, de vorm, de mate van voltooidheid of zelfs de strijdigheid 

met de openbare orde of goede zeden. Het originele karakter van een werk 

wordt dus behoorlijk ruim geïnterpreteerd. Teksten op weblogs, recensies,  

amateurfoto’s, etcetera kunnen dus allemaal in aanmerking komen voor 

auteursrechtelijke bescherming. Toch zijn er ook een aantal 

uitzonderingen. Wanneer er geen ruimte is voor persoonlijke inbreng, of 

wanneer er geen enkele keuzevrijheid meer is zoals bij zuiver technische 

operaties, kan een werk niet auteursrechtelijk worden beschermd. Ook 

stijlen, officiële akten van de overheid, gewone (onbewerkte) feiten, banale 

zaken vallen buiten het toepassingsgebied van de auteursrechtelijke 

bescherming4.  

2.1.3. De website 

Bij een website of een virtueel platform zullen meestal zowel de elementen 

(tekst, foto’s, databanken, geluidsopnamen, logo’s, pictogrammen, 

etcetera) waaruit de website / virtuele omgeving is opgebouwd als de 

                                                 
4 A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 
2005, 65-69, 95-97 ; F. BRISON, “Tien jaar auteurswet: en nu? Haar 
toepassingsgebied onder de loep genomen”, A.M. 2004, 413-426 ; M. BUYDENS, 
Auteursrechten en Internet: problemen en oplossingen voor het creëren van een 
online databank met beelden en/of tekst, Brussel, Diensten van de Eerste Minister, 
1998, 14-16 ; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d’auteur et des 
droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 4-7, 12-19 ; G. FREQUIN en H .VANHEES, 
Auteursrechtgids voor Nederland en België, Den Haag, Sdu, 1999, 19-22, 26  
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opbouw van de site en de omgeving zelf de bescherming van het 

auteursrecht (opmaak, typografie, tekeningen, selectie van elementen, 

etcetera) genieten wegens het originele karakter 5 . Een website is het 

voorbeeld bij uitstek van wat men een multimediaproduct noemt, en 

meestal het resultaat van het werk van een heel team van een of meer 

ontwerpers, grafici, tekstschrijvers en informatici. Al wie rechtstreeks 

meewerkt aan de vormgeving van een website kan worden beschouwd als 

medeauteur6. Er moet evenwel een duidelijk onderscheid worden gemaakt 

tussen enerzijds zij die de selectie en / of presentatie van de website 

hebben geconcipieerd, met andere woorden de medeauteurs van een 

website die auteursrechten hebben op de website en anderzijds de auteurs 

die auteursrechten hebben op de elementen die op een website werden 

geplaatst, zonder medeauteur te zijn. Werken van een auteur die niet 

meewerkte aan de website mogen dus enkel op de website worden 

geplaatst mits zijn toestemming is verkregen. De naam van de auteur of de 

rechthebbende moet ook worden vermeld of eenvoudig worden kunnen 

achterhaald. Ook privé-gebruikers kunnen een creatieve bijdrage leveren 

op een ruimte die hen ter beschikking wordt gesteld op het internet, 

bijvoorbeeld door hun mening te posten op de weblog, door eigen muziek 

of foto’s beschikbaar te stellen, etcetera. Vele webmasters voorzien in hun 

beleid dat de gebruikers te allen tijde hun gegevens kunnen weghalen en / 

of dat bij beëindiging van hun account ook de creatieve bijdrages 

verwijderd zullen worden. Dit lijkt ons een redelijke oplossing, op 

voorwaarde dat de gebruiker hiervan duidelijk op de hoogte werd gesteld. 

Over de aard van websites bestaat evenwel veel discussie. In Belgische 

rechtsleer en rechtspraak wordt een website op verschillende wijzen 

gekwalificeerd: als een letterkundig werk7 of audiovisueel werk8, zeer vaak 

als databank9 en door sommigen zelfs als een computerprogramma10. 

                                                 
5 Voorz. Rb. Gent 3 september 2001, I.R.D.I. 2002, afl. 1, 104, noot E. LAEVENS 
6 A. BERENBOOM, o.c., 2005, 301 
7 Voorz. Rb. Brussel 23 januari 2003, A.M. 2005, afl. 4, 305, noot  
8 Voorz. Rb. Brussel 23 juni 2003, A.M. 2003, afl. 5, 395, noot F. BRISON 
9 M. BUYDENS, o.c.,1998, 83-84 
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2.2. De auteursrechtelijke beschermingsduur 
 

De basisregel is dat het auteursrecht (zowel vermogensrechten als morele 

rechten) op een werk blijft gelden tot 70 jaar na het overlijden van de 

auteur. Vervolgens vallen de werken in het openbare domein. De 

beschermingsduur wordt berekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op 

het overlijden van de auteur. Sommige situaties zijn echter een beetje 

complexer. Ten eerste kan er sprake zijn van coauteurschap. In dat geval 

blijft het auteursrecht bestaan tot 70 jaar na de dood van de langstlevende 

auteur. Ten tweede is het mogelijk dat een werk anoniem verschijnt of 

onder een pseudoniem waarvan niemand weet welke auteur er achter 

schuilgaat. De beschermingsduur loopt dan vanaf het tijdstip waarop het 

werk op een geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk werd gemaakt. 

Wanneer dat echter niet gebeurt binnen de 70 jaar na de totstandkoming 

van het werk, vervalt de beschermingstermijn op het einde van die 70 jaar. 

Indien de auteur van een anoniem of pseudoniem werk zich toch in de loop 

van deze beschermingsduur bekendmaken wil, dan geldt opnieuw de 

basisregel. Tot slot is het niet ondenkbaar dat een werk stamt uit een 

periode waarin er nog geen auteursrecht bestond of pas op een 

geoorloofde wijze openbaar werd gemaakt na meer dan 70 jaar na het 

overlijden van een auteur. In dat geval spreekt men van postume werken, 

waardoor er geen morele rechten maar wel nog vermogensrechten op het 

werk rusten voor een periode van 25 jaar, vanaf het tijdstip van 

geoorloofde openbaarmaking en door de persoon die daarvoor gezorgd 

heeft11. 

2.3. De eigenlijke auteursrechten 

 

Het auteursrecht bestaat uit twee categorieën van rechten, meer bepaald 

vermogensrechten en morele rechten. Vermogensrechten zijn roerend, 

                                                                                                      
10  H. DEKEYSER, Digitale archivering: een juridische stand van staken vanuit 
Belgisch perspectief. Deel 2. Auteursrecht, technische beschermingsmaatregelen en 
wettelijk depot, Leuven, DAVID, 2004, 10 
11 Artikel 2 A.W. ; A. BERENBOOM, o.c., 2005, 49 ; H. VANHEES, o.c., 1998, 41-42  
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vererfbaar en overdraagbaar. Ze kunnen geheel of gedeeltelijk worden 

overgedragen of er kan een licentie worden verleend met een al dan niet 

exclusief karakter12. Het verschil tussen een overdracht en een licentie kan 

nog het best worden vergeleken met koop en huur. In het eerste geval 

vindt er een zakelijke (definitieve) eigendomsoverdracht plaats, in het 

tweede geval wordt er enkel een persoonlijk (tijdelijk) gebruiksrecht 

verleend. In de praktijk is het verschil tussen beide vormen vaak eerder 

gering omdat de partijen bij het sluiten van een overeenkomst vrij de 

omvang van de overdracht of licentie kunnen bepalen. Morele rechten zijn 

daarentegen principieel onvervreemdbaar want verbonden aan de persoon 

van de auteur 13 . Na het overlijden van de auteur gaan de 

vermogensrechten deel uitmaken van de nalatenschap en gaan ze over op 

de rechtverkrijgenden.14. Die personen oefenen ook de morele rechten uit 

in naam van de overleden auteur wat wil zeggen dat ze de morele rechten 

enkel kunnen uitoefenen in overeenstemming met de wil, opvattingen en 

het belang van de overledene. Wanneer ze een inbreuk op de morele 

rechten voor de rechter inroepen zullen ze moeten aantonen dat de 

overledene zich ook daartegen zou hebben verzet. Indien er meerdere 

personen de morele rechten moeten uitoefenen zal dit op een 

gezamenlijke manier moeten plaatsvinden, en indien dit niet lukt zal naar 

de rechter moeten worden gestapt voor een deblokkering (infra)15. 

2.3.1. De vermogensrechten 

De vermogensrechten zijn splitsbaar. Ze kunnen worden onderverdeeld in 

een aantal van elkaar te onderscheiden en op zichzelf staande, 

zelfstandige deelrechten. Het zijn exclusieve rechten, in die zin dat een 

auteur discretionair (in alle vrijheid) over de uitoefening ervan beslissen 

kan. In essentie zijn het ook verbodsrechten. De auteur bepaalt of hij het 

gebruik van zijn werk verbiedt, dan wel toelaat en zo ja, onder welke 

                                                 
12 Artikel 3, § 3, lid 1 A.W. 
13 Artikel 1, § 2, lid 1 A.W. 
14  Dit zijn de erfgenamen of legatarissen, of de persoon die de auteur heeft 
aangewezen, op voorwaarde dat het wettelijk recht van het voorbehouden erfdeel 
gerespecteerd wordt 
15 Artikel 7 juncto artikel 4 A.W. ; H. VANHEES, 1998, o.c., 1998, 55-56  
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voorwaarden. Een (schriftelijke) toestemming van de auteur is dus 

noodzakelijk. Enkel op die manier is het voor hem / haar immers mogelijk 

om er financiële voorwaarden (ook wel een uitgesteld loon genoemd) aan 

te verbinden. Op deze monopolierechten van de auteurs werden evenwel 

een aantal wettelijke uitzonderingen in het leven geroepen (infra). 

 
Het reproductierecht 
 

a) Het reproductierecht sensu stricto 

De basisregel is dat de auteur het absolute en exclusieve recht heeft om 

zijn werk te verveelvoudigen of te laten verveelvoudigen. Een reproductie 

is elke nieuwe vastlegging van het werk in een bestendig 

vermaterialiseerde vorm. In de regel zal er steeds toestemming van de 

auteur moeten worden verkregen, ongeacht het doel, het gebruikte 

reproductiemiddel / reproductieproces (grafisch /mechanisch /optisch 

/elektronisch) en ongeacht of de reproductie volledig of gedeeltelijk is. Door 

de snelle evolutie van de informatiemaatschappij winnen de elektronische 

rechten steeds meer aan belang, meer bepaald de verveelvoudiging en 

openbaarmaking van een werk in digitale vorm. De voorbeelden zijn talrijk: 

wanneer een werk wordt ingescand, vastgelegd op een diskette / CD-rom / 

harde schijf van een computer, geplaatst of bekeken op een website door 

middel van proxy caching / mirroring / transportkopieën via internet en 

aldus tijdelijk gereproduceerd in het geheugen van de computer, 

opgenomen in een digitale databank, etcetera. Sinds de wetswijziging van 

2005 werd er uitdrukkelijk aan toegevoegd dat bij elke reproductie steeds 

toestemming moet worden verkregen, wanneer ze “direct of indirect, 

tijdelijk of duurzaam” is. De Europese wetgever koos duidelijk voor een 

open definitie, zoals reeds gangbaar was in de meeste lidstaten. Aan de 

andere kant werden er ook een aantal gloednieuwe wettelijke 

uitzonderingen in de Auteurswet opgenomen.  
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b) Het adaptatierecht / bewerkingsrecht 

Het adaptatierecht omvat het recht van een auteur om zijn creatie te 

bewerken of te laten bewerken, en het recht om het afgeleide werk dat 

daaruit voortkomt te exploiteren. De auteur moet zijn toestemming geven 

wanneer iemand zijn werk wil bewerken, maar wordt daardoor geen 

medeauteur van de adaptatie. Alvorens van een adaptatie kan gesproken 

worden moeten wel een aantal voorwaarden cumulatief voldaan zijn. Ten 

eerste moeten er wezenlijke, concrete en originele vormelementen van het 

oorspronkelijke werk zijn overgenomen. Ten tweede moet hieraan een 

eigen vormgeving zijn toegevoegd (een persoonlijke “touch” zeg maar). 

Gewoon geïnspireerd worden door andermans werk is dus niet voldoende, 

er moeten essentiële en kenmerkende vormelementen worden 

overgenomen. Indien er geen eigen vormgeving wordt toegevoegd, is er 

immers sprake van plagiaat. Er moet ook worden rekening gehouden met 

de morele rechten van de auteur van het oorspronkelijke werk16. 

 

c) Het vertaalrecht 

Dit is het recht om een werk te vertalen of te laten vertalen, en om het 

vertaalde werk te exploiteren17. 

 

d) Het distributie- en bestemmingsrecht 

De auteur heeft het exclusieve recht om zijn creatie of exemplaren 

(materiële kopieën) ervan in de handel te brengen en te verspreiden of 

hiervoor zijn toestemming te geven. De auteur kan ook controle uitoefenen 

op de verhandeling (door verkoop of een andere vorm van 

eigendomsoverdracht) en het gebruik van zijn creatie (of exemplaren 

ervan), in die zin dat hij eenzijdig voorwaarden / beperkingen kan opleggen 

aan elke verkrijger van zijn werk (een medecontractant of een derde). Het 

distributierecht doet evenwel geen afbreuk aan het communautair 

uitputtingsrecht. Dit houdt in dat een auteur niet kan verlangen dat 

exemplaren van zijn werken enkel in één lidstaat van de EU mogen worden 

                                                 
16Artikel 1 § 1, lid 2 A.W. ; A. BERENBOOM, o.c., 2005, 53 ; M .BUYDENS, o.c., 
1998, 20 ; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c., 1999, 82-83  
17 Artikel 1, § 1, lid 2 A.W.  
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verhandeld, en nooit mogen worden uitgevoerd naar een andere lidstaat. 

De eerste verkoop of andere eigendomsoverdracht van het origineel of van 

de kopie in de EU leidt tot uitputting van het distributierecht van dat 

origineel of die kopie. Wel zullen deze ingevoerde exemplaren in België 

verspreid worden op de wijze en / of via de distributiekanalen die door de 

auteur werden bepaald. Er is echter geen sprake van uitputting in geval 

van (online) diensten, waarvoor steeds de toestemming van de auteur 

moet worden verkregen18. Wat het bestemmingsrecht betreft, zal de auteur 

bij de uitoefening ervan moeten aantonen dat de derde feitelijke kennis had 

of toch minstens op een normale manier kennis behoorde te hebben van 

de opgelegde gebruiksbeperking. Het bewijs hiervan is een feitenkwestie 

die door de rechter geval per geval zal moeten worden beoordeeld aan de 

hand van de concrete omstandigheden, maar de bewijsvoering kan 

natuurlijk wel worden vergemakkelijkt wanneer de auteur de bestemming 

op het voorwerp zelf plaatst. Of, zoals we verder zullen zien, in de 

(Creative Commons) licentie op de website bijvoorbeeld19. 

 

e) Het verhuur- en uitleenrecht 

Een creatie (of exemplaren ervan) kan niet worden verhuurd of uitgeleend 

zonder toestemming van de auteur. Verhuur is het voor gebruik ter 

beschikking stellen voor een beperkte tijd en tegen een (in)direct 

economisch of commercieel voordeel. Uitlening vindt daarentegen enkel 

plaats in via voor het publiek toegankelijke instellingen (openbare 

bibliotheek, wetenschappelijke bibliotheek, archiefinstelling) zonder dat 

daar enig voordeel aan bij te pas komt. Indien er toch een bedrag gevraagd 

wordt, mag dit niet hoger liggen dan wat noodzakelijk is om de 

huishoudelijke kosten van de instelling te dekken. Het ter plaatse tijdelijk 

gratis ter beschikking stellen van auteursrechtelijk beschermde werken in 

een digitale online omgeving (online consultatie) is geen uitlening, maar 

                                                 
18 De Gemeenschappelijke Verklaring bij artikel 6 WIPO-Verdrag verduidelijkt dat het 
distributierecht enkel van toepassing is op vaste exemplaren die als tastbare 
voorwerpen in omloop kunnen worden gebracht. Een online distributierecht wordt 
dus niet erkend. 
19 M.BUYDENS, o.c. ,1998,  21 
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een publieke mededeling en een reproductie waar in principe de 

toestemming van de auteur in kwestie voor nodig is20.  

 

Het publiek mededelingsrecht en het recht op beschikbaarstelling 
 

Een auteur heeft het exclusieve recht om, ongeacht welk procédé, zijn 

creatie(s) in het openbaar mee te delen of te laten meedelen. Een publieke 

mededeling is elke afzonderlijke reproductie van zijn creatie in een niet-

bestendig vermaterialiseerde dus een niet-duurzame maar efemere vorm 

(radio, satelliet, kabel, internet). Een op- of uitvoering kan rechtstreeks 

(“live”) gebeuren, maar kan ook via technische hulpmiddelen. Gezien de 

digitalisering werd er bij de recente wetswijziging aan toegevoegd dat ook 

“de beschikbaarstelling van een werk voor het publiek op een door hen 

individueel gekozen plaats en tijd”, valt onder de auteursrechtelijke 

bevoegdheid, wat neerkomt op het plaatsen van werken op het internet. 

Wat betreft het mededelen van auteursrechtelijk beschermde werken via 

internet (online transmissies) is er eensgezindheid over het feit dat het niet 

vereist is dat verschillende personen het werk op eenzelfde tijdstip 

waarnemen. Een mededeling aan het publiek kan ook gericht zijn tot 

individuele ontvangers, bijvoorbeeld abonnementsleden van een website21. 

In tegenstelling tot het distributierecht voor de verspreiding van de 

materiële exemplaren is er bij een immateriële verspreiding door publieke 

mededeling geen sprake van uitputting van het publiek mededelingsrecht22. 

2.3.2. De morele rechten 

De morele rechten zorgen ervoor dat, zelfs als de auteur (een deel van) 

zijn reproductierechten overdroeg, hij toch nog een oogje in het zeil kan 

houden op het gebruik dat van zijn werk wordt gemaakt door de 

                                                 
20 Artikel 1 § 1 lid 3 A.W. ; A. BERENBOOM, o.c., 2005, 53-54 ; M. BUYDENS, o.c., 
1998, 20 ; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c., 1999, 52-53 ; M.C. JANSSENS, “De 
beschermingsomvang in het auteursrecht: een balans na tien jaar toepassing van de 
Wet van juni 1994”, A.M. 2004, (444)449  
21 M. BUYDENS, o.c., 1998, 22, 40 ; M.C. JANSSENS, l.c., 2004, (444)452 
22 Artikel 3, lid 3 en considerans 29 Richtlijn Informatiemaatschappij 
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medecontractant / gebruiker. Laatstgenoemde zal steeds moeten rekening 

houden met de belangen van de auteur.  

 

Divulgatierecht 
 
Een auteur kan in alle vrijheid beslissen of door hem gemaakte werken 

geschikt zijn om openbaar gemaakt te worden, wanneer en onder welke 

voorwaarden dat dient te gebeuren. De beslissing van een auteur om zijn 

werk bekend te maken is definitief en onherroepelijk. Het divulgatierecht 

kan dus slechts éénmaal worden uitgeoefend, daarna is het uitgeput. Er 

kan geen beslag worden gelegd op de werken (de materiële dragers) en de 

daarop rustende auteursrechten, vooraleer de auteur zijn divulgatierecht 

heeft uitgeoefend. Meestal valt de divulgatie samen met de eerste 

uitoefening van de vermogensrechten23. 

 

Recht op erkenning van vaderschap 
 
Een auteur kan op om het even welk ogenblik zich bekendmaken als de 

auteur van een creatie en verlangen dat zijn originele werk, alsook de 

exemplaren ervan, verschijnen onder zijn naam, ongeacht of het nu gaat 

om een papieren of een digitale drager. Het is immers op die manier dat 

een auteur bekend raakt en een reputatie opbouwt. Indien een derde het 

vaderschap zou opeisen of indien de naam van die derde op de creatie zou 

worden geplaatst, dan kan de auteur zich op grond van dit recht daartegen 

verzetten. Er moet wel worden benadrukt dat het gaat om een recht op 

erkenning van vaderschap, geen plicht. Dit betekent dat een auteur er kan 

van afzien dit recht uit te oefenen en verkiezen zijn vaderschap te 

verzwijgen. Het werk verschijnt dan anoniem of onder een pseudoniem of 

fantasienaam. Dat neemt niet weg dat de auteur zich steeds naar de 

buitenwereld toe zal kunnen bekend maken als de daadwerkelijke auteur, 

tenzij hij zich contractueel ertoe verbonden heeft dat niet te zullen doen. In 

                                                 
23 Artikel 1 § 2, lid 3 en 4 A.W.,; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c., 1999, 53, 57-58 
; M.C. JANSSENS, l.c., 2004, (444)455 
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dat laatste geval moet een welomschreven toestemming worden gegeven 

in een concreet contractueel geval. Een auteur kan zich er niet toe 

verbinden nooit te zullen publiceren onder eigen naam24. 

 

Recht op integriteit 
 
Dit morele recht reikt wellicht nog het verst. De auteur kan zich steeds - 

ongeacht enig andersluidend contractueel beding - verzetten tegen elke 

misvorming, verminking of andere wijziging van zijn werk, dan wel tegen 

enige andere aantasting van het werk die zijn eer of reputatie schaden kan. 

Concreet wil dit zeggen dat een auteur zich steeds kan verzetten tegen 

louter materiële wijzigingen (vergrotingen, verkleiningen, wijzigingen van 

de kleuren, de contrasten of het beeldvak, elementen die uit het werk 

worden verwijderd, etcetera). Hij kan zich ook verzetten tegen het 

zogenaamde “verraden van de geest” van zijn werk wanneer zijn eer  of 

goede naam daardoor kan worden aangetast bijvoorbeeld. door een werk 

te publiceren in een totaal andere context zoals politieke propaganda, of 

door bijvoorbeeld een hyperlink te leggen naar een revisionistische website 

of andere inhoud waarmee hij niet wil worden geassocieerd25.  

 

Ten aanzien van bepaalde wijzigingen moet wel enige terughoudendheid 

aan de dag worden gelegd. Wijzigingen die inherent zijn aan de wijze 

waarop een werk wordt geëxploiteerd, bijvoorbeeld wanneer het materiaal 

met akkoord van de auteur wordt gedigitaliseerd, kunnen niet worden 

beschouwd als een schending van het integriteitsrecht26. Een auteur kan 

nooit op voorhand afstand doen van zijn integriteitsrecht, maar kan wel 

steeds achteraf instemmen met de wijzigingen die zijn medecontractant 

heeft aangebracht aan zijn auteursrechtelijk beschermd werk27. 

                                                 
24 Artikel 1 § 2, lid 5 A.W. ; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c.,1999, 58  
25 G. PESACH, “The author’s moral right of integrity in cyberspace – a preliminary 
normative framework”, International Review of Intellectual Property and Competition 
Law 2004, Vol. 34, (250)253 
26 M .BUYDENS, o.c.,1998, 77 ; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c.,1999, 132 
27 Artikel 1 § 2, lid 6 en 7 A.W. ; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c., 1999, 59-60 ; 
G. PESACH, l.c., 2004, (250)257  
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2.4. De naburige rechten 

 

Naburige rechten worden toegeschreven aan uitvoerende kunstenaars. Dit 

zijn natuurlijke, fysieke personen die een lied zingen, een muziekstuk of 

een theatertekst spelen, etcetera. Met andere woorden, personen die op 

een of andere wijze een werk van letterkunde of kunst op- of uitvoeren 

zoals muzikanten, acteurs, etcetera. Wanneer bijvoorbeeld een 

muziekfragment via streaming op de website kan worden beluisterd, moet 

daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) worden verkregen 

via een overeenkomst. Uitvoerende kunstenaars hebben net als auteurs, 

maar wel in beperktere zin, vermogensrechten (reproductie en publiek 

mededelingsrecht) en morele rechten (recht op vaderschap en recht op 

integriteit)28. Ook omroepen en producenten werden specifieke naburige 

rechten toegekend.  

 

Producenten van fonogrammen (vastlegging van geluidswerken) en van de 

eerste vastleggingen van films bezitten enkel vermogensrechten, meer 

bepaald een recht op reproductie, uitlening, verhuring, distributie en 

publieke mededeling in dezelfde zin als in voor auteurs bepaald is (supra). 

Alleen de eerste vastlegging geeft aanleiding tot het verwerven van een 

naburig recht. Het napersen van een bestaande fixatie, of het 

heruitbrengen van een bestaande film, doet geen nieuw naburig recht 

ontstaan29. 

 
Net als uitvoerende kunstenaars en producenten hebben ook 

omroeporganisaties bepaalde naburige rechten, meer bepaald 

vermogensrechten. Dit kan worden beschouwd als een erkenning van de 

organisatorische, financiële en technologisch geleverde inspanningen en 

moet hen beschermen tegen piraterij en oneerlijke mededinging. De 

auteurswet geeft een opsomming van handelingen waarvoor (schriftelijke) 

toestemming moet worden gevraagd aan de omroeporganisatie, namelijk: 

                                                 
28 Artikel 33 t.e.m. 47bis A.W. 
29 Artikel 39 A.W. ; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, o.c., 2000, 302 
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• het rechtstreeks of later heruitzenden van haar uitzendingen 

daaronder begrepen de doorgifte via de kabel en de mededeling 

aan het publiek per satelliet 

• de reproductie van haar uitzendingen door welk procédé ook, 

direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk, 

daaronder begrepen de distributie van vastleggingen van haar 

uitzendingen 

• de mededeling van haar uitzendingen op een voor het publiek 

toegankelijke plaats tegen betaling van toegangsgeld 

• de beschikbaarstelling voor het publiek van de vastleggingen van 

haar uitzendingen op zodanige wijze dat deze voor leden van het 

publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd 

toegankelijk zijn”.  

Omroeporganisaties hebben tevens een distributierecht dat wordt uitgeput 

in geval van een eerste verkoop of eerste andere eigendomsoverdracht 

van de vastlegging van haar uitzending in de Europese Gemeenschap of 

met hun toestemming30. 

 

De Belgische Auteurswet riep daarenboven een aantal vergoedingsrechten 

in het leven. Dit zijn geen exclusieve rechten waarbij de auteur beslissen 

kan of hij ze zal uitoefenen, maar een recht waardoor de auteur aanspraak 

kan maken op een geldelijke vergoeding. Een voorbeeld is het volgrecht: 

Wanneer een beeldend werk bij een publieke verkoop een bepaald 

verkoopbedrag haalt, heeft de auteur recht op een percentage van de 

verkoopprijs. Zoals we verder zullen zien, werden er door de wetgever ook 

bepaalde dwanglicenties in de Auteurswet opgenomen. In ruil daarvoor 

verkrijgen de auteurs en de uitvoerende kunstenaars een (billijke / 

redelijke) vergoeding (bijvoorbeeld de reprografievergoeding, de 

leenvergoeding, de vergoeding voor privé-kopie) waarvan de inning en 

verdeling dan wordt overgedragen aan een gecentraliseerde 

beheersvereniging voor auteursrecht. 

                                                 
30 Artikel 44. A.W. 
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2.5. De menulijst van excepties 

 

De wetgever zag snel in dat bepaalde handelingen moeten kunnen worden 

gesteld zonder dat daarvoor steeds toestemming aan de auteur in kwestie 

moet worden gevraagd. De technologische ontwikkelingen hebben er ook 

toe geleid dat het voor een auteur onmogelijk is om te controleren of zijn 

werken ergens ter wereld zonder zijn toestemming worden geëxploiteerd. 

Fotokopiëren, scannen, downloaden van het internet, etcetera zijn intussen 

stuk voor stuk ingeburgerde praktijken waarbij auteursrechtelijk 

beschermde werken worden gereproduceerd en / of publiek meegedeeld. 

Het is onmogelijk om iedereen die dit doet te vervolgen. Ook vanuit 

maatschappelijk oogpunt (algemeen belang) is het noodzakelijk dat er een 

redelijk evenwicht wordt bereikt tussen de belangen van de gebruikers en 

van de auteurs. Daarom werden er bepaalde excepties (wettelijke 

uitzonderingen) in het leven geroepen. Met andere woorden, situaties 

waarin de toestemming van de auteur niet moet worden verkregen. 

Aangezien de auteursrechtelijke bescherming het uitgangspunt blijft, 

moeten excepties wel restrictief worden geïnterpreteerd31 . Mede onder 

invloed van de WIPO-Verdragen 32  werden in de Europese Richtlijn 

2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde 

aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij (hierna: Richtlijn Informatiemaatschappij) 33 

bijkomende wettelijke uitzonderingen geïntroduceerd. De Europese 

wetgever heeft getracht een lijst op te stellen die enerzijds is aangepast 

aan de nieuwe elektronische omgeving en waardoor anderzijds een 

evenwicht wordt bereikt tussen de exclusieve rechten van de auteur en 

bepaalde andere fundamentele rechten (expressievrijheid, persvrijheid, 

recht op privacy) of overwegingen uit algemeen belang (uitzonderingen 

voor bibliotheken, musea, archieven, onderwijs, etcetera). 

                                                 
31 A. BERENBOOM, o.c., 2005, 166 
32  WIPO Copyright Treaty en WIPO Performances and Phonograms Treaty, 
aangenomen op 20 december 1996 
33 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de informatiemaatschappij, P.B. L. 167, 22/06/2001, 10-19 
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De lijst van de Richtlijn Informatiemaatschappij werd erg lang wat te wijten 

is aan de lange politieke debatten die vooraf gingen aan het compromis dat 

uiteindelijk bereikt werd. De lijst is facultatief op één uitzondering na: de 

zogenaamde “tijdelijke technische kopie” (infra). Wat de overige 

uitzonderingen in de Richtlijn betreft, werd de keuze overgelaten aan de 

lidstaten om ze al dan niet in hun nationale wetgeving te implementeren. 

Daar moet evenwel direct aan worden toegevoegd dat de lijst van 

wettelijke uitzonderingen limitatief is: lidstaten kunnen geen andere 

uitzonderingen meer invoeren of behouden dan degene die in het lijstje van 

de Richtlijn werden opgesomd. Ook dit moet evenwel worden 

genuanceerd. Door de zogenaamde “grandfather clause” werd namelijk 

een achterpoortje gecreëerd waardoor de lidstaten de minder belangrijke 

uitzonderingen die reeds in hun nationale wetgeving bestonden op het 

ogenblik dat de Richtlijn in werking trad kunnen behouden, op voorwaarde 

dat de beperkingen enkel het analoog gebruik betreffen en het vrij verkeer 

van goederen en diensten niet belemmeren34. Er bestaat discussie over de 

vraag of de excepties tevens gelden ten aanzien van werken die op illegale 

wijze zouden zijn verkregen, aangezien de Auteurswet stelt dat de werken 

op een geoorloofde wijze moeten zijn openbaar gemaakt. Een meerderheid 

in de Belgische rechtsleer en ook in het buitenland is van mening dat het 

geoorloofde karakter enkel slaat op het feit of al dan niet het divulgatierecht 

werd uitgeoefend35, maar niet iedereen is het daarmee eens. 

 

Voor gebruikers is vooral de exceptie van de thuis- of privé-kopie van 

belang. Van zodra dit artikel in werking treedt zal een gebruiker vrij alle 

werken (vroeger enkel geluidswerken en audiovisuele werken) mogen 

downloaden op voorwaarde dat dit in familiekring geschiedt en alleen 

                                                 
34 M.C. JANSSENS, “De uitzonderingen op het auteursrecht anno 2005 - Een eerste 
analyse”, A.M. 2005, afl. 6, 482 ; artikel 5, lid 3 o) Richtlijn Informatiemaatschappij  
35 M.C. JANSSENS, o.c., 2005, (482)489 ; J. DEENE en K VAN DER PERRE, 
“Nieuwe Auteurswet – Belang voor de digitale wereld”, NjW 2005, (866)872 ; contra 
A. BERENBOOM, o.c., 2005, 313  
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daarvoor bestemd is36. We zullen ons hierna beperken tot de excepties die 

relevant (kunnen) zijn bij het uitbouwen en exploiteren van een 

webplatform voor het virtuele kunstencentrum van de toekomst. 

2.5.1. Tijdelijke reproductie van voorbijgaande of bijkomstige aard die 
een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch 

procédé 

Dit is de enige uitzondering die aan alle lidstaten werd opgelegd. Ze kan 

slechts worden ingeroepen in twee situaties. Hetzij voor de doorgifte in een 

netwerk tussen derden door een tussenpersoon, hetzij voor het rechtmatig 

gebruik van een beschermd werk waarbij de handelingen geen 

zelfstandige economische waarde bezitten37. Wanneer een werk via het 

internet wordt overgezonden wordt het vaak verschillende malen 

gereproduceerd alvorens het bij de gebruiker aankomt. Deze reproducties 

zijn niet echt gewild, maar wel noodzakelijk om de informatie door te 

zenden of communicatie tot stand te brengen. Dat zal met deze 

uitzondering dus kunnen zonder toestemming van de auteur, en dat met 

inbegrip van handelingen van een access provider zoals caching en 

browsing38.  

2.5.2. Citaatrecht in het kader van kritiek, polemiek, recensie, 

onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden 

Om zich op deze exceptie te kunnen beroepen moeten er een aantal 

voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het geciteerde werk op een 

geoorloofde wijze zijn openbaar gemaakt, er mag niet worden geciteerd uit 

een werk dat zelf een auteursrechtelijke inbreuk uitmaakt. Het risico en de 

onderzoeksplicht ligt bij degene die van het citaatrecht wil gebruikmaken. 

Ten tweede moet het citeren gebeuren in het kader van kritiek / polemiek, 

onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden. In feite 

kan elk serieus, zakelijk betoog onder deze noemer worden geplaatst en 

                                                 
36 Artikel 22 § 1, 5° A.W. ; De Richtlijn Informatiemaatschappij preciseert  ook dat 
geen (in)direct commercieel voordeel mag worden nagestreefd en dat de auteur een 
billijke compensatie moet verkrijgen. 
37 Artikel 21 § 3 A.W. 
38 M. BUYDENS, o.c., 1998, 19 ; M.C JANSSENS, 1998, 28  
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vanzelfsprekend geen reclame of vermaak. Ten derde moet er worden 

gehandeld overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en in zoverre dit 

het beoogde doel wettigt. Het aantal en de omvang van de geciteerde 

gedeelten moeten met andere woorden gerechtvaardigd zijn door het te 

bereiken doel. Er moet ook een logisch verband kunnen worden gelegd 

tussen het citaat en het onderwerp van een werk. Tot slot moet steeds de 

bron (dus de titel van het werk) en de naam van de auteur worden vermeld, 

tenzij dit niet mogelijk blijkt. De vermelding moet niet bij het citaat zelf 

staan, het mag ook op de colofon of op de website worden geplaatst39. 

2.5.3. Informatief citaatrecht 

Korte fragmenten uit werken of integrale werken van beeldende kunst 

mogen zonder toestemming van de auteur worden gereproduceerd en / of 

aan het publiek worden meegedeeld, wanneer dit gebeurt met het oog op 

informatie / nieuwsfeiten in een verslag over actuele gebeurtenissen. De 

recente wetswijziging van 2005 voegt daar aan toe dat de reproductie en 

mededeling aan het publiek van het werk bij een verslag over actuele 

gebeurtenissen gerechtvaardigd zal moeten kunnen worden uit een 

oogpunt van voorlichting. De bron, waaronder de naam van de auteur, 

moet worden vermeld tenzij dit niet mogelijk blijkt40. 

2.5.4. Karikatuur/parodie/pastiche  

Deze drie termen werden in de Auteurswet door de Belgische wetgever 

haast letterlijk overgenomen van de Franse Auteurswet. Alhoewel ze 

ongeveer hetzelfde betekenen zijn er toch kleine verschillen. Een pastiche 

is een werk dat wordt gemaakt in de stijl van iemand anders of van een 

bepaalde periode zonder een specifiek werk na te bootsen (vooral van 

toepassing op literaire werken). Aangezien een stijl niet auteursrechtelijk 

beschermd wordt zal een pastiche meestal niet zoveel problemen 

opleveren. Een parodie daarentegen is een nabootsing van een werk met 

de bedoeling het in het belachelijke te trekken door het te vervormen en 

                                                 
39 Artikel 21, § 1 A.W.  
40 Artikel 22 § 1, 1° en § 2 A.W. 
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bepaalde elementen te overdrijven. De karikatuur is een specifieke 

toepassing van een parodie, meer bepaald van een werk van beeldende 

kunst41. 

 

Auteursrechtelijk beschermde werken worden wel eens op een 

humoristische wijze bewerkt. Deze bewerkingen kunnen dan onder de 

uitzonderingsregeling van de Auteurswet vallen als ze aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de parodie zelf origineel zijn. Ten 

tweede moet de parodie de draak steken met het geparodieerde werk en 

humoristisch zijn. Ten derde mogen enkel de noodzakelijke en typerende 

vormelementen worden overgenomen die nodig zijn om de parodie te 

maken, zonder daarbij verwarring te veroorzaken met het oorspronkelijke 

werk. En tot slot mag de parodie niet kwetsend (tegenover de auteur) of 

afbrekend (tegenover het geparodieerde werk) zijn42 . Indien aan deze 

voorwaarden is voldaan kan de auteur van het geparodieerde werk zich 

niet verzetten. Alhoewel parodiëren sterk samenhangt met de 

fundamentele vrijheid van meningsuiting, wordt er in de rechtspraak toch 

behoorlijk wat terughoudendheid aan de dag gelegd. Er wordt rekening 

gehouden met de eerlijke gebruiken waardoor nooit een karikatuur, parodie 

of pastiche zal worden toegestaan zonder toestemming van de auteur 

indien dit bijvoorbeeld bedoeld is om zich de bekendheid van het 

geparodieerde werk toe te eigenen of indien het aanleiding geeft tot een 

commerciële exploitatie van het geparodieerde werk43.  

2.5.5. Incidenteel gebruik van tentoongestelde werken 

De Auteurswet bepaalt dat een auteur zich niet kan verzetten tegen de 

reproductie en mededeling aan het publiek van een werk dat 

tentoongesteld is in een voor het publiek toegankelijke plaats, op 

                                                 
41  Voorbeeld karikatuur, verkrijgbaar op http://www.art-
magic.be/center_caricatures.htm 
42 Antwerpen 20 januari 1997, A. & M. 1997, 174 
43 Artikel 22 § 1 6° A.W. ; A. BERENBOOM, o.c., 2005, 172-175 ; F. DE VISSCHER 
en B. MICHAUX, o.c., 2000, 116-118 ; G. FREQUIN en H. VANHEES, o.c., 1999, 
84-85 ; M.C. JANSSENS, o.c., 2004, (444)460 ; Cass. 5 april 2001, I.R.D.I. 2001, 
323 
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voorwaarde dat het doel van de reproductie / mededeling niet het werk zelf 

is. Wat houdt dit nu concreet in? Wanneer in een publiek toegankelijke 

plaats zoals een kunstencentrum werken (muziekwerken, beeldende 

werken etcetera) worden tentoongesteld die toevallig in beeld komen bij 

een mediaverslag of persvoorstelling, dan zal de auteur zich hier niet tegen 

kunnen verzetten. Van zodra het werk echter in het middelpunt van de 

belangstelling staat, kan de exceptie niet meer worden ingeroepen44. 

2.5.6. Reproductie / mededeling aan het publiek voor reclame voor 

openbare tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke 
werken 

Zowel een reproductie als een mededeling is toegestaan om reclame te 

voeren voor openbare tentoonstellingen of openbare verkopen van 

artistieke werken, zonder dat voortaan steeds toestemming aan de 

auteur(s) moet worden gevraagd. Daarnaast moeten er nog twee 

bijkomende voorwaarden in acht worden genomen. Ten eerste moet het 

noodzakelijk zijn voor de promotie van de gebeurtenis in kwestie. Ten 

tweede mag het geen commercieel karakter hebben. Er is geen beperking 

qua media die worden aangewend45 .  

2.5.7. Uitzondering op de uitzonderingen 

De Auteurswet bepaalt dat alle uitzonderingen op de vermogensrechten 

bepalingen van dwingend recht zijn, wat betekent dat er contractueel niet 

van kan worden afgeweken.46 Door de recente wetswijziging werd daar 

evenwel aan toegevoegd dat er toch contractuele afwijkingen mogelijk zijn 

wanneer het werken betreft die “voor het publiek beschikbaar zijn gesteld 

op grond van overeengekomen bepalingen op zodanige wijze dat leden 

van het publiek daartoe toegang hebben op een door hen individueel 

gekozen plaats en tijd”. Men besloot dat het noodzakelijk was deze 

bepaling in de Auteurswet toe te voegen omdat het dwingend karakter een 

                                                 
44 Artikel 22, § 1, 2° A.W. 
45 Artikel 22 § 1, 12° A.W. ; M.C. JANSSENS, l.c., 2005, 505-506 
46 Artikel 23 bis A.W. 
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ernstige belemmering zou kunnen zijn voor de online verkoop van werken 

op het internet. Hier kunnen vragen bij worden gesteld47. 

2.6. Het afbeeldingsrecht 

 

Het recht op afbeelding is een persoonlijkheidsrecht, een onderdeel van 

het recht op privacy en wordt ook in de Auteurswet beschermd. Wanneer 

een persoon herkenbaar wordt afgebeeld, moet in principe steeds 

toestemming worden verkregen, zowel voor het maken van de foto als voor 

het verdere gebruik (zoals mededeling, reproductie en verspreiding via de 

website) ervan. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren, er zijn 

geen specifieke vormvoorschriften. Deze toestemming moet vrij, zeker, 

ondubbelzinnig en specifiek zijn. Het specifieke karakter houdt in dat de 

draagwijdte van de toestemming alleen mag slaan op een of meer 

welbepaalde vormen van gebruik van een afbeelding, of dat de draagwijdte 

van de toestemming tenminste beperkt is in tijd en / of op welbepaalde 

typen van gebruik staat, of beperkt is tot welbepaalde afbeeldingen. Een 

toestemming op algemene wijze kan dus enkel indien deze een 

voorwaardelijk en tijdelijk karakter heeft. De toestemming kan stilzwijgend 

of uitdrukkelijk worden gegeven maar in geval van stilzwijgende 

toestemming moet dit kunnen worden afgeleid uit de concrete feitelijke 

omstandigheden. De verleende toestemming wordt zowel in rechtspraak 

als in rechtsleer restrictief geïnterpreteerd. Een toelating zal zo worden 

uitgelegd dat ze zich enkel uitstrekt tot de afbeeldingen of doeleinden 

waarvoor toestemming gegeven werd. In het geval van minderjarigen, dient 

een onderscheid te worden gemaakt tussen minderjarigen met en zonder 

onderscheidingsvermogen. Om dit te beoordelen gaat de rechtbank in elk 

concreet geval na of de minderjarige tot een redelijke beoordeling van zijn 

belangen in staat kan worden geacht. Er is geen officiële leeftijdsgrens 

waarop zij worden geacht een onderscheidingsvermogen te hebben 

ontwikkeld. Indien de minderjarige nog geen onderscheidingsvermogen 

heeft ontwikkeld, zal de toestemming moeten worden verkregen van de 

                                                 
47 M.C. JANSSENS, l.c., 2004, (444)457 ; M.C. JANSSENS, l.c., 2005, (482)509 
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wettige vertegenwoordigers, dus de ouders of voogden. Indien blijkt dat de 

minderjarige wel een onderscheidingsvermogen heeft ontwikkeld, wordt 

door een meerderheid in rechtspraak en rechtsleer aangenomen dat de 

toestemming van de minderjarige volstaat. Wie afbeeldingen reproduceert 

en / of meedeelt aan het publiek moet het bewijs kunnen leveren dat de 

toestemming werd verkregen van de afgebeelde persoon 48 . Een 

toestemming voor het gebruik van de afbeelding mag ook altijd worden 

ingetrokken (recht tot intrekking, mits vergoeding). Er zijn evenwel 

uitzonderingen. In de volgende omstandigheden mag worden vermoed dat 

stilzwijgende toestemming werd verleend: 

• een publieke plaats (tenzij de persoon geviseerd werd) 

• een publiek persoon 

• personen die in de context van hun professionele activiteiten 

poseren 

• recht op humor (parodie) 

• een menigte49  

 

3. Wie is de auteur? 

3.1. De wettelijke regeling 

3.1.1. Het uitgangspunt 

De auteursrechten komen “ten originele titel” toe aan de persoon die een 

auteursrechtelijk beschermd werk daadwerkelijk tot stand brengt en dit 

ongeacht de hoedanigheid van die persoon of de omstandigheden waarin 

die creatie plaatsvindt. Dit kan dus enkel een natuurlijk fysiek persoon zijn, 

een rechtspersoon kan de rechten enkel bij overeenkomst bekomen. Dit 

principe geldt ook wanneer de auteur een werk creëert als werknemer / 

ambtenaar of in het kader van een opdracht. De werknemer / ambtenaar of 

                                                 
48 Artikel 10 A.W.: “Indien het een auteursrechtelijk beschermd portret betreft mag dit 
zelfs niet worden gereproduceerd of publiek meegedeeld gedurende twintig jaar na 
het overlijden van deze persoon, zonder de toestemming van zijn 
rechtverkrijgenden.” 
49  Voor een uitgebreide bespreking zie L. DIERICKX, Het recht op afbeelding, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 345 p. 
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opdrachtnemer is de daadwerkelijke auteur. Indien een werkgever / 

opdrachtgever de auteursrechten wil bekomen, moet hij een (schriftelijke) 

overeenkomst afsluiten met de auteur. Soms worden de auteursrechten 

(meer bepaald vermogensrechten) uitgeoefend door een 

auteursrechthebbende. Dit is een persoon die door een overdracht of een 

licentie vermogensrechten verkreeg met betrekking tot een 

auteursrechtelijk beschermd werk, en op zijn beurt gerechtigd is te 

contracteren over de exploitatie van het werk. Dit kan op drie manieren, de 

oorspronkelijke auteursrechthebbende kan zijn vermogensrechten 

overdragen door erfopvolging, door een laatste wilsbeschikking of door een 

gewone overeenkomst 50 . Auteurs sluiten zich vaak ook aan bij een 

beheersvennootschap voor auteursrecht zoals SABAM. 

3.1.2. Wettelijk vermoeden 

In de Belgische Auteurswet bestaat ook een wettelijk vermoeden dat de 

persoon wiens naam of letterwoord waarmee hij / zij kan worden 

geïdentificeerd op het werk vermeld staat, de auteur is van het werk. Het 

begrip letterwoord wordt ruim geïnterpreteerd en omvat alle willekeurige 

tekens zoals het copyright notice, initialen, pseudoniemen, beeldmerken, 

logo’s, emblemen en stempels. Het is voor buitenstaanders immers niet 

altijd gemakkelijk te achterhalen wie de werkelijke auteur is. Wanneer een 

expliciete vermelding ontbreekt, dan kunnen zij zich op dit vermoeden 

beroepen. Het vermoeden geldt ook ten aanzien van rechtspersonen of 

rechthebbenden (die de uitoefening van de vermogensrechten verkregen 

via een overdracht of licentie overeenkomst) en kan met alle 

rechtsmiddelen worden weerlegd. 

3.1.3. Collaboratieve werken 

Het komt wel vaker voor dat auteursrechtelijk beschermde werken door 

meerdere auteurs tot stand worden gebracht. Er zijn twee manieren 

waarop een persoon medeauteur kan worden. Ten eerste doordat er een 

creatieve bijdrage wordt geleverd die op zichzelf reeds auteursrechtelijk 

                                                 
50 M. BUYDENS, o.c., 1998, 29-30  



 196 

beschermd wordt. Ten tweede doordat er een creatieve bijdrage wordt 

geleverd die van dergelijke aard is dat zonder deze bijdrage het 

gezamenlijke werk niet tot stand zou zijn gekomen of belangrijke 

verschillen zou vertonen in zijn concrete vorm. Er moet wel sprake zijn van 

een gemeenschappelijke inspiratie en onderling overleg alvorens er sprake 

kan zijn van coauteurschap. De Auteurswet maakt een onderscheid tussen 

deelbare en ondeelbare werken. Eigenlijk spreken deze termen voor zich. 

Bij deelbare werken, voortvloeiend uit de samenwerking van meerdere 

auteurs, kunnen de bijdragen van elkaar onderscheiden worden, bij 

ondeelbare niet. Dit onderscheid heeft wel een aantal gevolgen voor de 

uitoefening van de auteursrechten. In het eerste geval zullen de auteurs, 

tenzij ze contractueel anders zijn overeengekomen, hun eigen bijdrage 

afzonderlijk mogen exploiteren maar enkel in die mate dat de exploitatie 

van het gemeenschappelijke werk daardoor niet in het gedrang komt. Wat 

de exploitatie van het deelbare werk in zijn geheel betreft zijn de regels met 

betrekking tot ondeelbare werken van toepassing. De auteurs kunnen bij 

onderlinge overeenkomst de uitoefening ervan vrij bepalen, zoniet zullen 

de onverdeelde auteursrechten gezamenlijk moeten worden uitgeoefend. 

Wanneer er geen overeenstemming tussen de medeauteurs wordt bereikt 

(bijvoorbeeld bij onenigheid of ruzie) omtrent de wijze waarop de 

onverdeelde auteursrechten moeten worden uitgeoefend, mag geen van 

hen de auteursrechten afzonderlijk uitoefenen en zal er naar de rechter 

moeten worden gestapt voor een deblokkering van de auteursrechten. De 

rechter zal een uitspraak doen over de (mogelijke) uitoefening van de 

rechten en kan daar bepaalde voorwaarden aan verbinden die hij nuttig 

vindt. Zo kan hij bijvoorbeeld beslissen op verzoek van de medeauteur die 

zich tegen de exploitatie verzet dat diens naam niet op het werk zal 

voorkomen of dat hij niet zal delen in de kosten en de baten van de 

exploitatie. Wanneer een persoon evenwel onder toezicht en volgens zeer 

nauwkeurige instructies van de auteurs van een creatie enkel zorgt voor de 

materiële realisatie (het gieten van een werk in een materiële vorm), dan 
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wordt hij niet als een medeauteur beschouwd. In dat geval bestaat er 

namelijk geen enkele mogelijkheid tot creatieve inbreng51. 

3.1.4. Onvindbare auteurs (”orphan works”) 

Wanneer een auteur onbekend / onvindbaar is, kan er toch maar beter niet 

vanuit worden gegaan dat een werk vrij is van auteursrechten. Er bestaat 

immers steeds het risico dat er vroeg of laat toch een rechthebbende 

opduikt die een procedure instelt tot stopzetting en een schadevergoeding 

eist. Belgische rechters oordelen hier over het algemeen behoorlijk streng 

over. In de praktijk wordt er vaak een vrijwaringsclausule gehanteerd in de 

zin van: “De gebruiker van het bovengenoemde werk heeft alle 

inspanningen geleverd die in zijn macht lagen om de toepasselijke 

wetgeving op het gebeid van de auteursrechten na te leven en 

toestemming te bekomen van de rechthebbende. Aangezien, ondanks alle 

inspanningen niet kon worden achterhaald wie de rechthebbende is, werd 

besloten het werk te reproduceren met dien verstande dat degene die de 

auteur/auteursrechthebbende van dit werk is, wordt uitgenodigd contact op 

te nemen met de gebruiker zodat de nodige regelingen kunnen getroffen 

worden”. Sommige auteursrechtverenigingen zoals SOFAM verlenen een 

borgstelling, ter vrijwaring van mogelijke aanspraken indien de auteur toch 

nog opduiken zou, tegen betaling van een tarief dat door de vereniging 

wordt gehanteerd. De rechtmatigheid van dergelijke borgstelling wordt 

evenwel betwist. 

3.2. Twee scenario’s 

 

Wanneer de voorgaande regels nu worden toegepast op het virtuele 

kunstencentrum van de toekomst kunnen we twee verschillende scenario’s 

onderscheiden. 

                                                 
51 M. BUYDENS, o.c.,1998, 28-29 ; E. DERCLAYE en A. STROWEL, Droit d’auteur 
et numérique: logiciels, bases de données, multimedia: droit belge, européen et 
comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 39-49 ; H. VANHEES, o.c., 1998, 22-27  
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3.2.1. Werken aangevoerd door de culturele instelling 

In principe kunnen op het webplatform enkel muziek / concertfragmenten, 

afbeeldingen van kunstwerken, etcetera op de site ter beschikking worden 

gesteld mits toestemming van de auteur(s) zelf, tenzij een beroep kan 

worden gedaan op één van de aangehaalde excepties (supra). Ook 

wanneer de werken gecreëerd werden door een werknemer / ambtenaar 

van een culturele instelling of in opdracht van de instelling blijft de regel 

gelden dat de auteursrechten ten originele titel toekomen aan de 

natuurlijke persoon die het werk daadwerkelijk tot stand heeft gebracht. 

Indien er geen exceptie kan worden ingeroepen zal er een (schriftelijke) 

overeenkomst moeten worden afgesloten tussen de eigenaar van het 

webplatform en de werknemer, ambtenaar of zelfstandige. De eigenaar 

van het webplatform draagt de verantwoordelijkheid voor de werken die hij 

zelf ter beschikking stelt.  

3.2.2. Werken aangevoerd door gebruikers 

Wanneer werken van het internet worden gereproduceerd en ter 

beschikking gesteld aan het publiek, op welke wijze ook en voor welk doel 

ook, is in principe altijd de toestemming van de auteur vereist. Wanneer 

(anonieme) gebruikers reproducties van werken die ze vonden op het 

internet ter beschikking stellen op de ruimte die hen door het webplatform 

wordt aangeboden, zullen zij meestal geen excepties kunnen inroepen. De 

vraag rijst dan of ook een tussenpersoon zoals de houder van het 

webplatform aansprakelijk kan worden gesteld voor het opslaan en 

doorgeven van content die een inbreuk is op het auteursrecht. Uiteraard 

zijn de “content providers” de eerste verantwoordelijken52, maar vaak zijn 

ze gevestigd in het buitenland of onvindbaar/anoniem en worden daarom 

de internet service providers aangesproken53. De regels met betrekking tot 

                                                 
52 N. IDE, A. STROWEL en F. VERHOESTRAETE, « La Directive du 8 juin 2000 sur 
le commerce électronique: un cadre juridique pour l’internet », J.T. 2001, (133)141 
53 E. MONTERO, “La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les réseaux”, 
in M. ANTOINE, A CRUQENAIRE, P. DE LOCHT, M DEMOULIN, D. GOBERT, C. 
LAZARO, O. LERDUX en E. MONTERO (eds.), Le commerce électronique 
européen sur les rails ?, Cahiers du CRID, Brussel, Bruylant, 2001, 273 
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het aansprakelijkheidsregime van tussenpersonen / dienstverleners zullen 

hieronder verder  worden toegelicht. 

 
4. Aansprakelijkheid van tussenpersonen 

4.1. Het toepassingsgebied van de E-commerce Richtlijn 

 

Door de Richtlijn Elektronische Handel54 van 8 juni 2000, omgezet in de 

Belgische Wet Elektronische Handel van 11 maart 200355, werd een stelsel 

ontworpen van horizontale en voorwaardelijke vrijstelling van 

aansprakelijkheid (zowel op burgerrechtelijk als op strafrechtelijk vlak) voor 

bepaalde tussenpersonen voor (alle vormen van 56 ) onrechtmatige 

informatie (inbreuk op auteursrechten, laster en eerroof, racisme, 

xenofobie, kinderpornografie, etcetera) die ter beschikking wordt gesteld 

door een derde (een content provider dus)57. Uiteraard doet deze regeling 

geen afbreuk aan het feit dat de werkelijke inbreukpleger (die de content 

aanvoert) gerechtelijk kan worden vervolgd. De Europese wetgever 

beoogde hiermee zowel het vrij verkeer van diensten in de 

Informatiemaatschappij als de waarborging van het recht op vrije 

meningsuiting (“free flow of information”) te verzekeren. Het 

aansprakelijkheidsregime is een maximum standaard, wat betekent dat 

lidstaten lichtere aansprakelijkheidscriteria mogen hanteren, maar geen 

zwaardere 58 . In de eerste plaats dient de aandacht er op te worden 

gevestigd dat het vrijstellingsregime enkel van toepassing is op 

                                                 
54 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt,  
P.B. L. 178 van 17 juli 2000, 1 
55 Wet 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003 
56  R.J. BARCELO en K.J. KOELMAN, “Intermediary liability in the E-commerce 
Directive: so far so good, but it’s not enough”, Computer law & Security Report 2000-
4, consulteerbaar op http://www.ivir.nl/publications/koelman/notenough.html ; DE 
PRETER, C., “Wie heeft nog boodschap aan de boodschap? De aansprakelijkheid 
van tussenpersonen onder de wet elektronische handel”, A.M. 2003, (256)258  
57 Wanneer de onrechtmatige informatie door de dienstverlener zelf wordt verstrekt, 
zullen uiteraard de gebruikelijke aansprakelijkheidsregels gelden 
58 R.J. BARCELO, “Online intermediary liability issues: comparing EU and US legal 
frameworks”, E.I.P.R. 2000, (105)109 ; E. MONTERO,l.c., 2001, 275 



 200 

tussenpersonen die een louter technische functie vervullen, namelijk het in 

werking houden van of verlenen van toegang tot een communicatienetwerk 

waarop informatie die door derden wordt doorgegeven tijdelijk wordt 

opgeslagen of doorgegeven (“mere conduit”, “caching” en “hosting”, infra), 

zonder dat de informatie wordt veranderd, tenzij om redenen van 

technische aard59.  

 

Met diensten van de Informatiemaatschappij wordt bedoeld: “alle diensten 

die, gewoonlijk tegen vergoeding60, langs elektronische weg op afstand en 

op individueel verzoek 61  van een afnemer van een dienst worden 

verricht62”. Wanneer gegevens niet worden opgeslagen of verwerkt is er 

geen sprake van een dergelijke dienst63. Alhoewel de bewoordingen zeer 

strikt lijken, is het toepassingsgebied behoorlijk ruim. Het gaat om e-

commerce diensten (online verkoop van producten en diensten), gratis 

diensten (bijvoorbeeld chatrooms, online dagbladen, nieuwsgroepen, 

etcetera), online ontspanning (virtuele ruimte bezoeken, online spelen, 

etcetera) gemengde (online en offline) diensten (bijvoorbeeld het online 

bestellen van een boek dat aan huis geleverd wordt), 

certificeringsdiensten, technische diensten die als tussenpersoon 

optreden 64  zoals bij de uitbating van een netwerk/telecommunicatienet 

(network operator), de verlening van toegang tot het internet (acces 

provider), het aanbieden van hostingcapaciteit waarbij sites op servers van 

ISP’s worden opgeslagen (host provider), etcetera65. 

 

Onder een dienstverlener wordt verstaan: “iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert”, met 

                                                 
59 Considerans 42 E-commerce Richtlijn 
60  De dienst kan dus ook gratis geleverd worden op basis van reclame en 
sponsoring. 
61 Men spreekt ook wel eens van een punt-tot-punt verzoek. 
62 Artikel 2, 1° E-commerce wet, considerans 17 en artikel 2 a) E-Commerce Richtlijn 
63 Considerans 17 E-commerce Richtlijn:  
64 M. DEMOULIN en H. JACQUEMIN, “Bespreking van de wetten betreffende de 
diensten van de informatiemaatschappij”, 2, consulteerbaar op  
http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/home_nl.htm    
65 M. BUYDENS, o.c., 1998, 29, 45 ; C. DE PRETER, l.c., 2003, (256)257 ; L. 
TIBERI en M. ZAMBONI, “Liability of internet service providers”, C.T.L.R. 2003, 49 
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andere woorden elke persoon die online een activiteit met een economisch 

karakter uitoefent, ongeacht of deze een handelaar is of een vrij beroep 

uitoefent, zoals internet service providers, hostdiensten, emaildiensten, 

etcetera 66 . Onder een afnemer van diensten wordt verstaan: “elke 

natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet voor beroepsdoeleinden, 

gebruik maakt van een dienst van de informatiemaatschappij, in het 

bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken 67 ”. Dit 

kunnen personen zijn die zowel informatie op het internet plaatsen als 

informatie op het internet opzoeken. Een dienstverlener kan ook 

tegelijkertijd een afnemer van diensten zijn. Een persoon die een website 

beheert kan een dienstafnemer zijn van een internet service provider, die 

hem een plaats geeft op zijn server68. De uitbater van een webplatform is 

dus enerzijds een dienstverlener (in die zin dat gebruikers een virtuele 

ruimte wordt aangeboden waar zij informatie kunnen opslaan (op de 

persoonlijke en profielpagina) met betrekking tot hun culturele interesses 

en contact kunnen leggen met gelijkgestemden) en anderzijds een 

dienstafnemer (van network en access providers). Er werd enkel bij de 

volgende drie activiteiten een verminderd aansprakelijkheidsregime 

uitgewerkt: 

• “Mere Conduit”: technisch doorgeefluik (aanbieders van 

netwerken en transmissiecapaciteit die fungeren als louter 

doorgeefluik en access providers die de loutere toegang tot een 

netwerk garanderen)69 

• “Caching”: tijdelijk gegevens opslaan om de doorgifte efficiënter te 

laten verlopen70  

• “Hosting”: opslagcapaciteit aanbieden voor websites71  

                                                 
66 Artikel 2, 3° E-commerce Wet ;  artikel 2 b) E-commerce Richtlijn ; M. DEMOULIN 
en H. JACQUEMIN, o.c., consulteerbaar op,  
http://www.internetobservatory.be/internet_observatory/home_nl.htm ; A.R. 
LODDER, ‘Directive 2000/31/EC on certain Legal aspects of information society 
services, in particular electronic commerce, in the Internal Market”, in A.R. LODDER 
en H.W.K. KASPERSEN (eds.), eDirectives: guide to European Union Law on E-
Commerce, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, (67)72 
67 Artikel 2, 5° E-commerce Wet ; artikel 2 d) E-commerce Richtlijn 
68 A.R. LODDER, l.c., 2002, (67)73 
69 Artikel 18 E-commerce Wet en artikel 12 E-commerce Richtlijn 
70 Artikel 19 E- commerce Wet en artikel 13 E-commerce Richtlijn 
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Uiteraard kan een tussenpersoon verscheidene van deze activiteiten en 

dus ook verminderde aansprakelijkheidsregimes combineren. De 

vermindering of vrijstelling van aansprakelijkheid moet wel worden bekeken 

van activiteit tot activiteit. Wanneer een tussenpersoon de voorwaarden 

vervult voor de vrijstelling van aansprakelijkheid van één activiteit, wil dit 

immers nog niet zeggen dat hij ook voor zijn overige activiteiten is 

vrijgesteld72. Wanneer de tussenpersoon niet aan de voorwaarden voldoet, 

kan hij worden vervolgd volgens het gewone aansprakelijkheidsregime 

(artikel 1382 Burgerlijk Wetboek)73.  

4.2. De drie (vrijgestelde) activiteiten 

4.2.1. Mere Conduit (technisch doorgeefluik) 

Wanneer de dienstverlener neutraal handelt en zijn acties beperkt tot het 

transport en het verschaffen van toegang is hij vrij van aansprakelijkheid 

wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

a) het initiatief tot doorgifte ligt niet bij de dienstverlener 

b) de ontvanger wordt niet door de dienstverlener geselecteerd 

c) de doorgegeven informatie wordt niet door de dienstverlener 

geselecteerd of gewijzigd74 

In feite komt het erop neer dat indien de dienstverlener zich houdt aan zijn 

neutraliteitsverplichting, hij volledig is vrijgesteld van aansprakelijkheid. 

4.2.2. Caching 

Een “cache” is een algemene benaming voor een bepaalde hoeveelheid 

opslagruimte die wordt gebruikt om tijdelijk bestanden op te slaan. Het kan 

gaan om elk bestand dat men tijdens het surfen is tegengekomen: 

webpagina’s, beelden, geluiden, blogs, etcetera De bedoeling van zo’n 

cachegeheugen is om reeds bezochte websites sneller opnieuw te kunnen 

                                                                                                      
71 Artikel 20 E-commerce Wet en artikel 14 E-commerce Richtlijn 
72 MONTERO, E., l.c., 2001, (273)276 
73 F. BORNER en G. SPINDLER, E-commerce law in Europe and the USA, Berlijn, 
Springer, 2002, 55 ; N. IDE, A. STROWEL en F. VERHOESTRAETE, l.c.,2001, 
(133)140 ;  
74 Artikel 18 Wet E-Commerce 
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inladen. Deze vorm van informatieopslag wordt door nagenoeg alle 

moderne browsers gebruikt en is werkelijk onontbeerlijk geworden. Welke 

informatie precies wordt opgeslagen kan variëren: soms worden alleen de 

bestanden opgeslagen, soms ook het adres van de website waar elk 

bestand werd aangetroffen. De duur van de opslag kan eveneens sterk 

wisselen75. Aangezien caching ook gevolgen kan hebben op het vlak van 

het integriteitsrecht van de auteur, is het belangrijk regelmatig te 

“refreshen”76. Wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat 

in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van 

de dienst verstrekte informatie, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor 

de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van informatie, wanneer 

de opslag enkel geschiedt om de latere doorgifte van de informatie aan 

andere dienstafnemers te verzekeren en op hun verzoek doeltreffender te 

maken 77 , en wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is 

voldaan: 

 

 de dienstverlener de informatie niet wijzigt78 

 de dienstverlener de toegangsvoorwaarden voor de informatie in 

acht neemt (dit is beveiligde informatie of informatie tegen 

betaling) 

 de dienstverlener de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare 

regels betreffende de bijwerking van de informatie naleeft 

(instructies met betrekking tot het al dan niet vrij opslaan van 

informatie op een cache server ; updaten / refreshen data op de 

server79) 

                                                 
75 Mirror caching, waarbij volledige sites volledig en gedurende een lange tijd worden 
opgeslagen, is echter niet gedekt door deze bepaling 
76 P.B. HUGENHOLTZ en K. KOELMAN, “Copyright aspects of caching”, DIPPER 
Legal Report Final – 30 september 1999, (1)42 ; R.J. BARCELO, “On-line 
intermediary liability issues: comparing EU and US legal frameworks”, E..I.P.R. 
2000, (105)110 
77 De opslag mag dus zeker niet langer duren dan strikt gezien noodzakelijk is 
78  Cons. 43 E-commerce Richtlijn: de dienstverlener mag op geen enkele wijze 
betrokken zijn bij de doorgegeven informatie 
79 Informatie op het net draagt meestal instructies met zich mee. Een webpagina 
wordt normaal geactualiseerd om de vijf dagen en kan de instructie dragen dat een 
cache server slechts gedurende die dagen de webpage vrij mag mededelen. 
Wanneer een browser na verloop van de vijf dagen een aanvraag richt tot de cache 
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 de dienstverlener niets wijzigt aan het alom erkende en in de 

bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van technologie voor 

het verkrijgen van gegevens over het gebruik van die informatie 

(het statistiekenprogramma dat het aantal bezoekers van de 

website bijhoudt) 

 de dienstverlener prompt handelt om de door hem opgeslagen 

informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te 

maken, zodra  

- hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie 

verwijderd of geblokkeerd werd80  

- of zodra een administratieve of gerechtelijke autoriteit 

heeft bevolen de informatie te verwijderen of de toegang 

ertoe onmogelijk te maken 

en voorzover hij handelt overeenkomstig de procedure van artikel 

20 § 3 Wet E-commerce81. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de dienstverlener zijn rol echt wel moet beperken 

tot een louter technische, passieve en automatische tussenkomst. Van 

zodra hij er echter kennis van krijgt of een bestuurlijk bevel dat de gecachte 

informatie een onrechtmatig karakter heeft, moet hij handelen. Er wordt 

hem dus als het ware een positieve verplichting opgelegd82. Bij de “proxy 

caching” techniek wordt de informatie die op een netwerk circuleert 

gekopieerd, en wordt de kopie tijdelijk opgeslagen op een relaisserver. 

Frequente opgevraagde informatie kan zo worden opgevraagd zonder dat 

                                                                                                      
server om de webpagina door te sturen, zal de cache server eerst moeten nagaan of 
de informatie nog wel op de oorspronkelijke server staat. Wanneer vervolgens blijkt 
dat de webpage geactualiseerd/gewijzigd werd, zal de oorspronkelijke gecachte 
pagina niet meer vrij kunnen worden meegedeeld. 
80  De daadwerkelijke kennis van de onrechtmatige informatie is dus op zich 
onvoldoende om het risico te lopen aansprakelijk te worden gesteld. 
81 Artikel 19 Wet E-commerce ; artikel 13.1 Richtlijn E-commerce Het voorgaande 
doet ook geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een rechtbank of administratieve 
autoriteit om de dienstverlener te verplichten een inbreuk te beëindigen/voorkomen 
(artikel 13.2 E-commerce Richtlijn) ; A.R. LODDER, l.c., 2002, (67)88  
82  N. IDE en A. STROWEL, “Responsabilité des intermédiaires: actualités 
législatives et jurisprudentielles”, 10/10/2000, consulteerbaar op http://www.droit-
technologie.org ,24 ; N IDE, A. STROWEL en F. VERHOESTRAETE,l.c.,2001, 
(133)143 
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de internaut telkens weer de server moet consulteren waarop de informatie 

oorspronkelijk was opgeslagen. Het feit dat de wetgever ook oog had voor 

de belangen van de oorspronkelijke aanbieder (de persoon van wiens 

website een cache wordt gemaakt bijvoorbeeld) is opmerkelijk, aangezien 

de overige artikelen (met betrekking tot mere conduit en hosting) juist voor 

ogen hebben de rechten van de tussenpersonen te beschermen tegen de 

aansprakelijkheid voor de doorgifte van onrechtmatige informatie van hen. 

Op die manier wou de Europese wetgever de oorspronkelijke aanbieder 

van de informatie beschermen en voorkomen dat informatie op ontelbare 

mirror sites en proxy caches zou worden gekopieerd83. Deze bepaling sluit 

perfect aan bij de auteursrechtelijke exceptie van de tijdelijke technische 

kopie (supra)84.  

4.2.3. Hosting 

Het aanbieden van opslagcapaciteit voor websites / pages kan gericht zijn 

tot één specifieke gebruiker, of gebruikers in het algemeen die er allerlei 

informatie kunnen opslaan of consulteren85. Wanneer een dienst van de 

informatiemaatschappij bestaat in de opslag van de door de afnemer van 

de dienst verstrekte informatie, is de dienstverlener niet aansprakelijk 

onder de volgende voorwaarden: 

• de dienstverlener heeft niet daadwerkelijk kennis van de 

onwettige activiteit of informatie, of wat een 

schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis van feiten of 

omstandigheden waaruit het onwettelijke karakter van de activiteit 

blijkt86 ; of 

• de dienstverlener, van zodra hij van het bovenbedoelde kennis 

heeft, prompt handelt om de informatie te verwijderen of de 

                                                 
83 C. DE PRETER, l.c. 2003, (256)263, 266 ; P.B. HUGENHOLTZ en K. KOELMAN, 
“Copyright aspects of caching”, DIPPER Legal Report Final – 30 september 1999, 
(1)37, consulteerbaar op http://www.ivir.nl/medewerkers/hugenholtz.html  
84 Cons. 33 Richtlijn Informatiemaatschappij 
85 R.J. BARCELO, “On-line intermediary liability issues: comparing EU and US legal 
frameworks”, E..I.P.R. 2000, (105)107 
86  In het Engels wordt hiervoor ook wel eens de term “constructive knowledge” 
gebruikt. 
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toegang ertoe onmogelijk te maken en voorzover hij handelt 

volgens volgende procedure: 

- wanneer de dienstverlener daadwerkelijk op de hoogte is 

van een onwettige activiteit of informatie, meldt hij dit 

onverwijld aan de Procureur des Konings die 

maatregelen treft overeenkomstig artikel 39bis Wetboek 

Sv.  

- zolang de Procureur des Konings geen beslissing heeft 

genomen met betrekking tot het kopiëren, ontoegankelijk 

maken en verwijderen van de opgeslagen gegevens kan 

de dienstverlener enkel maatregelen treffen om de 

toegang tot de informatie te verhinderen87 

 

Wat onmiddellijk opvalt is dat in tegenstelling tot de twee andere 

activiteiten de opslag van de informatie niét automatisch, tussentijds en 

tijdelijk moet zijn. Voorts is de regeling niet alleen van toepassing op de 

traditionele hostingactiviteiten 88 . Ook wanneer bedrijven aan 

geautomatiseerde gegevensopslag doen (“data storage services”) kan de 

regeling met betrekking tot de vrijstelling worden toegepast, op voorwaarde 

dat er niet actief wordt ingegrepen op de informatie of de informatie 

gewijzigd wordt89. 

 

De vrijstelling is medeafhankelijk van het kennisniveau en de vordering 

waar de dienstverlener mee geconfronteerd wordt: 

• bij een strafrechtelijke vordering: om een dienstverlener 

aansprakelijk te stellen zal het bewijs moeten worden 

geleverd dat de hij daadwerkelijk kennis heeft van de 

                                                 
87 Artikel 20 E-Commerce Wet, artikel 14 Richtlijn Elektronische Handel ; Ook hier 
wordt geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid voor een rechtbank of 
administratieve autoriteit te eisen dat de dienstverlener de inbreuk beëindigt of 
voorkomt. Er wordt ook geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid voor lidstaten om 
procedures vast te stellen om informatie te verwijderen of de toegang ertoe 
onmogelijk te maken. 
88 Dienstverleners die een website herbergen voor een andere partij of die op een 
andere manier informatie opslaan voor de afnemer. 
89 DE PRETER, C., l.c., 2003, (256)261 
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onrechtmatige informatie bijvoorbeeld wanneer hij weet 

heeft van het feit dat bijvoorbeeld op een forum 

gegevens worden uitgewisseld waar illegaal werken 

kunnen worden gedownload of waar verwezen wordt 

naar racistische links etcetera.90 

• bij een burgerrechtelijke vordering (eis tot 

schadevergoeding): de loutere kennis van feiten of 

omstandigheden waaruit het onrechtmatige karakter blijkt 

(“constructive knowledge”) is voldoende om de 

dienstverlener aansprakelijk te kunnen stellen. 

Van zodra de host provider kennis heeft van de onrechtmatige informatie, 

kan hij nog vermijden aansprakelijk te worden gesteld door prompt te 

handelen en de informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te 

maken. Verscheidene rechtsgeleerden maken een onderscheid tussen 

kennelijk onrechtmatige informatie waarvan een tussenpersoon geacht 

wordt op de hoogte te zijn (zoals racistische, pornografische informatie) en 

niet-kennelijk onrechtmatige informatie waarvoor de kennisgevende partij 

de nodige bewijsvoering zal moeten leveren91. Over de interpretatie van dit 

artikel heerst er behoorlijk wat onduidelijkheid. Door de vage bewoordingen 

is het niet duidelijk wanneer host providers worden geacht “kennis” te 

hebben van de onrechtmatige informatie en wanneer ze nu precies moeten 

ingrijpen. Op host providers werd de moeilijke taak gelegd zelf te 

beoordelen wanneer een klacht geloofwaardig is of wanneer een content 

provider duidelijk over de schreef gaat, waardoor bepaalde informatie van 

de website prompt moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden 

gemaakt om niet aansprakelijk te worden gesteld92. Het prompt verwijderen 

                                                 
90 A.R. LODDER, l.c., 2002, (67)88  
91C. DE PRETER, l.c.,.2003, (256)261-262 ; R.J. BARCELO, “On-line intermediary 
liability issues: comparing EU and US legal frameworks”, E..I.P.R. 2000, (105)111 ; 
N. IDE, A. STROWEL en F. VERHOESTRAETE, l.c., 2001, 133-145 
92  R.J. BARCELO en K.J. KOELMAN, “Intermediary liability in the E-commerce 
Directive: so far so good, but it’s not enough”, Computer law & Security Report 2000-
4, 231-239, consulteerbaar op 
http://www.ivir.nl/publications/koelman/notenough.html  ; N. IDE en A. STROWEL, 
“Responsabilité des intermédiaires: actualités législatives et jurisprudentielles”, 
10/10/2000, consulteerbaar op http://www.droit-technologie.org , 43 ; MONTERO, 
E., l.c., 2001, (273)289-290 
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van de beweerde onrechtmatige informatie moet ons inziens op een 

redelijke wijze worden ingevuld. De snelheid en de zorgvuldigheid 

waarmee de dienstverlener optreedt, kan verschillen naargelang de ernst 

van de inbreuk en de vermoedelijke schade93. In de praktijk manen de 

providers de gebruikers meestal eerst aan om de informatie zelf te 

verwijderen binnen een aantal dagen. Pas wanneer er niets wordt 

ondernomen, komt de provider tussen94. Bovendien stelt de E-commerce 

Richtlijn in haar rechtsoverwegingen vast dat wanneer een host 

onrechtmatige informatie verwijdert of de toegang ertoe onmogelijk maakt, 

deze handeling moet gebeuren met inachtneming van de vrijheid van 

meningsuiting95. Zoals we verder zullen zien, bieden de vrijwillige “notice 

and take down” procedures weinig houvast en handelen de meeste 

dienstverleners zo “prompt” uit vrees voor aansprakelijkheid dat vaak ook 

rechtmatige informatie verwijderd wordt en met andere woorden de vrijheid 

van meningsuiting wordt aangetast. 

4.2.4. Linking: een geval apart? 

Bij links brengt de maker van een website één of meer koppelingen aan 

waarmee de gebruiker naar een andere locatie of een specifieke pagina 

van een weblocatie kan gaan96. Hyperlinks naar een andere site leggen 

mag, maar men moet rekening houden met de rechten van derden. Welke 

rechten dit zijn is afhankelijk van het recht dat de inhoud beschermt 

waarnaar de hyperlink verwijst (auteursrecht, databankenrecht, 

merkenrecht, etcetera) 97 . Toch moet de mogelijke aansprakelijkheid 

genuanceerd worden. Enkel wanneer blijkt dat de persoon die de link 

maakt, wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat hij de wetgeving 

overtreedt, bijvoorbeeld door een link te maken naar racistische pamfletten, 

                                                 
93 C. DE PRETER, l.c., 2003, (256)262 ; E. MONTERO, l.c., 2001, (273)291 
94 T. STAMOS, “Récapitulatif des devoirs et responsabilités des intermédiaires de 
l’internet en droit belge”, consulteerbaar op http://www.droit-technologie.org  
95 Cons. 46 E-commerce Richtlijn 
96 M. BUYDENS, o.c., 1998, 85 
97 R.J. BARCELO, “On-line intermediary liability issues: comparing EU and US legal 
frameworks”, E..I.P.R. 2000, (105)113-118 
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door een inbreuk te maken op het auteursrecht of door bijvoorbeeld 

technische beschermingsmaatregelen (DRM-technieken) te negeren98. 

 

Het Franse Internetforum publiceerde een advies waarin wordt aanbevolen 

om in verschillende omstandigheden eerste de nodige toestemmingen te 

verkrijgen, namelijk: bij deeplinking of framing, wanneer een link wordt 

gelegd naar een website waar bestanden kunnen worden gedownload 

(zoals mp3-files), bij reproducties van auteursrechtelijk beschermde 

werken van een website gepaard gaand met het leggen van een link naar 

de desbetreffende site (bijvoorbeeld een foto van de website die direct 

doorlinkt), wanneer verschillende deeplinks worden gelegd naar dezelfde 

site etcetera. Er mag ook geen verwarring worden gezaaid, alle gegevens 

die de herkomst van de link (van de doorverwezen website) verduidelijken 

moeten worden weergegeven en het beleid van de websites moet worden 

gerespecteerd. Er kunnen dus geen precieze richtlijnen worden 

uitgeschreven en er moet steeds geval per geval bekeken worden of er al 

dan niet toestemming van de eigenaar van de website moet worden 

verkregen. Wil een tussenpersoon echt op veilig spelen dan brengt hij 

sowieso de eigenaar van de website op de hoogte van het feit dat er een 

hyperlink naar zijn website werd gelegd, en vraagt hij indien dat nodig blijkt 

(zoals in de hierboven opgesomde gevallen) ook diens toestemming99.  

 

Ook tussenpersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor 

onrechtmatige links. Linking valt volgens verscheidene rechtsgeleerden 

niet onder het vrijstellingsregime van de E-commerce Wet en dus onder de 

gewone Belgische aansprakelijkheidsregels maar dit lijkt niet echt 

houdbaar 100 . In de E-commerce Richtlijn werd enkel bepaald dat de 

Europese Commissie na drie jaar in een verslag zou evalueren of een 

uitbreiding van de aansprakelijkheid nodig zou zijn naar onder meer 

                                                 
98 A. BERENBOOM, o.c., 2005, 305-306 
99 J. DUMORTIER, “Aansprakelijkheid bij hyperlinks”, Trends Business ICT 2005, 
april, p. 18, consulteerbaar op http://www.law.kuleuven.ac.be/icri   
100 R.J. BARCELO, “On-line intermediary liability issues: comparing EU and US legal 
frameworks”, E.I.PR. 2000, (105)108 
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zoekmotoren en superkoppelingen101. Uit het Verslag van de Europese 

Commissie blijkt dat bepaalde lidstaten ervoor geopteerd hebben om ook 

hyperlinks en zoekmotoren onder te brengen onder het 

aansprakelijkheidsregime van de E-commerce Richtlijn. Spanje en 

Griekenland zien het als onderdeel van hosting, Oostenrijk en Lichtenstein 

zien het als een onderdeel van mere conduit. In andere lidstaten moest 

rechtspraak soelaas brengen, wat volgens de Commissie geen probleem 

is. Dat is ook in België het geval, waar rechters hyperlinks schijnen te 

interpreteren in het licht van de hosting activiteit102. 

4.2.5. Geen globale toezichtsplicht? 

In geval van mere conduit, hosting en caching bepaalt de E-Commerce 

Wet duidelijk dat er geen globale toezichtsverplichting is in hoofde van de 

dienstverleners 103 . Ze moeten niet als cyberagenten toezien op de 

informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen en moeten niet actief op 

zoek gaan naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten 

zouden duiden. Op die manier werd getracht dure, preventieve 

maatregelen te vermijden. Praktisch gezien is het haalbaar noch redelijk 

om toezicht te houden op de ontzettende hoeveelheid informatie die door 

derden wordt opgeslagen. De dienstverlener is echter wel vrij om op zelf 

gekozen tijdstippen vrijwillig spontane controles uit te voeren, filters te 

plaatsen, enzovoorts,  bijvoorbeeld met het oog op het vrijwaren van zijn 

het imago. Meestal zal de dienstverlener pas ingrijpen wanneer een klacht 

wordt ingediend. Het gevaar van privé-censuur loert echter om de hoek 

wanneer er te overhaast gehandeld wordt (infra)104.  

 

                                                 
101 Artikel 21 E-commerce Richtlijn 
102 Artikel 14 Wet Elektronische Handel ; Eerste Verslag m.b.t. de toepassingen van 
de E-commerce Richtlijn 2000/31/EC van het Europees Parlement en de Raad van 8 
juni 2000, COM (2003)702 final, Brussel 21 november 2003, p. 13 ; G. GATHEM en 
A STROWEL, “Droit d’auteur verus liberté d’expression et responsabilité des 
fournisseurs de service sur l’internet”, A.M. 2004, afl. 1, 50-52 
103 Artikel 21 § 1 Wet Elektronische Handel ; Zie ook artikel 15 E-commerce Richtlijn 
; N. IDE, A. STROWEL en F. VERHOESTRAETE, l.c. 2001, (133)144  
104 R.J. BARCELO, “On-line intermediary liability issues: comparing EU and US legal 
frameworks”, E..I.P.R. 2000, (105)110-111 ; MONTERO, E., l.c., 2001, (273)279 



 211 

Aan de andere kant stelt de E-Commerce Wet dat de bevoegde 

gerechtelijke instanties, in specifieke gevallen bij de wet voorzien, een 

tijdelijke toezichtsverplichting kunnen opleggen aan de tussenpersonen105. 

Bovendien bepaalt de wet dat de dienstverleners gehouden zijn de 

gerechtelijke of administratieve autoriteiten op de hoogte te brengen van 

vermeende onwettige activiteiten of informatie en hen informatie te 

verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst kunnen worden 

geïdentificeerd106 . Zo werd er bijvoorbeeld een samenwerkingsprotocol 

afgesloten tussen ISPA en de ministers van justitie en telecommunicatie, 

met betrekking tot het melden van onwettige activiteiten / informatie 

(kinderpornografie, racisme, kansspelen, etcetera) bij de gespecialiseerde 

computer crime unit107. 

 

De contradictie van deze bepalingen met het vrijstellingsregime van de E-

commerce Wet is groot. Over de interpretatie van dit artikel bestaat de 

grootste onduidelijkheid en onenigheid. Volgens de ene strekking in de 

rechtsleer mag er logischerwijze en redelijkerwijze vanuit worden gegaan 

dat de Belgische wetgever hier enkel strafbare feiten (handelingen of 

informatie) voor ogen had. Volgens andere rechtsgeleerden heeft de 

wetgever aan de hand van deze bepaling zich het recht voorbehouden om 

de opsporing van bepaalde ongeoorloofde informatie voor te schrijven, 

eenmaal de aangepaste technieken (filters bijvoorbeeld) voorhanden 

zijn 108 . Het is ook niet duidelijk in welke mate de tussenpersonen 

gesanctioneerd zouden kunnen worden, wanneer zij volgens de 

                                                 
105 Zie ook artikel 15.2 en cons. 47 en 48 E-commerce Richtlijn ; zie ook artikel 12.3, 
artikel 13.2, artikel 14.3 E-commerce Richtlijn: “dit artikel doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor een rechtbank of een administratieve autoriteit om in 
overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaat te eisen dat de dienstverlener 
een inbreuk beëindigt of voorkomt”. De interpretatie van dit artikel werd overgelaten 
aan de nationale lidstaten. 
106 M. DEMOULIN en H. JACQUEMIN, o.c., 14, consulteerbaar op  
http://www.internetobservatory.be/internet_observatory/home_nl.htm  
107Samenwerkingsprotocol ter bestrijding van ongeoorloofd gedrag op het internet, 
consulteerbaar op http://www.ispa.be/web/nl/?n=9&e=22&s=93 ; E. MONTERO, l.c., 
2001, (273)280-282 ; T. STAMOS, “Récapitulatif des devoirs et responsabilités des 
intermédiaires de l’internet en droit belge”, consulteerbaar op http://www.droit-
technologie.org  
108 C. DE PRETER, l.c., 2003, (256)264-266 



 212 

autoriteiten te laat gehandeld hebben 109 . De meeste dienstverleners 

voorzien dan ook in hun gebruiksvoorwaarden dat zij het recht hebben om 

te allen tijde het materiaal op de website te verwijderen en dat er voor die 

handeling geen aansprakelijkheidsvorderingen kunnen worden ingesteld. 

Tussenpersonen kunnen al bij al dus toch maar best op hun hoede zijn. 

Waar tenslotte ook nog onduidelijkheid over bestaat is de bewijslast. Moet 

een provider bewijzen dat hij aan alle voorwaarden voldoet wanneer een 

aansprakelijkheidsvordering tegen hem wordt ingesteld of is het aan de 

klager of het slachtoffer om dit aan te tonen? Ons inziens moet voorkeur 

worden gegeven aan de laatste mogelijkheid, die ook het dichtst lijkt aan te 

leunen bij de wil van de Europese wetgever110. 

4.2.6. Het gevaar van privé-censuur dat om de hoek loert 

De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht dat zowel in de Belgische 

Grondwet (artikel 19 G.W.) als in talrijke Internationale Verdragen111 wordt 

gewaarborgd. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa 

bevestigde onlangs nog dat het recht op vrije meningsuiting moet 

gerespecteerd worden, zowel in een digitale als in een niet-digitale 

omgeving 112 . Aan de ene kant mag de overheid zich niet inmengen 

(onthoudingsplicht). Het recht op vrije meningsuiting is nochtans geen 

absoluut recht. In uitzonderlijke omstandigheden zeg maar, kunnen er van 

overheidswege beperkingen worden opgelegd, doch slechts als aan drie 

voorwaarden is voldaan. De beperking / restrictie moet: 

• voorzien zijn bij wet (legaliteit) 

• noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (“pressing 

social need” ; noodzakelijkheid ; proportionaliteitstest ) 

                                                 
109 N. IDE, A. STROWEL en F. VERHOESTRAETE, F., l.c.. 2001, (133)143-144 
110 E. MONTERO, l.c., 2001, (273)285-286 
111  Artikel 10 E.V.R.M., artikel 19 U.V.R.M, artikel 19 I.V.B.P.R., artikel 13 
Kinderrechtenverdrag 
112 Declaration on Human Rights and the Rule of Law in the Information Society, CM 
(2005)56 final, 13 mei 2005 ; zie ook de ruime bewoording van artikel 19 § 2  
I.V.B.P.R. 
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• ter bescherming van een legitieme / normatieve doelstelling 

(legitimiteit)113  

 

Aan de andere kant heeft de overheid een actieve zorgplicht om te 

verhinderen dat de expressievrijheid te veel zou worden beperkt door het 

optreden van private personen of organisaties (zoals tussenpersonen op 

het internet)114.  

 

Eenvoudig gezegd kan datgene wat offline niet door de beugel kan, ook 

online niet, zelfs al gaat het vaak om vluchtige woorden of beelden. Een 

webmaster kan in zijn algemene gebruiksvoorwaarden een bepaalde 

gedragscode opnemen waar gebruikers zich aan dienen te houden. 

Bijvoorbeeld dat geen inbreuken mogen worden gepleegd op het 

auteursrecht, dat geen racistische uitlatingen mogen worden gedaan, dat 

er geen hyperlinks mogen worden gelegd naar sites met betrekking tot 

kinderpornografie, etcetera.Gebruikers moeten op een duidelijk zichtbare 

manier op de hoogte worden gebracht van het webbeleid. De webmaster 

moet er zich wel voor behoeden niet al te censurerend op te treden. 

Immers, wanneer hij niet meer handelt als host maar als een soort een 

zeer nauwlettende toezichthoudende autoriteit, dreigt hij buiten het 

vrijstellingsregime van de E-commerce Richtlijn te vallen. Aan de andere 

kant zal het de webmaster in alle geval niet vrijstellen van 

aansprakelijkheid indien hij zich niet tevens houdt aan de voorwaarden van 

de E-commerce Wet.  

 

De Richtlijn Elektronische Handel biedt de lidstaten de mogelijkheid om 

van overheidswege procedures uit te werken met betrekking tot de 

                                                 
113  Bescherming nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, 
gezondheid of goede zeden, voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten, 
waarborgen gezag en onpartijdigheid rechterlijke macht, voorkomen verspreiding 
van vertrouwelijke informatie voorkomen, bescherming rechten van anderen (eer en 
goede naam, privacy, recht op afbeelding, recht op eerlijk proces, bescherming 
tegen racisme/xenofobie, …). 
114 E. LIEVENS, P. VALCKE en D. STEVENS, l.c., 14 
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verwijdering / blokkering van informatie115. Zelfregulering in de vorm van 

Charters, gedragscodes116, buitengerechtelijke geschillenregeling is een 

mogelijke oplossing en wordt ook sterk aangemoedigd door de Europese 

wetgever117. De Belgische wetgever gaf er, net als de meeste lidstaten118, 

de voorkeur aan het aan de tussenpersonen zelf over te laten om op 

vrijwillige basis een “notice and takedown” procedure uit te werken119. De 

Belgische overheid komt dus niet tussen met een regeling voor klachten 

met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht, de eer en goede naam, 

etcetera op het internet (uiteraard wel wanneer bijvoorbeeld een 

stakingsvordering wordt ingediend), maar laat het over aan de 

dienstverleners zelf. Maar is dit wel de meest geschikte methode? 

 

De vrijwillige “notice and take down” regelingen, brengen 

rechtsonzekerheid teweeg en hebben een negatieve impact op de vrije 

doorgifte van informatie, de vrije meningsuiting, de vrije concurrentie en de 

Europese harmonisatie120. Dienstverleners zijn vaak geneigd om informatie 

waarvan wordt beweerd dat deze illegaal / schadelijk is (bijvoorbeeld een 

inbreuk op het auteursrecht, aantasting eer en goede naam, bescherming 

goede zeden, misleidende reclame, etcetera) automatisch snel te 

verwijderen om elke vorm van aansprakelijkheid te vermijden. De klachten 

/ aantijgingen (meestal afkomstig van privé-personen, niet zozeer van 

administratieve of gerechtelijke autoriteiten) zijn echter niet altijd gegrond, 

waardoor de providers die de aangeklaagde informatie verwijderen soms 

wel eens privé-censuur en schendig van de expressievrijheid verweten 

wordt. De titularissen van de rechtmatige informatie kunnen door de 

(tijdelijke) verwijdering behoorlijk wat schade lijden en de personen die 

                                                 
115 Artikel 14.3. E-commerce Richtlijn 
116 Bijvoorbeeld http://www.euroispa.org  
117 Considerans 40 en 49 en artikel 16 en 17 E-commerce Richtlijn 
118 Eerste Verslag m.b.t. de toepassingen van de E-commerce Richtlijn 2000/31/EC 
van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000, COM (2003)702 final, 
Brussel 21 november 2003, p. 14: met uitzondering van Finland dat een specifieke 
nationale notice and take down regeling uitwerkte om een einde te stellen aan 
auteursrechtelijke inbreuken 
119 C. DE PRETER, l.c., 2003, (256)263  
120 L. TIBERI en M. ZAMBONI, “Liability of internet service providers”, C.T.L.R. 2003, 
(49)51 
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onterecht een klacht indienden gaan vaak vrijuit. De vraag is of 

tussenpersonen überhaupt wel de meest geschikte persoon zijn om te 

waken over het respecteren van de vrijheid van meningsuiting. Het vergt 

toch wel behoorlijk wat kennis, vaardigheden en personeel (zowel op 

technologisch als op juridisch vlak) om inbreuken in de ontzettend grote 

informatiestromen die worden doorgegeven te traceren121. Er is ook een 

grote discrepantie tussen de offline en online behandeling op vlak van het 

auteursrecht. Terwijl in de reële wereld een gerechtelijk bevel nodig is om 

een auteursrechtelijke inbreuk te staken, kan op het virtuele net gewoon 

door het melden van een klacht de vermeende inbreuk worden 

stopgezet122. Het feit dat zowel de Europese als de Belgische wetgever dit 

delicate proces volledig overlaten aan de tussenpersonen zelf kan worden 

betreurd. Het was wellicht verstandiger geweest om enkele richtlijnen mee 

te geven zoals welke vereisten in acht moeten worden genomen om een 

klacht van een privé-persoon ontvankelijk te verklaren of hoe er kan 

worden opgetreden tegen valse aanmeldingen. Het komt de Europese 

harmonisatie in alle geval niet ten goede123. 

 

Hoe kan deze ongelijkheid worden opgeheven en kan er voor worden 

gezorgd dat onwettige of onrechtmatige informatie direct verwijderd wordt 

terwijl tegelijkertijd toch het fundamentele recht op vrije meningsuiting 

geëerbiedigd wordt? Naast technologische maatregelen (filters, labels, 

DRM, etcetera) zou het probleem ook nog op de volgende manieren 

kunnen worden opgelost: 

                                                 
121  R.J. BARCELO en K.J. KOELMAN, “Intermediary liability in the E-commerce 
Directive: so far so good, but it’s not enough”, Computer law & Security Report 2000-
4, consulteerbaar op http://www.ivir.nl/publications/koelman/notenough.html ; R.J. 
BARCELO, “On-line intermediary liability issues: comparing EU and US legal 
frameworks”, E..I.P.R. 2000, (105)111 ; E. MONTERO,l.c., (273)291  
T. VERBIEST en E. WERY, Le droit de l’internet et de la société de l’information, 
Brussel, Larcier, 2001, 229-230 
122 R.J. BARCELO, en K.J. KOELMAN, “Intermediary liability in the E-commerce 
Directive: so far so good, but it’s not enough”, Computer law & Security Report 2000-
4, consulteerbaar op http://www.ivir.nl/publications/koelman/notenough.html  
123 R.J. BARCELO, « On-line intermediary liability issues : comparing EU and US 
legal framework », E.I.P.R. 2000, (105) 111 ; L. TIBERI en M. ZAMBONI, “Liability of 
internet service providers”, C.T.L.R. 2003, (49)51 ; N. IDE, A. STROWEL, en F. 
VERHOESTRAETE,,l.c., 2001, 133-145 
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• een duidelijke, van overheidswege gesteunde “notice and 

takedown” procedure (bijvoorbeeld enkel onder voorwaarde van 

een gerechtelijk bevel kan informatie worden verwijderd) 

• een tegengewicht invoeren zoals de “notice and take back” 

procedure (zoals in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright 

Act): de klacht moet aan bepaalde formele minimumvereisten 

voldoen de auteur van de informatie kan een tegennotificatie 

indienen bij de ISP wanneer hij van mening is dat er geen inbreuk 

op het auteursrecht werd gepleegd ; de ISP moet vervolgens de 

informatie terugplaatsen (op die manier wordt ook het recht op 

verdediging geëerbiedigd), tenzij hij inmiddels door de houder van 

auteursrechten er op de hoogte van werd gesteld dat hij 

gerechtelijke stappen onderneemt om de inbreuk stop te zetten124. 

• een gespecialiseerd orgaan oprichten waar alle klachten (mits ze 

aan bepaalde vereisten voldoen) met betrekking tot het 

verspreiden van onrechtmatige informatie kunnen worden 

gecentraliseerd ; een dergelijk orgaan biedt het voordeel dat het 

gemakkelijk de ongerechtvaardigde klachten zou kunnen filteren 

en dat het veel sneller werkt dan bijvoorbeeld een rechtbank125 

 

Het lijkt er in alle geval sterk op dat een tussenkomst van de overheid, die 

immers een actieve zorgplicht heeft de vrijheid van meningsuiting te 

vrijwaren, zich meer en meer opdringt. 

 

                                                 
124 E. LIEVENS, P. VALCKE en D. STEVENS, “Vrijheid van meningsuiting”, l.c., 58 
125  R.J. BARCELO en K.J. KOELMAN, “Intermediary liability in the E-commerce 
Directive: so far so good, but it’s not enough”, Computer law & Security Report 2000-
4, consulteerbaar op http://www.ivir.nl/publications/koelman/notenough.html 
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5. Gebruik van Creative Commons licenties  

5.1. De voorgeschiedenis: free culture  

 

Tegenover het klassieke exclusieve auteursrecht staat de “open 

cultuuropvatting”. Voorstanders van deze “free culture” benadrukken het 

belang van het recht op informatie en het stimuleren van innovatie / 

creativiteit die juist zo vaak voortspruit uit reeds bestaande werken. In het 

auteursrecht spreekt men ook niet voor niets over de komst van de 

“informatiemaatschappij”. Er was nog nooit zo’n wereldwijde stroom aan 

informatiegegevens beschikbaar voor een algemeen publiek. Het neutrale 

interactieve net nodigt ook uit tot het delen van informatie (denken we maar 

aan het grote succes van de internet encyclopedie Wikipedia) tot dialoog 

(bijvoorbeeld chatrooms, weblogs, online communities 126 , interactieve 

videogamesetcetera) en tot creativiteit en innovatie127. 

 

Voor auteurs roept het ontstaan van het internet een dubbelzinnig gevoel 

op. Langs de ene kant biedt het hen meer exploitatiemogelijkheden, 

bekendheid en inspiratie. Aan de andere kant zijn auteursrechtelijk 

beschermde werken blootgesteld aan piraterij, namaak en 

auteursrechtelijke inbreuken. Op het interactieve net kunnen werken 

immers sneller dan ooit worden verspreid, gekopieerd (de digitale kopieën 

behouden in tegenstelling tot de analoge perfect hun kwaliteit en zijn 

bestand tegen slijtage) en gedistribueerd. Het internet maakt ook geen 

onderscheid tussen auteursrechtelijk beschermde en niet beschermde 

werken. 

 

                                                 
126 Een voorbeeld van een online kunst community: http://www.deviantart.com  
127 J. DEBACKERE, “De encyclopedie van het volk”, De Standaard, 12-13 november 
2005 ; P. GANLEY, “Digital copyright and the new creative dynamics”, International 
Journal of Law and Information Technology 2004, Vol. 12, N° 3, (282)305-306, 309 ; 
MINDAUGAS KISKIS en RIMANTAS PETRAUSKAS, “Lessig’s implications for 
intellectual property law and beyond them”, International review of law computers & 
technology, Vol. 19, N° 3, (305)306-307 ; A. WIEBE, “Perspectives of European 
intellectual property law”, International Journal of Law and Information Technology 
2000, Vol. 8, N° 2, (139)161-162 
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Wanneer gebruikers geen beroep kunnen doen op excepties, moet zoals 

reeds gezegd een schriftelijke toestemming worden verkregen van de 

auteur. Met andere woorden, er moet een overeenkomst worden gesloten 

tussen beide partijen, waarbij de rechten worden overgedragen of waarbij 

een licentie wordt toegestaan. Bij het sluiten van een dergelijke 

auteursrechtelijke overeenkomst128 moeten een aantal specifieke regels in 

acht worden genomen. Zo moet in principe 129  bijvoorbeeld de 

“exploitatiewijze(n)” worden gespecificeerd, de geografische reikwijdte, de 

forfaitaire/proportionele vergoeding, etcetera. Dat een dergelijk regime 

nogal moeilijk te rijmen valt met het grensoverschrijdende internet, hoeft 

geen betoog, maar dat betekent nog niet dat auteurs daarom hun rechten 

moeten opgeven. Een mogelijke tussenoplossing werd uitgewerkt door de 

verdedigers van “open source” en “Creative Commons” licenties. 

 

Volgelingen van de Amerikaanse “Free Culture” filosofie stellen dat 

originele werken vrijer ter beschikking moeten worden gesteld op het 

internet door middel van flexibele licenties in plaats van door middel van 

het traditionele rigide auteursrecht, dat door recente vernieuwingen nog 

strenger werd bijvoorbeeld door de verlenging van de beschermingsduur 

van het auteursrecht en door de juridische bescherming van DRM 

technieken. Volgens hen werkt dit enkel monopolies en overmatige 

controle door de rechthouders (grote mediamagnaten) in de hand, die alles 

in het werk stellen om werken niet in het openbaar domein te laten vallen. 

Het feit dat technologische maatregelen die de auteurswerken beschermen 

tegen inbreuken (bijvoorbeeld anti-kopieerbeveiliging, beperking toegang, 

watermerken, etcetera) juridisch beschermd worden, leidt volgens deze 

                                                 
128 Enkel wanneer de daadwerkelijke auteur (of de personen die na zijn overlijden 
door een universele rechtsovergang in het bezit komen van de vermogensrechten) 
contractspartij is. De strikte regels zijn niet van toepassing bij contracten gesloten 
door een auteursrechthebbende die (bepaalde) rechten verkreeg via een overdracht- 
of licentieovereenkomst met de auteur. 
129  Bij contracten waarbij de auteur een werknemer of een opdrachtnemer 
(bijvoorbeeld freelancer) is, heeft de wetgever een versoepelde regeling uitgewerkt. 
In geval van bijvoorbeeld uitgavecontracten daarentegen is de regeling veel strikter. 
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volgelingen tot protectionisme en een “locking down of culture”130. Het 

Digital Rights Management staat momenteel sterk ter discussie nu meer en 

meer blijkt dat de technieken worden aangewend om bijvoorbeeld werken 

die reeds in het openbaar domein vielen of feitelijke gegevens 

ontoegankelijk te maken, wat duidelijk buiten het toepassingsgebied van 

het auteursrecht (en dus ook van DRM) ligt. Tenslotte kan ook niet worden 

genegeerd dat de excepties (en aldus de rechten van de gebruikers), in het 

gedrang worden gebracht door deze DRM technieken. Er is in de 

Auteurswet weliswaar in een procedure voorzien waarbij de auteur in 

eerste instantie wordt aangemaand om vrijwillig afdoende maatregelen te 

treffen zodanig dat het werk kan worden aangewend voor de exceptie die 

een gebruiker inroept. In tweede instantie kan naar de rechter worden 

gestapt om passende maatregelen te verkrijgen. Het probleem is echter 

dat het helemaal nog niet duidelijk is wat die vrijwillige / passende 

maatregelen dan wel precies inhouden. Aan de andere kant mag ook niet 

worden ontkend dat auteurs wel degelijk het recht hebben om, nu de 

middelen daarvoor ook voorhanden zijn, hun werken technologisch te 

beschermen tegen inbreuken (bijvoorbeeld door anti-kopieerbeveiligingen), 

bedrieglijke naamsvermeldingen (bijvoorbeeld door watermarking) of om 

bijvoorbeeld het gebruik in juiste banen te leiden (bijvoorbeeld door een 

forfaitair bedrag te vragen voor elke download van het werk). Volgens 

sommigen houdt DRM het delicate evenwicht tussen de belangen van de 

houders van intellectuele eigendomsrechten en de belangen van de 

maatschappij mee in stand131. Hierover is zeker nog niet het laatste woord 

gezegd of geschreven. 

 

                                                 
130 MINDAUGAS KISKIS en RIMANTAS PETRAUSKAS, “Lessig’s implications for 
intellectual property law and beyond them”, International review of law computers & 
technology, Vol. 19, N° 3, (305)307-308 ; N. HENDRIKS, “Creative commons in 
Nederland: flexible auteursrecht”, AMI 2006, afl. 1, 1-2 
131 Zie bijvoorbeeld S. WEINSTEIN en C. WILD, “Lawrence Lessig’s “Bleak House”: 
a critique of “Free Culture: how big media uses technology and the law to lock down 
culture and control creativity” or “How I learned to stop worrying and love internet 
law”, International Review of Law Computers & Technology, Vol. 19, N° 3, 363-366, 
372 
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Auteurs kunnen er zelf voor kiezen om uitgebreide (gratis) gebruikslicenties 

toe te staan op hun werken door ze ter beschikking te stellen aan het 

publiek op internet via ruime gebruikslicenties. Dit betekent echter niet dat 

de auteur afstand doet van zijn auteursrechten of al zijn prerogatieven 

afstaat. Het blijft in essentie een licentie waaraan wel degelijk nog 

voorwaarden worden verbonden132, bijvoorbeeld dat een werk niet mag 

worden herbewerkt voor commerciële doeleinden. Door het “verervende 

karakter” van een door de auteur gekozen licentie kan een hele keten van 

medeauteurs ontstaan133. In het volgende onderdeel gaan we nader in op 

de kenmerken van de Creative Commons Licentie. 

5.2. De Creative Commons Licentie 

5.2.1. Ontstaan en succes van de licentie 

 

De Creative Commons licentie is 

zeg maar de belichaming van de 

“Free Culture” filosofie. De licentie 

is gebaseerd op het Amerikaanse 

project Creative Commons dat in 2001 gestart werd door Lawrence Lessig  

met het oog op de betere verspreiding van “open / free content” en het 

stimuleren van creativiteit en innovatie. In tegenstelling tot de licenties 

vermeld in het vorige onderdeel, zijn Creative Commons licenties bedoeld 

voor alle werken (muziek, beelden, teksten, etcetera) en gericht tot alle 

soorten auteurs (muzikanten, fotografen, filmmakers, schrijvers, etcetera). 

Er bestaan verschillende soorten Creative Commons licenties met elk hun 

eigen label, die gebruikers uitgebreidere dan wel beperktere rechten 

toekennen met betrekking tot de aangeleverde inhoud. Auteurs kunnen als 

het ware een vrije licentie maken op maat van hun creatie. Wel moet 

duidelijk worden benadrukt dat de auteurs geen afstand doen van hun 

                                                 
132 S. WEINSTEIN en C. WILD, l.c., (363)368 
133 C. DE PRETER en H. DEKEYSER, “De totstandkoming en draagwijdte van open 
source-licenties”, Computerrecht 2004, afl. 5, (216)218-219 ; K.J. KOELMAN, 
“Brothers in arms: open source en auteursrecht”, Computerrecht 2004, 230-231 
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(wettelijke) auteursrechten. Ze verlenen een (ruime) licentie waar geen 

auteursrechtelijke vergoeding voor moet worden betaald, maar behouden 

ook bepaalde rechten (“some rights reserved” in plaats van “all rights 

reserved”). Het gebruik ervan is sinds enkele jaren een wereldwijd succes 

en op dit ogenblik verspreid over ongeveer 14 miljoen websites134. 

 

Door het wereldwijde succes werden er in vele landen aparte Creative 

Commons delegaties135 opgericht die de Amerikaanse Creative Commons 

licentie vertaalde naar het nationale recht en de landstaal (in het geval van 

België de drie landstalen). In België werd de eerste Creative Commons 

Public License (CCPL) gelanceerd in november 2004. Deze vertaling en 

aanpassing zou de garantie moeten leveren dat de Creative Commons 

licentie volledig is aangepast aan het recht dat van toepassing is (dus het 

land van de licentiegever). Door de overeenstemming tussen de Creative 

Commons licenties met dezelfde attributen, weet een gebruiker op die 

manier ook wat hij mag doen, zelfs als het een buitenlandse licentie betreft. 

5.2.2. De licentieprocedure: keuze uit zes standaardlicenties 

De auteur / licentiegever selecteert op de website van Creative Commons 

de gewenste licentie en jurisdictie. Vervolgens moet een standaardformule 

worden ingetikt waardoor met de html-code krijgt om het logo op zijn/haar 

website te plaatsen. De licentie wordt in drie teksten weergegeven: 

• de zogenaamde “Commons Deed” (verklarende tekst voor het 

algemene publiek) 

• de Juridische Code (juridische tekst voor advocaten, juristen) 

• de Metadata (computerbestanden voor de computer) 

 

Creative Commons oppert zes standaardlicenties wanneer je als auteur 

beslist je werk ter beschikking te stellen op het internet, waar het door 

                                                 
134 Op http://commoncontent.org/ vind je een overzicht van websites die werken met 
een Creative Commons licentie ; N. HENDRIKS, “Creative commons in Nederland: 
flexibel auteursrecht”, AMI 2006, afl. 1, (1)2 ; Logo verkrijgbaar op 
http://creativecommons.org/  
135 “Legal leads” binnen de landen die onderdeel zijn van de international Commons 
(iCommons). 
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anderen gratis mag worden gereproduceerd en gedistribueerd / 

medegedeeld. De naam van de (oorspronkelijke) auteur moet altijd worden 

vermeld uit eerbieding van het recht op vaderschap. Voorts moet de auteur 

die een Creative Commos licentie wil koppelen aan zijn werk een aantal 

afwegingen maken: 

- Zal de licentienemer het werk wel of niet voor 

commerciële doeleinden mogen gebruiken? 

- Zal de licentienemer wel of geen bewerkingen van het 

werk mogen maken? 

- Zal de licentienemer verplicht zijn de bewerkingen (het 

afgeleide / verzamelwerk) onder dezelfde 

licentievoorwaarden aan te bieden aan derden of niet? 

(men spreekt hier ook wel over “gelijk delen” of 

“copyleft”) 

 

Naargelang van welke licentievoorwaarden gekozen worden, kan in orde 

van meest naar minst restrictieve licentie, een onderscheid worden 

gemaakt tussen de volgende zes standaardlicenties: 

 

Naamsvermelding – Niet commercieel – Geen bewerkingen 

 

Deze licentie staat het verder distribueren van het werk toe. Het werk mag 

worden gedownload en gedeeld met anderen maar mag niet worden 

gewijzigd of commercieel worden gebruikt. 

Naamsvermelding – Niet commercieel – Gelijk delen 
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Aan de hand van deze licentie mogen anderen de creatie bewerken 

(vertaling, nieuw verhaal, remixen, etcetera) en als inspiratiebron gebruiken 

om verder te bouwen op voorwaarde dat het gaat om niet-commerciële 

doeleinden. Afgeleide werken zullen identiek dezelfde licentie moeten 

dragen. 

Naamsvermelding – Niet commercieel 

 

Aan de hand van deze licentie mogen anderen de creatie bewerken 

(vertaling, remixen, etcetera) en als inspiratiebron gebruiken om op verder 

te bouwen op voorwaarde dat het gaat om niet-commerciële doeleinden. 

De afgeleide werken zullen echter niet dezelfde niet-commerciële licentie 

moeten dragen. 

Naamsvermelding – Geen bewerkingen 

 

Deze licentie staat toe dat een derde het werk mag verder verdelen, zowel 

commercieel als niet-commercieel, op voorwaarde dat het in zijn geheel en 

ongewijzigd wordt doorgegeven. 

Naamsvermelding – Gelijk delen 

 

Deze licentie laat anderen toe de creatie te bewerken en als inspiratiebron 

te gebruiken, zelfs voor commerciële doeleinden op voorwaarde dat de 

afgeleide werken onder dezelfde voorwaarden worden gelicentieerd. Alle 

nieuwe werken zullen dus ook commercieel gebruik toestaan. 
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Naamsvermelding 

 

Deze licentie laat anderen toe de creatie te bewerken en als inspiratiebron 

te gebruiken, zelfs voor commerciële doeleinden. Afgeleide werken mogen 

verspreid worden onder een andere licentie dan de Creative Commons 

licentie. Van alle Creative Commons licenties, kent dit de ruimste rechten 

toe aan de gebruiker(s). 

5.2.3. De specifieke kenmerken van de Creative Commons licentie 

 

Geen afbreuk aan het toepassingsgebied van de Belgische 
Auteurswet 
 
Het gebruik van Creative Commons licenties doet geen afbreuk aan de 

Belgische Auteurswet. Enkel werken die in aanmerking komen voor 

bescherming door het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis 

databankenrecht, kunnen onder een Creative Commons licentie worden 

geplaatst. De auteur kan niet meer vermogensrechten in licentie geven dan 

degene die hem door de wet zijn toegekend (supra). Aan de regeling met 

betrekking tot de billijke vergoedingen, en de inning ervan, wordt niet 

geraakt. Aan de regeling met betrekking tot de excepties of andere 

beperkingen / begrenzingen op / aan de rechten van de licentiegever 

evenmin. De auteur moet ook zijn toestemming geven om het werk onder 

een Creative Commons licentie te plaatsen. Elk gebruik dat niet door de 

gegeven licentie is toegestaan, is verboden. De Creative Commons licentie 

is het enige contract tussen de partijen met betrekking tot het werk. Er 

wordt geen enkele afstand ten opzichte van bepalingen en voorwaarden 

van de licentie of geen enkele aanvaarding van een inbreuk op de licentie 

vermoed zonder een ondertekende schriftelijke overeenkomst. 
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Geldige toestemming gebruiker 
 
Bij de “free software” licenties werden er verwoede discussies gevoerd 

over de vraag of click-wrap licenties wel een geldige overeenkomst kan 

doen ontstaan. Vele gebruikers nemen niet de tijd om de licentie door te 

nemen en klikken gewoon op de “I agree” toets, zonder echt aandacht te 

besteden aan de inhoud van de tekst waar ze zich akkoord mee verklaren. 

Het is dan ook vaak pas achteraf dat de gebruiker vaststelt in welke mate 

hij gebruik kan maken van een werk of programma.136. Toch wordt door de 

meeste rechtsgeleerden aangenomen dat dit een geldige overeenkomst tot 

stand brengt, waarbij de gebruiker ook de algemene voorwaarden 

aanvaardt 137 . Bij Creative Commons licenties kan ons inziens worden 

gesteld dat er aan de mogelijke geldigheidsproblemen een mouw werd 

gepast door gebruik van een eenvoudige licentieprocedure, duidelijk 

herkenbare symbolen én door de licentievoorwaarden in drie verschillende 

talen uit te drukken. In de Belgische versie wordt ook uitdrukkelijk bepaald 

dat elk gebruik van het werk op een manier die onder de verleende licentie 

valt, de aanvaarding van de licentie met zich mee brengt. 

 

Kenmerken licentie: niet-exclusief, wereldwijd, onbeperkt in tijd, geen 
auteursrechtelijke vergoeding 
 

Alle zes Creative Commons licenties hebben gemeenschappelijk dat ze 

niet-exclusief en gratis zijn, wereldwijd gelden en onbeperkt zijn in tijd. Een 

auteur kan dus perfect zijn werk onder een Creative Commons licentie 

plaatsen en vervolgens nog steeds een aparte licentie-overeenkomst 

afsluiten met het oog op een publicatie van een boek bijvoorbeeld. In 
                                                 
136 K.J.KOELMAN, “Copyright law and economics in the EU Copyright Directive: is 
the droit d’auteur passé?”, International Review of Intellectual Property and 
Competition Law 2004, (603)634 
137  P.H. BLOK T.J.M. DE WEERD, « Shrink-wrap en click-wraplicenties zijn 
aanvaardbaar », Computerrecht 2004, afl. 3, 126-128 ; E.P.M. THOLE en W. 
SEINEN, “Open source-softwarelicenties: een civielrechtelijke analyse”, 
Computerrecht 2004, afl. 5, 221-223 ; contra M.W. SCHELTENA en T.F.E. TJONG 
TJIN TAI, “Overeenkomsten sluiten door openen en klikken?”, Computerrecht 2003, 
afl. 4, (244)247-248 ; R.J.J. WESTERDIJK, “Openen en klikken: overeenkomst 
gesloten”, Computerrecht 2004, afl. 6, 280-284 
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principe is de Creative Commons licentie onbeperkt in tijd (voor de 

volledige duur van de bescherming van het werk door het auteursrecht, de 

naburige rechten en het sui generis databankenrecht). De licentiegever 

behoudt het recht voor zich om op elk ogenblik het werk onder een andere 

licentie of andere voorwaarden te exploiteren of om elke verspreiding van 

het werk stop te zetten. Het gebruik maken van die mogelijkheid zal de 

Creative Commons licentie (en andere licenties die eruit voortvloeiden) 

echter niet ongedaan maken. De licentie zal onverminderd van kracht 

blijven tenzij ze wegens niet-nakoming door de licentienemer werd 

ontbonden van rechtswege. De licentiegever kan met andere woorden 

altijd de Creative Commons licentie herroepen, maar dat heeft geen gevolg 

ten aanzien van de personen die het werk reeds reproduceerden, publiek 

mededeelden, distribueerden en (blijven) gebruiken volgens de Creative 

Commons licentie die op het werk rust. 

 

In licentie gegeven uitoefening van vermogensrechten 
 

• reproduceren op welke wijze en in welke vorm ook van 

het werk 

• uitlenen van exemplaren van het werk 

• verspreiden van exemplaren van het werk 

• publiek mededelen van exemplaren van het werk 

• ter beschikking stellen aan het publiek van exemplaren 

van het werk 

• indien het werk een databank is, het opvragen en 

hergebruiken van substantiële delen van de databank 

• Indien er bewerkingen mogen worden gemaakt van het 

werk, mag de licentienemer exemplaren van het 

afgeleide werk reproduceren, publiek mededelen, ter 

beschikking stellen uitlenen, verspreiden aan het publiek 
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Morele rechten 
 
Wanneer een auteur beslist zijn werk op het internet te verspreiden, oefent 

hij zijn divulgatierecht uit. Wanneer er nu aan het werk een Creative 

Commons licentie verbonden wordt, blijkt duidelijk dat zijn recht op 

vaderschap erkend wordt aangezien zijn naam steeds moet worden 

vermeld, alsook indien mogelijk de titel van het werk en de Uniform 

Resource Identifier (meestal in de vorm van een URL). Dan rest nog het 

integriteitsrecht. Afhankelijk van de gekozen Creative Commons licentie 

mag de conclusie worden getrokken dat de auteur toestaat dat er 

bewerkingen plaats vinden, bepaalde aanpassingen/veranderingen worden 

gemaakt, en met andere woorden geen beroep zal doen op zijn 

integriteitsrecht. Het meest fundamentele onderdeel van het 

integriteitsrecht moet evenwel te allen tijde gerespecteerd worden, namelijk 

het respecteren van de eer en goede naam van de auteur138. In de naar 

het Belgische recht vertaalde Creative Commons licenties werd 

uitdrukkelijk bepaald dat de oorspronkelijke auteur afziet van de uitoefening 

van zijn / haar morele rechten met betrekking tot de wijzigingen die 

technisch noodzakelijk zijn. 

 

Speciale voorwaarden 
 
Typerend is ook dat een auteur speciale voorwaarden kan verbinden aan 

de licentie die in klassieke licenties niet voorkomen, zoals het feit dat het 

werk niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt of dat het 

gelijk moet worden gedeeld139. De Belgische Creative Commons licentie 

stelt ook dat ingeval aan de licentie het symbool “niet-commercieel” 

meegegeven werd, het elektronisch delen van bestanden of op een andere 

wijze niet wordt beschouwd als een activiteit met het oog op het bekomen 

van een commercieel voordeel. 

                                                 
138 K.J.KOELMAN, “Brothers in arms: open source en auteursrecht”, Computerrecht 
2004, afl. 5, (230)232 
139  N. HENDRIKS, “Creative commons in Nederland: flexibel auteursrecht”, AMI 
2006, afl. 1, (1)2-3 



 228 

Beheersvennootschap en / of exclusief contract  
 
Lidmaatschap bij een beheersvennootschap voor auteursrecht is een factor 

waarmee moet worden rekening gehouden. De meeste 

auteursverenigingen claimen bij hun toetredingscontracten met hun leden 

nog altijd een beheersmandaat voor zowel huidige als toekomstige werken. 

Auteurs zijn nochtans gerechtigd om bepaalde rechten zelf of door een 

andere vennootschap naar keuze te laten uitoefenen. Een auteur mag in 

geval van lidmaatschap in ieder geval niet zomaar een Creative Commons 

licentie aan zijn werken toekennen. Vaak zal daarover moeten worden 

onderhandeld met de beheersvennootschap. Uiteraard is het ook mogelijk 

dat de auteur reeds een exclusief contract afsloot, bijvoorbeeld met een 

uitgever of producent. Ook in dat geval moeten er duidelijke afspraken 

worden gemaakt, want anders zou de auteur kunnen beschuldigd worden 

van contractbreuk140. 

 

Gebruik Digital Rights Management technieken 
 
De Belgische Creative Commons licentie stelt dat een licentienemer geen 

technische maatregelen gebruiken mag die het gebruik of de toegang tot 

de licentie controleert op een manier die strijdig is met de bepalingen van 

de toegekende licentie. 

 

Nietigheid  
 
Indien een bepaling uit de licentie nietig of niet afdwingbaar is wegens het 

toepasselijke recht, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en 

afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de licentie. In dat geval zal 

de bepaling volgens de Belgische Creative Commons licentie, zonder dat 

daarvoor een tussenkomst van de partijen nodig is, op een zodanige wijze 

                                                 
140  N. HENDRIKS, “Creative commons in Nederland: flexibel auteursrecht”, AMI 
2006, afl. 1, (1)5 
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geïnterpreteerd worden dat haar geldigheid en afdwingbaarheid 

gevrijwaard blijven. 

 
Garantie / uitsluiting aansprakelijkheid 
 
De Belgische Creative Commons licentie bepaalt dat alle aanduidingen die 

verwijzen naar de licentie en naar de garantieclausule en de uitsluiting van 

de aansprakelijkheid, intact moeten worden gehouden. Voor de 

garantieclausule verwijzen we naar de website van Creative Commons. 

5.2.4. Nadelen verbonden aan de Creative Commons licenties 

“Open source” en Creative Commons licenties hebben ook nadelen. Zo 

blijven zij kwetsbaar tegenover personen die ter kwader trouw handelen en 

bijvoorbeeld het gedeelde werk bewerken, de open source ketting 

doorbreken en vervolgens een exclusief auteursrecht opeisen141. Dit risico 

bestaat natuurlijk ook wanneer gewone “klassieke” licenties worden 

gebruikt, maar de bewijslast is hier duidelijk veel zwaarder. Het is ook 

mogelijk dat een gebruiker het auteursrechtelijk beschermde werk van een 

andere auteur, die daar geen toestemming voor gegeven heeft, 

herwerkt142. Niet alleen wordt hierdoor een inbreuk gepleegd, het zet ook 

het betrouwbare karakter van de licenties op het spel. Bepaalde auteurs 

zetten ook een heleboel vraagtekens bij de uitsluiting van aansprakelijkheid 

en het  geldigheidskarakter van de licenties 143 . Ook vanuit het 

economische standpunt van auteurs zouden er bezwaren kunnen worden 

geuit. Het is voor iedere auteur van vitaal belang dat hij inkomsten (een 

“billijke” vergoeding) kan halen uit de exploitatie van zijn werk. Creative 

                                                 
141 R. JONES en E. CAMERON, “Full fat, semi-skimmed or no milk today – creative 
commons licenses and English folk music”, International Review of Law Computers 
& Technology 2005, Vol. 19, N° 3, (259)272 ; K.J. KOELMAN, “Brothers in arms: 
open source en auteursrecht”, Computerrecht 2004, afl. 5, 230 
142 K.J. KOELMAN, “Brother in arms: open source en auteursrecht”, Computerrecht 
2004, afl. 5, (230)232 
143  A.W. DUTHLER, “Kwaliteit open source software niet altijd gegarandeerd”, 
Automatisering Gids 2003, verkrijgbaar op http://www.duthler.nl/publicaties/  ; VAN 
HOLST, W.H. en VAN MULLEM, N.K., “De ongeldigheid van de GPL”, JAVI 2004, 
alf. 3, 94-99 
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Commons licenties bieden daar geen middel voor aan144. Het lijkt ons ook 

eerder twijfelachtig dat er voor auteurs nog voldoende “incentive” zou zijn, 

mocht alles gratis worden gedeeld op het internet. Aan de andere kant laat 

ook het huidige vergoedingsstelsel (taksen op analoge en digitale dragers 

en apparaten) meer en meer te wensen over, zeker sinds de komst van 

DRM-technieken. De roep om een nieuw vergoedingenstelsel dat is 

afgestemd op de komst van de nieuwe informatiemaatschappij weerklinkt 

dan ook elke dag luider en luider. De licenties zijn al bij al zeer interessant 

voor beginnende kunstenaars (cf. het succes van de Arctic Monkeys), 

nonprofit organisaties (Vooruit) en overheidsorganisaties145. Onlangs werd 

in Nederland uitdrukkelijk het geldige karakter van de Creative Commons 

licentie (een foto op Flickr.com) erkend in een vonnis146. De kans is uiterst 

reëel dat ook in België de naar het Belgische recht vertaalde Creative 

Commons licentie in de rechtspraak zal worden erkend. De licentie werd 

aangepast op een zodanige wijze dat de dwingende rechtsregels in het 

Belgische auteursrecht ten volle gerespecteerd werden. 

 

                                                 
144 P.H ARNE en J.C. YATES, “Open source software licenses: perspectives of the 
end user and the software developer”, The Computer & Internet Lawyer 2005, Vol. 
22, N° 8, 3 ; MINDAUGAS KISKIS en RIMANTAS PETRAUSKAS, “Lessig’s 
implications for intellectual property law and beyond them”, International review of 
law computers & technology, Vol. 19, N° 3, (305)309-312 
145  N. HENDRIKS, “Creative commons in Nederland: flexibel auteursrecht”, AMI 
2006, afl. 1, (1)4 
146Zie http://www.out-law.com/page-6765  
 http://tweakers.net/nieuws/41711/Nederlandse-rechter-vindt-Creative-Commons-
rechtsgeldig.html  
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6. Personalisatie en privacy 

6.1. Personalisatie 

 

In de literatuur zijn verschillende definities van personalisatie te vinden147. 

Van Der Hof, Lips en Prins beschouwen het als een strategie van een 

bepaalde organisatie en omschrijven het als volgt: “Organisatorische 

doeleinden gericht op de optimalisering van de online 

dienstverleningsrelatie met de individuele klant op basis van 

gebruikersinformatie.”148 

 

In de afgelopen jaren is personalisatie van en in online omgevingen een 

trend geworden. Steeds meer ondernemingen zien hierin de mogelijkheid 

om klanten aan zich te binden. Door personalisatie willen ze zorgen voor 

een betere dienstverlening door te anticiperen op de behoeften van de 

klant 149 . Personalisatie is echter niet enkel van belang voor de 

bedrijfswereld. Personalisatie wordt ook steeds populairder in de culturele 

sector, waar het wordt gebruikt om culturele inhoud op maat aan de 

individuele gebruikers aan te bieden. Hierbij worden zowel educatieve als 

promotionele doeleinden beoogd150. Ook het virtuele kunsstencentrum van 

de toekomst heeft als doel culturele inhoud op een radicaal vernieuwende 

manier tot bij de participant te brengen. 

 

Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen “customisatie” en 

“personalisatie”. Bij customisatie is het de internaut zelf die de website gaat 

aanpassen aan zijn persoonlijke voorkeuren. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk om vorm te geven aan een interface of manueel een profiel aan te 

                                                 
147 M. BONNET, “Personalization of Web services: Opportunities and challenges”, 
Ariadne 22 juni 2001, 1 http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/ ; 
M.EIRINAKI en M. VAZIRGIANNIS, “Web mining for web personalization”, 4, 
http://www.db-net.aueb.gr/magda/papers/TOIT-webmining_survey.pdf 
148 S. VAN DER HOF, M. LIPS, C. PRINS, “Personalisatie in private en publieke 
dienstverlening”, JAVI Augustus 2004, 137, http://www.javisite.nl/  
149 M. BONNET, “Personalization of Web services: Opportunities and challenges”, 
Ariadne 22 juni 2001, 1 http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/ 
150 S. FILIPPINI-FANTONI en J. BOWEN, “Personalization and customization in 
museum websites”, http://www.jpbowen.com/pub/ic/01.04.html  
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maken. Dit kan bijvoorbeeld bij my.yahoo.com. Bij personalisatie heeft de 

internetgebruiker een eerder passieve rol. Het is de website die het gedrag 

van de surfer analyseert en erop inspeelt. Bij customisatie is de bezoeker 

actief, bij personalisatie de website.  

 

Aangezien aan deze begrippen in de literatuur niet steeds dezelfde 

betekenis wordt gegeven151, zullen we geen onderscheid maken tussen 

beide begrippen en de term personalisatie gebruiken om beide processen 

aan te duiden. Binnen het concept personalisatie kan wel een onderscheid 

gemaakt worden tussen “user-controlled” en “organization-controlled” 

systemen. In het eerste geval wordt het personalisatieproces gedreven 

door informatie die de gebruiker actief verstrekt. In het tweede geval zal het 

systeem de dienst geautomatiseerd aan de behoeften en voorkeuren van 

de gebruiker aanpassen op basis van gedragsinformatie152. Belangrijk om 

op te merken is nog dat personalisatie niet uitsluitend in de strikte relatie 

gebruiker en organisatie hoeft plaats te vinden . Er zijn tevens 

gemeenschappen (“communities”) waarbinnen gepersonaliseerde diensten 

tot stand komen. De nadruk hoeft niet op de relatie tussen de gebruiker en 

de dienstverlener te liggen. Communities kunnen worden uitgebouwd met 

behulp van de dienstverlener. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van collaborative filtering153.   

 

Er bestaan verschillende technieken om online gegevens te verzamelen en 

te analyseren met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde 

diensten: 

 

• Invullen profielgegevens: Aan de bezoeker van een website kan 

gevraagd worden om zijn profiel in te vullen. Hierbij kan het gaan 

                                                 
151  O’LOONEY, Personalization of government internet services, 1,  
http://www.diggov.org/library/library/dgo2001/DGOMAC/MEDIA/OLOO.PDF; A.M.B. 
LIPS, J.E.J. PRINS, S.VAN DER HOF en A.A.P. SCHUDELARO, “Issues of  online 
personalization in commercial and public service delivery”, 16, 
http://rechten.uvt.nl/prins/upload/23220051148418804347515.pdf   
152S. VAN DER HOF, M. LIPS, C. PRINS, l.c., 137 
153 Cf. infra 
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om de klassieke NAW-gegevens, maar ook interessegebieden en 

eventuele voorkeuren kunnen worden aangegeven. Uiteraard 

vergt deze manier van gegevensverzameling een actieve 

participatie van de gebruiker en is men afhankelijk van de 

bereidwilligheid van de bezoeker. Het is ook niet zeker dat de 

informatie die wordt verstrekt correct is. Het gevaar bestaat ook 

dat de informatie niet wordt aangepast aan de veranderende 

behoeften van de bezoeker (tenzij deze bereid is zijn profiel 

voortdurend te updaten)154. 

 

• Analyse van “clickstream” gegevens / web data: Via deze 

techniek worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de 

activiteit van een bezoeker van een website. Er wordt nagegaan 

hoe hij op de site is terechtgekomen, welke zaken hij op de site 

bezoekt en in welke volgorde en wat de bestemming is van de 

bezoeker wanneer hij de site verlaat. Een analyse van deze 

gegevens maakt het mogelijk om na te gaan wat de interesses 

zijn van de bezoeker of wat het doel is van zijn bezoek. De 

clickstream gegevens kunnen afkomstig zijn van de ‘host site’, 

maar ook van andere daarmee samenwerkende sites. De 

clickstream gegevens worden meestal opgeslagen aan de hand 

van logbestanden op de server.  

 

• Collaborative filtering: Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt 

van beslissingen die in het verleden zijn gemaakt door anderen 

met vergelijkbare kenmerken. Gebruikers met vergelijkbare 

meningen worden gematcht. Aldus ontstaan cirkels van 

gelijkgestemde gebruikers, waarvan de waarderingen worden 

gebruikt om gepersonaliseerde aanbevelingen te creëren voor 

individuele gebruikers. De voorkeuren van de gebruiker worden 

afgeleid uit eerdere handelingen die door de bezoeker werden 

                                                 
154 M. BONNET, “Personalization of Web services: Opportunities and challenges”, 
Ariadne 22 juni 2001, 7 http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/ 
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gesteld (bijvoorbeeld het kopen van een boek of het bekijken van 

een bepaald product) of door de gebruiker te vragen om een 

rating te geven aan een bepaald product 155 . Sites als 

Amazon.com en Last.fm maken gebruik van deze techniek. Hoe 

meer bezoekers een site heeft, des te betere aanbevelingen 

kunnen worden gedaan. 

 

• Cookies: Een cookie is een klein databestand dat door de 

webserver, via de browser, op de harde schijf van de 

internetgebruiker wordt geplaatst156. Telkens een bezoeker naar 

een website terugkeert, stuurt zijn browser de cookie naar de 

server. Dit bestand laat de beheerder toe om daarop gegevens 

van het bezoek te plaatsen en deze gegevens tijdens het 

volgende bezoek te recupereren. Cookies worden gebruikt om de 

handelingen of de clicks van de bezoekers tijdens het bezoek aan 

de website na te gaan of bepaalde gegevens bij te houden zoals 

de inloggegevens, de taal of de voorkeuren van de gebruiker. 

Hierdoor kan men vermijden dat deze bij elk bezoek aan de 

website opnieuw moeten worden meegedeeld. Cookies maken 

het mogelijk om clickstream gegevens aan een bepaalde 

bezoeker te koppelen 157 . Als in de cookie een uniek 

identificatienummer wordt opgenomen dat wordt gekoppeld aan 

één of meerdere persoonsgegevens die door de betrokkene via 

een website zijn doorgegeven, dan kan het surfgedrag van de 

                                                 
155 M. BONNET, “Personalization of Web services: Opportunities and challenges”, 
Ariadne 22 juni 2001, 7 http://www.ariadne.ac.uk/issue28/personalization/ 
 ;J.P. KROON, “Het belang van klanteninformatie voor e-commerce”, 14 
http://www.netmarketing.nl/downloads/files/Voorbeeldhoofdstuk%20E-
commerce%20Handboek.pdf  
156 Er kan wel een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke en permanente 
cookies. In het eerste geval wordt de cookie slechts tijdelijk opgeslagen in de 
computer van de internetgebruiker. Het verdwijnt zodra hij het bezoek beëindigt. In 
het tweede geval wordt hij opgeslagen op de harde schijf van de internetgebruiker 
en bij ieder bezoek teruggestuurd naar de server van oorsprong zodat steeds meer 
informatie wordt verzameld over de internetgebruiker. 
157 A.M.B. LIPS, J.E.J. PRINS, S.VAN DER HOF en A.A.P. SCHUDELARO, “Issues 
of  online personalization in commercial and public service delivery”, 34, 
http://rechten.uvt.nl/prins/upload/23220051148418804347515.pdf   
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gebruiker worden gevolgd. Als deze gegevens kunnen worden 

gekoppeld aan persoonsgegevens, dan wordt de 

internetgebruiker op zijn minst identificeerbaar, ook al is hij niet 

steeds duidelijk geïdentificeerd 158 . Aangezien een 

persoonsgegeven informatie is over een identificeerbare of 

geïdentificeerde natuurlijke persoon, zal in dat geval de 

privacywet moeten worden nageleefd. Men gaat dan de 

clickstream, namelijk de opeenvolgende acties van de bezoeker, 

kunnen volgen, analyseren en hieruit conclusies trekken voor 

bijvoorbeeld direct marketing doeleinden 159 . Bepaalde 

gepersonaliseerde sites gebruiken cookies om vaste gebruikers te 

identificeren. Een IP-adres is immers een veel beperktere 

identificator omdat dit verborgen kan blijven achter een 

proxyserver en, wegens het dynamische karakter bij 

internetgebruikers die met een modem werken, niet betrouwbaar 

is160. 

 

Heel wat sites maken gebruik van online personalisatie. De bekendste zijn 

waarschijnlijk Amazon.com en My Yahoo. Niet enkel in de sector van de e-

commerce, maar ook in de publieke dienstverleningssector161  ziet men 

mogelijkheden om met behulp van personalisatie de klant op individuele 

maat te bedienen. Ook in de culturele sector maakt personalisatie opgang. 

Aan personalisatie zijn echter ook een aantal risico’s verbonden. Deze 

worden hieronder besproken. 

                                                 
158 Gids voor websitehouders, 
http://mineco.fgov.be/information_society/enterprises/designers_internetguide/Websi
te_nl-02.htm  
159  M. WALRAEVE, “Cyberkids’ e-privacy: Minderjarigen, minder rechten?” ,38, 
http://www.e-privacy.be/PrivacyPaper4-Cyberkids-e-Privacy.pdf  
160 Groep gegevensverwerking artikel 29, “Privacy op internet: een geïntegreerde 
EU-aanpak van on-linegegevensbescherming”, 17,  
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp37nl.pdf ; 
S. DE SMET, “Clickstream-analyse voor e-commerce”, 22-23, 
https://archive.ugent.be/retrieve/1114/19982819.pdf  
161  Zie bijvoorbeeld: MyVirginia, http://www.virginia.gov/cmsportal/; O’LOONEY, 
Personalization of government internet services, 1,   
http://www.diggov.org/library/library/dgo2001/DGOMAC/MEDIA/OLOO.PDF  
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6.2. Implicaties van personalisatie 

 

Het belangrijkste risico dat online personalisatie met zich meebrengt is een 

schending van de privacy van de bezoeker van de website. Hierna gaan 

we daar dieper op in. Er stellen zich echter ook nog enkele andere 

problemen. Deze zullen kort worden besproken. 

6.2.1. Privacy 

Uit 6.1 , blijkt duidelijk dat bij personalisatie persoonsgegevens zullen 

worden verzameld. Wie personalisatie zegt, zegt met andere woorden 

persoonsgegevens 162 . Een persoonsgegeven is iedere informatie 

betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Die persoon moet niet noodzakelijk door de verantwoordelijke voor de 

verwerking zelf geïdentificeerd/identificeerbaar zijn. Het is voldoende dat 

enig ander persoon met een redelijk inzetbaar middel kan achterhalen op 

welke persoon de gegevens betrekking hebben. Meer persoonsgegevens 

kunnen weliswaar betere online personalisatiediensten opleveren, maar 

verhogen ook het risico op inbreuken op de privacy van de website 

bezoeker. Personalisatie bedreigt de privacy omdat organisaties die 

personalisatietechnieken gebruiken over een machtig instrument 

beschikken om tot in detail te weten wat een individu wil, wie hij is, wat zijn 

interesses zijn…163. Ze laten met andere woorden toe om een profiel op te 

stellen van een bepaalde persoon. 

 

Het gevaar voor schending van de privacy hangt vooral af van wat de 

organisaties met de verkregen informatie doen. Het is eenvoudig om de 

gedetailleerde informatie over personen te misbruiken. Het linken en 

doorverkopen van persoonsgegevens is uitgegroeid tot een winstgevende 

activiteit en bedrijven compromitteren niet zelden privacy van gebruikers in 

                                                 
162 S. RANSE, « Le profiling des internautes au regard du droit au respect de la vie 
privée: le coût de l’efficacité », R.D.T.I. 2004,  38 
163 A.M.B. LIPS, J.E.J. PRINS, S.VAN DER HOF en A.A.P. SCHUDELARO, “Issues 
of  online personalization in commercial and public service delivery”, 111, 
http://rechten.uvt.nl/prins/upload/23220051148418804347515.pdf   
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ruil voor winst164. Zo maakt personalisatie het mogelijk om –weliswaar op 

maat gesneden- ongewenste reclame te versturen. Artikel 14 van de e-

commerce wet165 verbiedt nochtans de praktijk waarbij elektronische post 

(e-mail, maar ook SMS en MMS) wordt gebruikt voor het versturen van 

reclame, indien er geen voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde 

toestemming van de geadresseerde is166. 

 

Personen kunnen ook gefrustreerd raken door personalisatie, omdat hen 

zaken worden aangeboden die hen niet interesseren. Zo is het verhaal 

bekend van een persoon die zich heel beledigd voelde omdat, telkenmale 

hij de naar de Amazon site surfte, hem boeken over homoseksualiteit 

werden aangeboden167. Mensen kunnen ook net zeer verveeld zitten met 

het feit dat de voorspellingen die de computer doet zeer accuraat zijn, 

terwijl de persoon die informatie net angstvallig probeerde  

geheim te houden. Erger wordt het nog wanneer iemand van het gezin van 

die persoon dezelfde computer zou gebruiken om op die site te surfen en 

deze ook de suggestie krijgt om deze boeken aan te kopen. Een cookie 

kan immers vaak slechts een unieke computer en het systeem ervan 

identificeren, niet de gebruiker zelf. Profielinformatie is uiteraard ook zeer 

interessant voor mensen die erop uit zijn om iemands identiteit te stelen. 

6.2.2. Andere implicaties 

Vanuit een economisch standpunt kan personalisatie zeer interessant zijn. 

Het maakt het mogelijk om de juiste informatie tot bij de juiste persoon te 

brengen. Zonder personalisatie is het mogelijk dat organisaties enorme 

investeringen doen om informatie te verspreiden die dan niet wordt 

                                                 
164 S. VAN DER HOF, M. LIPS, C. PRINS, l.c., 140 
165  Wet van 11 maart 2003 betreffende sommige diensten van de 
informatiemaatschappij, B.S. 17 maart 2003  
166  Hierop bestaat wel een uitzondering: men is vrijgesteld de voorafgaande 
toestemming te vragen bij zijn klanten, indien (i) hun elektronische contactgegevens 
op wettelijke wijze verkregen werden in het kader van een product of een dienst; (ii) 
enkel reclame wordt gestuurd voor gelijkaardige producten of diensten die men zelf 
levert; en (iii) op het ogenblik waarop hun elektronische contactgegevens worden 
verzameld, men steeds de mogelijkheid geeft aan zijn klanten om zich kosteloos en 
op gemakkelijke wijze tegen de uitbating te verzetten  
167 S. RANSE, l.c, 42 
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geapprecieerd door de consumenten168 . Het zorgt er ook voor dat de 

bezoekers van een site veel minder moeten ‘klikken’ om de gewenste 

informatie te bekomen169. 

 

Het gevaar van personalisatie is echter dat personen de mogelijkheid wordt 

ontnomen om nieuwe dingen te ontdekken. Doordat ze volgens hun profiel 

in een bepaalde categorie thuishoren, krijgen ze slechts een bepaalde 

soort producten of diensten aangeboden. In extreme situaties zou 

personalisatie zelf kunnen leiden tot een verlies van autonomie. Het 

beperkt immers de mogelijkheid van personen om vrije keuzes te maken. 

Personalisatie maakt het immers ook mogelijk om bepaalde informatie bij 

een bepaalde groep mensen weg te houden. Het is belangrijk dat 

personalisatie niet tot paternalisme gaat leiden. Individuen moeten het 

recht op zelfbeschikking behouden. De techniek moet er op gericht zijn om 

de gebruikerservaring te verbeteren. Uiteraard moeten ook de organisaties 

voordeel kunnen halen uit personalisatie, maar er moet een evenwicht 

worden gevonden tussen autonomie en paternalisme. 

 

In de uitbouw van een webplatform voor het virtueel kunstencentrum van 

de toekomst is het zeker niet de bedoeling om de autonomie van de 

bezoekers van de portaalsite te gaan uithollen. Het is in de eerste plaats de 

bedoeling om culturele inhoud op een vernieuwende manier tot bij de 

gebruiker te brengen. Uiteraard wil men ook de culturele activiteiten 

(concerten, tentoonstellingen, …) onder de aandacht brengen van de 

bezoekers. Personalisatie kan helpen om het juiste doelpubliek aan te 

spreken. Het blijft echter belangrijk om zo transparant mogelijk te werk te 

gaan en aan de bezoekers duidelijk te maken wat er met hun gegevens 

gebeurt en waarom bepaalde gegevens worden gevraagd. Bezoekers 

                                                 
168 A.M.B. LIPS, J.E.J. PRINS, S.VAN DER HOF en A.A.P. SCHUDELARO, “Issues 
of  online personalization in commercial and public service delivery”, 115, 
http://rechten.uvt.nl/prins/upload/23220051148418804347515.pdf   
169  J. DUMORTIER, “Combining Personalised Communications Services with 
Privacy-Friendly Identity Management”, Proceedings of the 44th FITCE Congress 
Vienna, 1-3 September 2005,142 
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zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om de site te bezoeken zonder 

dat personalisatietechnieken op hen worden toegepast. 

 
7. Privacy-statement als oplossing? 

 

Een privacystatement is een verklaring op de website waarin de aanbieder 

van de website uiteenzet hoe hij omgaat met de persoonsgegevens van 

bezoekers van de website 170 . Een webplatform van het virtuele 

kunstencentrum van de toekomst moet uitgroeien tot een belangrijke bron 

van kennis over de participant. Er zullen dan ook heel wat 

persoonsgegevens worden verzameld. Belangrijk is dat aan de bezoekers 

duidelijk wordt gemaakt welke persoonsgegevens worden verzameld, op 

welke manier dit gebeurt en voor welke doeleinden. Dit kan dus in een 

privacystatement.  

 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven welke informatie aan de bezoeker 

van een website moet worden verstrekt en op welk ogenblik dit moet 

gebeuren. Het webplatform zal echter ook regelmatig worden bezocht door 

minderjarigen. Het is duidelijk dat deze extra bescherming nodig hebben. 

De Privacycommissie heeft in een advies van 2002171 uiteengezet welke 

maatregelen er moeten worden genomen om de minderjarigen een zo 

groot mogelijke bescherming te bieden. 

 

                                                 
170 A. HOLLEMAN, “Privacystatements op het internet”, Privacy & Informatie 2003, 
253 
171  Advies nr. 38/2002 van 16 september 2002 van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op het internet minderjarigen  
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7.1. Voorwaarden opgelegd door de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens (WVP) 

 

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts toegestaan als wordt 

voldaan aan de eisen die de Wet verwerking persoonsgegevens172 stelt. 

De Privacycommissie legt in haar advies nadruk op de strikte naleving van 

de principes van deze wet in websites die bestemd zijn voor minderjarigen. 

Hoewel de privacywet geen onderscheid maakt tussen de bescherming 

van minderjarigen en die van volwassenen, wijst de Commissie er toch op 

dat moet worden rekening gehouden met het onevenwicht dat de relatie 

tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de minderjarige 

kenmerkt173. Een culturele website is weliswaar geen site die specifiek op 

minderjarigen is gericht, maar zal wel regelmatig door hen worden bezocht. 

Vandaar dat het aan te raden is dat de principes uit de privacywet strikt 

worden nageleefd. Hieronder wordt eerst het toepassingsgebied van de 

wet besproken. Daarna worden de meest relevante principes omschreven. 

Ook de toelaatbaarheid van de gegevensverwerking zal aan bod komen.  

7.1.1. Toepassingsgebied Wet 

In dit deel zal worden aangegeven wat dient te worden verstaan onder de 

begrippen “persoonsgegevens”, “verwerking” en “verantwoordelijke voor de 

verwerking”. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 
 
Zoals reeds eerder werd aangegeven, is de wet verwerking 

persoonsgegevens van toepassing op elke verwerking van 

persoonsgegevens, waarbij een persoonsgegeven moet omschreven 

worden als iedere informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde 

                                                 
172 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993  
173  Advies nr. 38/2002 van 16 september 2002 van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op het internet minderjarigen, 2 
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of identificeerbare persoon. Een persoon is identificeerbaar zodra deze 

direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van 

een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die 

kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, 

economische, culturele of sociale identiteit.  

 

Om als persoonsgegeven te worden beschouwd, is het voldoende dat ook 

enig ander persoon dan de verantwoordelijke redelijkerwijs een middel kan 

inzetten om een natuurlijke persoon te identificeren. Vandaar dat 

bijvoorbeeld ook een IP-nummer kan beschouwd worden als een 

persoonsgegeven. Op basis van het IP-nummer zelf kent men niet de 

identiteit van de surfer, maar die kan gemakkelijk worden bepaald met 

behulp van de toegangsleverancier. Vermits de toegangsleverancier “enig 

ander persoon” is, die de middelen waarover hij beschikt om de surfers te 

identificeren, redelijkerwijs kan inzetten, zijn de gegevens over de surfer 

persoonsgegevens, zowel voor de toegangsleverancier als in hoofde van 

de beheerder van de website174. 

 

Verwerking wordt gedefinieerd als “elke bewerking of elk geheel van 

bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd 

met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op 

enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenstellen, met elkaar in 

verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van 

persoonsgegevens”. Het mag duidelijk zijn dat het om een ruim begrip 

gaat, waar ook de gegevensmanipulaties die bij direct marketing komen 

kijken onder vallen.  

 

Op internet is het mogelijk om op verschillende manieren 

persoonsgegevens te verzamelen. Naast de vrijwillig door de gebruiker 

verstrekte inlichtingen (bvb. bij het invullen van een user profile pagina of 

                                                 
174 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 31 
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bij het deelnemen aan een spel, etcetera), kunnen op onzichtbare wijze 

inlichtingen over de gebruikers worden verzameld door middel van een 

identificator zoals het IP-adres of de cookie van een gebruiker. De wet is 

van toepassing op het aldus bepaalde profiel van de gebruiker, zonder dat 

het noodzakelijk is dat de verantwoordelijke voor de verwerking beschikt 

over de naam of het adres van de gebruiker. Het is immers mogelijk om via 

de provider inlichtingen betreffende de gebruiker te verkrijgen175. 

 

De verantwoordelijke 
 
De verplichtingen die door de wet verwerking persoonsgegevens worden 

opgelegd zijn gericht tot de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit is de 

natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het 

openbaar bestuur die, alleen of samen met anderen, het doel en de 

middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt176. In casu 

zal het gaan om de sitebeheerder van de site waarop de gegevens worden 

verzameld. 

 

De verantwoordelijke kan beslissen om de hulp in te roepen van een 

verwerker. Dit is de persoon die ten behoeve van de verantwoordelijke 

voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt177. Hoewel de verwerker 

ook wel een aantal verplichtingen worden opgelegd ten aanzien van de 

beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens, is het toch de 

verantwoordelijke die de meeste verplichtingen moet vervullen. 

 

Derde en ontvanger 
 
Onder "derde" wordt "de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke 

vereniging of het openbaar bestuur verstaan, niet zijnde de betrokkene, 

noch de verantwoordelijke voor de verwerking, noch de verwerker, noch de 

                                                 
175 Advies nr. 34/2000 van 22 november 2000 betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in het kader van de elektronische handel, 5     
176  Artikel 1 § 4 eerste lid WVP 
177 Artikel 1 § 5 WVP 



 243 

personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de 

verwerker gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken". We wijzen er 

wel op dat de beoordeling van wie derde is per verwerking dient te 

gebeuren. Zo kan een partij "verwerker" zijn voor een bepaalde verwerking 

ten behoeve van een "verantwoordelijke", en voor een andere verwerking 

een "derde". Tenslotte is er nog het begrip "ontvanger" dat staat voor 

diegene aan wie de gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het al dan 

niet een derde betreft178. 

7.1.2. Toelaatbaarheid van de gegevensverwerking 

Artikel 5 WVP bevat een lijst van de gevallen waarin de verwerking van 

persoonsgegevens toegelaten of toelaatbaar is: 

• wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige 

toestemming heeft verleend;  

• wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering 

van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst 

voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen; 

• wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te 

komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is 

onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een 

ordonnantie; 

• wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een 

vitaal belang van de betrokkene; 

• wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een 

taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening 

van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de 

gegevens worden verstrekt; 

• wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van 

het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de 
                                                 
178  Administratieve of gerechtelijke instanties aan wie gegevens kunnen worden 
meegedeeld in het kader van een bijzondere onderzoeksprocedure worden evenwel 
niet beschouwd als ontvangers. 
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verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden 

verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden 

van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit 

hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen. 

 

Gewezen moet worden op het feit dat een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen de rechtmatigheid van een verwerking en de 

toelaatbaarheid ervan. Het feit dat een verwerking toegelaten is volgens de 

criteria van artikel 5 WVP betekent nog niet noodzakelijk dat de gegevens 

op een rechtmatige wijze worden verwerkt. Hieronder bespreken we de 

meest relevante gevallen waarin een verwerking toelaatbaar is. 

 

Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene 
 
Het is verkieslijk om zich voor de juridische rechtvaardiging van de 

gegevensverwerking te baseren op de toestemming van de betrokkene. De 

wet heeft het over een "ondubbelzinnige toestemming". Dit betekent dat de 

toestemming vrijwillig gegeven wordt, voldoende specifiek is, en berust op 

toereikende informatie. Een toestemming gebaseerd op foutieve informatie 

over de doelstelling of wijze van gegevensverwerking is inderdaad van 

generlei waarde. Vraag is wel hoe streng het begrip "vrijwillig" dient te 

worden geïnterpreteerd.  

 

• Vrije toestemming 
Hier kan alleszins geen sprake van zijn wanneer de betrokkene onder druk 

staat om zijn toestemming te geven, zoals het geval kan zijn wanneer hij in 

ondergeschikt verband staat of kennelijk de zwakkere contractspartij is – 

men denke aan de werknemer-werkgever relatie. De idee is te voorkomen 

dat er enige discriminatie zou plaatsvinden op basis van het al dan niet 

toestemmen door de betrokkene. Twee bedenkingen. In de eerste plaats is 

in de rechtsleer van meet af aan betoogd dat het begrip "vrije 

toestemming" in voormelde zin in grote mate een theoretisch karakter 
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heeft.179 Meestal zal de gegeven toestemming niet volledig vrij zijn, maar 

beïnvloed zijn door een sterke(re) wil te contracteren. Typevoorbeeld is het 

verstrekken van persoonsgegevens om te kunnen deelnemen aan een 

wedstrijd op een website. Is dit ongeoorloofd ? Is hier sprake van een 

"onvrije" toestemming ? De tweede bedenking luidt dat het onredelijk zou 

zijn al te hoge eisen te stemmen aan de mate waarin de toestemming "vrij" 

is. Een beoordelingsfactor die hier kan worden gebruikt is een vergelijking 

te maken tussen de praktijk in kwestie en wat gebruikelijk is in de 

betrokken sector. Als het met andere woorden gebruikelijk is voor websites 

om bij het organiseren van wedstrijden bepaalde persoonsgegevens te 

verzamelen, dan zijn de betrokkenen allicht vertrouwd met dit gebruik. Het 

lijkt dan ook niet redelijk om te besluiten dat het hier om een 

ongerechtvaardigde gegevensverwerking zou gaan, louter op basis van het 

feit dat niet zou zijn voldaan aan het criterium van de vrije toestemming.  

 

• Specifieke toestemming 
Dit neemt uiteraard niet weg dat om van een juridisch toereikende 

toestemming sprake te kunnen zijn, nog wel de twee bijkomende 

kwalitatieve vereisten moeten vervuld zijn: de toestemming moet, naast 

vrij, ook specifiek en geïnformeerd zijn. Het gaat om twee belangrijke 

bijkomende voorwaarden. "Specifiek" betekent dat ze betrekking moet 

hebben op verwerkingen die op voldoende precieze wijze zijn gedefinieerd, 

met inbegrip van de er door de verantwoordelijke voor de verwerking aan 

gegeven doelstellingen. Het kan sterk betwijfeld worden of het volstaat zich 

bijvoorbeeld te beperken tot een enkel zinnetje waarin gesteld wordt dat 

"persoonsgegevens gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden". 

Noch de precieze verwerkingen, noch de doelstellingen zijn hiermee 

voldoende bepaald.  

 

                                                 
179  Th. LEONARD en Y. POULLET, "La protection des données à caractère 
personnel en pleine (r)évolution. La loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 
95/46/C.E. du 24 octobre 1995", J.T. 1999, (377) 380: "Cette condition paraît bien 
illusoire en pratique". 
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• Geïnformeerde toestemming 
"Geïnformeerd" houdt in dat de betrokkene kan beschikken over alle 

elementen die nodig zijn om een analyse te maken van het risico dat de 

verwerking vertegenwoordigt voor zijn rechten en vrijheden. In lijn met wat 

hierboven werd betoogd over het illusoir karakter van de "vrije" 

toestemming, ligt het accent dus op de handeling van de verantwoordelijke 

voor de verwerking (het verstrekken van informatie) eerder dan op die van 

de betrokkene (het zich informeren). De realiteit is inderdaad dat weinige 

betrokkenen de moeite nemen zich terdege te informeren wanneer de 

informatie voorhanden is. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking 

laten afhangen van de bereidheid van de betrokkene zich daadwerkelijk te 

informeren, is dan ook geen werkbare handelswijze. 

 

Gerechtvaardigd belang 
 
Hoewel men zich voor de juridische rechtvaardiging van de direct 

marketingactiviteiten kan baseren op de behartiging van het 

“gerechtvaardigde belang”, zonder beroep te doen op de ondubbelzinnige 

toestemming van de betrokkene, is dit noch juridisch, noch praktisch 

raadzaam.  

Juridisch, omdat men dan voor de wettigheid van de verwerking afhangt 

van een beoordeling van het al dan niet gerechtvaardigd belang, waarvan 

de uitkomst niet steeds bij voorbaat voorspeld kan worden. Immers, de 

beoordeling gebeurt aan de hand van drie elementen: het 

gerechtvaardigde belang 180 , de noodzakelijkheid van de 

gegevensverwerking en het belang van de betrokkene. Een “belang” zal 

gerechtvaardigd zijn wanneer het kadert in de “normale bedrijfsvoering of 

het dagelijks beheer van de organisatie”. 181  Aan de 

noodzakelijkheidsvereiste is niet voldaan indien er minder ingrijpende of 

eenvoudiger manieren zijn om het met de gegevensverwerking beoogde 

                                                 
180 Dit is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde 
aan wie de gegevens worden verstrekt. 
181  M. VAN EIJK en W. VAN HELDEN, “Klant te koop”, CBP (Nl.), 2001, 
http://www.cbpweb.nl/documenten/av_24_Klant_te_koop.stm  
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doel te bereiken. Tenslotte moet de afweging gemaakt worden met het 

belang van de betrokkene. Deze oefening moet de verantwoordelijke reeds 

zelf volbrengen en bekend maken. Het is dus niet aan te raden om zich op 

deze rechtvaardigingsgrond te beroepen. Bij de afweging met het belang 

van de betrokkene is het weinig waarschijnlijk dat in casu het belang van 

de verantwoordelijke zwaarder zal doorwegen.  

Ook praktisch gezien is het niet raadzaam zich louter op het 

gerechtvaardigde belang te beroepen. Persoonsgegevens verzamelen 

zonder toestemming van de bezoeker is immers nefast voor het 

consumentenvertrouwen.  

7.1.3. Transparantie 

De hoeksteen van de privacywet is de transparantie waarmee de gegevens 

moeten worden verwerkt. Deze vereiste is door de wetgever 

geconcretiseerd in de verplichting om de betrokkene te informeren. Artikel 

9 van de privacywet voorziet dat de verantwoordelijke verschillende 

inlichtingen moet verstrekken aan de persoon van wie de gegevens 

worden ingezameld. Volgende zaken moeten worden meegedeeld:  

• De naam en het adres van de verantwoordelijke voor de 

verwerking en, in voorkomend geval, van diens 

vertegenwoordiger 

• De doeleinden van de verwerking 

• Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen 

de voorgenomen verwerking van hem betreffende 

persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht 

wordt met het oog op direct marketing 

• Andere bijkomende informatie, met name: 

- De ontvangers of de categorieën van ontvangers van de 

gegevens 

Er al duidelijk moeten worden aangegeven of de 

gegevens aan derden zullen worden meegedeeld en 

waartoe ze zullen dienen  
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- Het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de 

eventuele gevolgen van niet-beantwoording 

- Het bestaan van een recht om zijn eigen gegevens in te 

kijken en op verbetering van de persoonsgegevens die op 

hem betrekking hebben 

 

Er moet duidelijk gemaakt worden welke gegevens nodig zijn en voor 

welke doeleinden deze worden verzameld. Uiteraard is het ook belangrijk 

dat de betrokkene op de hoogte wordt gebracht van de rechten die hij heeft 

en op welke manier hij deze kan uitoefenen. Vandaar dat het ook van 

belang is dat deze informatie wordt aangevuld met de coördinaten van de 

verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, zodat de betrokkene bij 

hem terecht kan met vragen of om het recht om inzage of correctie uit te 

oefenen182. 

 

Indien men de verzamelde data voor direct marketing wenst te gebruiken, 

dan moet op het elektronische formulier de mogelijkheid worden gegeven 

om zich hiertegen te verzetten. Dit wordt ook een opt-out genoemd. Voor 

elektronische contactgegevens, zoals een gsm-nummer of een e-mailadres 

geldt een opt-in regime. De wet van 11 maart 2003183  bepaalt dat de 

betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming moet geven vooraleer men zijn 

elektronisch adres mag gebruiken voor reclame via elektronische post. 

 

Het transparantieprincipe brengt ook met zich mee dat de 

verantwoordelijke duidelijkheid zal moeten verschaffen over de 

verschillende technieken die worden gebruikt om de site te personaliseren. 

Zo zal aan de gebruiker informatie moeten worden verstrekt over de aard 

en de functie van de cookies. Er zal ook moeten worden aangegeven op 

welke wijze hij deze cookies kan weigeren. Het is echt belangrijk dat de 

bezoeker een duidelijk beeld krijgt op welke manier zijn persoonsgegevens 

worden verzameld en op welke manier deze worden gebruikt. 

                                                 
182  M. WALRAEVE, “Cyberkids’ e-privacy: Minderjarigen, minder rechten?”  12, 
http://www.e-privacy.be/PrivacyPaper4-Cyberkids-e-Privacy.pdf  
183 B.S. 17 maart 2003 
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Bij het meedelen van de informatie moet worden rekening gehouden met 

de doelgroepen tot wie men zich richt. Indien minderjarigen één van de 

doelgroepen zijn moet de formulering eenvoudig en toegankelijk zijn. De 

verantwoordelijke moet een directe stijl gebruiken waarbij hij zich 

persoonlijk tot de minderjarige richt. Volgens de Privacycommissie zou de 

minderjarige ook moeten worden aangemoedigd om zijn ouders in te 

lichten over zijn online-activiteiten, hen te laten deelnemen aan deze 

activiteiten en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens door 

te sturen 184 . Het webplatform is echter niet enkel bestemd voor 

minderjarigen. Vandaar dat het interessant zou zijn dat duidelijk is welke 

leeftijd de website-bezoeker heeft. Er zouden dan verschillende privacy-

policies kunnen worden opgesteld, afhankelijk van de leeftijd. Vanuit 

praktisch oogpunt lijkt dit echter ook niet eenvoudig te realiseren. De beste 

oplossing lijkt te zijn om in de privacy policy zoveel mogelijk rekening te 

houden met het feit dat de site ook door minderjarigen wordt bezocht.  

7.1.4. Finaliteits- en noodzakelijkheidsprincipe 

Het finaliteitsprincipe stelt dat persoonsgegevens voor welbepaalde en 

gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verkregen en vervolgens niet 

mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die 

doeleinden 185 . Het is belangrijk dat de doeleinden duidelijk worden 

aangegeven. Voor een verantwoordelijke is het dus van belang dat, op het 

moment van het verstrekken van informatie aan de betrokkene, de 

doeleinden zo wijd mogelijk worden omschreven, zonder echter te 

algemeen te zijn186. Als de gegevens zowel zullen gebruikt worden voor de 

uitvoering van een contract (bvb. bestelling concertticket) als voor direct 

marketing, moet de voor de verwerking verantwoordelijke duidelijk beide 

doelstellingen aangeven. 

 

                                                 
184 Advies nr. 38/2002 van 16 september 2002 betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op het internet minderjarigen, 3 
185 Artikel 4 § 1 WVP 
186 F. DE VILLEFRAGNE, “Bescherming van persoonsgegevens”, in R. BISCIARI, 
M. DEDRYVERE en B. DE LOOSE (eds.), Ele ktronische handel: juridische en 
praktische aspecten, Antwerpen, Heule, 2004, 174 
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Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor die 

doelstellingen, mogen worden verzameld. Personalisatiesystemen zouden 

dus enkel de gegevens mogen verzamelen die ze nodig hebben187. Het 

kan nooit de bedoeling zijn om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. 

Dit is nochtans iets wat vaak gebeurt op websites. Vaak vereisen bepaalde 

doelen niet dat zoveel gegevens worden verzameld. Zo is het voor het 

opsturen van een e-nieuwsbrief enkel nodig dat men beschikt over het e-

mailadres van een bepaalde persoon. Ook voor personalisatie is het vaak 

niet nodig dat men de naam van een individu of andere persoonsgegevens 

kent. Hier kan het gebruik van pseudoniemen worden aangeraden. Een 

pseudoniem geeft vaak een voldoende verband met de gebruiker. Veel 

websites bieden die bescherming niet en ook wanneer gebruik kan 

gemaakt worden van pseudoniem kan deze vaak weer worden gekoppeld 

aan persoonsgegevens in het geval er betalingen en fysieke levering aan 

de dienstverlening verbonden zijn. Vanuit het oogpunt van de 

privacybescherming zou steeds weer moeten worden beoordeeld of het 

kennen van iemands identiteit daadwerkelijk noodzakelijk is voor het 

verlenen van de gepersonaliseerde online dienst188. 

 

Met betrekking tot persoonsgegevens van minderjarigen stelt de 

Privacycommissie in haar advies dat de gegevens die een directe 

identificatie mogelijk maken van de minderjarige, zoals zijn familienaam, 

zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn foto of de naam van zijn school, in 

principe niet zouden moeten worden ingezameld189. 

 

De Commissie geeft dan ook het volgende aan: 

“Wanneer aan de minderjarige wordt voorgesteld zijn e-mail adres 

op te geven, zou de verwervingsprocedure geen gegevens mogen 

bevatten die leiden tot een directie identificatie. De minderjarige 

                                                 
187  L. CRANOR, “Privacy and ecommerce personalization”, 3, 
http://lorrie.cranor.org/pubs/wpes03.pdf  
188 S. VAN DER HOF, M. LIPS, C. PRINS, l.c., 139 
189  Advies nr. 38/2002 van 16 september 2002 van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijhke levenssfeer betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op het internet minderjarigen, 4 
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zou bovendien moeten worden aangeraden om in zijn emailadres 

niet zijn echte naam te vermelden maar daarentegen, bij 

voorkeur, gebruik te maken van een ludiek of fantasierijk 

pseudoniem. 

Wanneer de site een discussieforum aanbiedt, is er een minimum 

aan persoonlijke gegevens nodig in het kader van de 

inschrijvingsprocedure. Deze informatie moet beperkt blijven (e-

mailadres, pseudoniem). Men moet bovendien de aandacht van 

de minderjarige vestigen op het feit dat hij moet vermijden te 

persoonlijke informatie vrij te geven (zoals zijn echte naam en 

adres) op een site die voor iedereen toegankelijk is, om de risico’s 

van een wilde inzameling van gepubliceerde gegevens door 

derden te vermijden (illegale inzameling wel te verstaan). 

Evenzo moet de verantwoordelijke voor de verwerking, die een 

abonnement voor een nieuwsbrief aanbiedt, enkel die informatie 

inzamelen die hem toelaat de brief elektronisch toe te sturen: e-

mailadres en eventueel de leeftijd (maar geen exacte 

geboortedatum) moeten volstaan. De familienaam, het adres of 

het telefoonnummer van de minderjarige zijn niet noodzakelijk en 

moeten niet opgenomen worden in het formulier. 

Bij deze verschillende hypotheses gaat het er niet om dat de 

minderjarige wordt aangemoedigd foute informatie te geven, zoals 

bijvoorbeeld een valse identiteit die wordt voorgesteld als de 

echte identiteit, maar om de voorrang te geven aan de 

samenstelling van een weinig gedetailleerd profiel dat strikt 

overeenstemt met datgene wat nodig is voor het online gebruik 

van de dienstverlening”. 

 

Uiteraard is het in het kader van het virtuele kunstencentrum van de 

toekomst de bedoeling om ook minderjarigen te laten genieten van de 

mogelijkheden die het webplatform biedt. Ook van minderjarigen zullen 

daarom persoonsgegevens moeten worden verzameld. De 

Privacycommissie wil er echter duidelijk op wijzen dat minderjarigen extra 
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moeten worden beschermd. Gegevens die niet nodig zijn om 

gepersonaliseerde diensten aan te bieden moeten niet worden verzameld. 

Minderjarigen moeten er op gewezen worden dat ze moeten vermijden om 

zulke gegevens vrij te geven. 

7.1.5. Rechtmatigheids- en wettigheidprincipe 

Een “rechtmatige” verwerking houdt in dat de verwerking het geheel van de 

wettelijke voorschriften moet naleven, gaande van de algemene beginselen 

inzake de kwaliteit van gegevens over de toelaatbaarheidsvoorwaarden tot 

de vereisten inzake de vertrouwelijkheid en beveiliging en doorgifte naar 

landen buiten de Europese Gemeenschap. Dit is een zware vereiste die 

niet zonder gevolgen is. Telkens een wetsbepaling niet wordt nageleefd, is 

de verwerking onrechtmatig. Dit houdt o.m. in dat de betrokkene die kan 

aantonen dat hij hierdoor schade heeft geleden, de verantwoordelijke 

aansprakelijk kan stellen.  

 

Dit principe is vooral van belang voor minderjarigen. De Commissie stelt 

dat elke verzameling van gegevens voor marketingdoeleinden van 

minderjarigen die de leeftijd van het onderscheidingsvermogen niet hebben 

bereikt, onwettig is. In de context van een spel of in ruil voor een geschenk 

mogen ook geen gegevens over een minderjarige worden verzameld190. 

 

Voor een bepaalde categorie van persoonsgegevens, de zogenaamde 

gevoelige persoonsgegevens, geldt een specifieke beschermingsregeling. 

Artikel 6 WVP omschrijft dit als persoonsgegevens waaruit de raciale 

afkomst, de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige 

overtuiging, de levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van 

een vakvereniging blijken, alsook de persoonsgegevens die het seksuele 

leven betreffen. De wet verbiedt in het algemeen de verwerking van deze 

gevoelige informatie, tenzij in bepaalde specifieke gevallen. Nu kan het 

deelnemen aan chatsites aanleiding geven tot een rechtstreekse of 

                                                 
190  Advies nr. 38/2002 van 16 september 2002 van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van minderjarigen op het internet , 5 
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onrechtstreekse identificatie van onder meer dergelijke kenmerken van een 

individu. De Commissie wijst erop dat de toestemming van de ouders nodig 

is om deze gevoelige gegevens te kunnen verwerken. 

 

De Commissie wil echter vermijden dat de ouderlijke toestemming een 

mechanisme wordt dat ingaat tegen de beslissing van het kind. Daarom wil 

de Commissie enkel de toestemming van de ouders in welbepaalde 

omstandigheden: 

 

• wanneer het kind de leeftijd van onderscheidingsvermogen nog 

niet heeft bereikt, 

• wanneer gevoelige gegevens worden ingezameld, 

• wanneer het nagestreefde doel niet in het direct belang is van de 

minderjarige (marketing, doorgeven van gegevens aan derden), 

• wanneer de gegevens bestemd zijn om openbaar te worden 

gemaakt (verspreiding van informatie via een discussieforum, of 

op de website van een school). 

 

Het is echter duidelijk dat deze verplichtingen in de praktijk niet echt op 

eenvoudige wijze zullen kunnen worden toegepast. Het is immers voor de 

verantwoordelijke van een website niet vanzelfsprekend om de 

toestemming van de ouders te bekomen. Wat wel zeker kan gebeuren is 

het aansporen van minderjarigen om hun ouders op de hoogte te brengen 

van hun online-activiteiten. Er zal ook moeten voor gezorgd worden dat 

enkel die gegevens zullen worden verzameld die nodig zijn om de 

doelstelling te bereiken. 

7.1.6. Bijkomende verplichtingen 

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, moeten de 

verantwoordelijke van de verwerking, en in voorkomend geval zijn 

vertegenwoordiger in België, alsmede de verwerker, de gepaste technische 

en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de 

bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde 
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vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de 

toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van 

persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend 

beveiligingsniveau verzekeren, rekening houdend, enerzijds, met de stand 

van de techniek terzake en de kosten voor het toepassen van de 

maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en 

de potentiële risico's191. Het is ook belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt 

aan de bezoekers welke beveiligingsmaatregelen worden toegepast om de 

authenticiteit van de site en de integriteit en de vertrouwelijkheid van de via 

het netwerk overgedragen informatie te waarborgen192. 

 

Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk 

geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking 

van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden 

bestemd zijn, doet de verantwoordelijke voor de verwerking of, in 

voorkomend geval, diens vertegenwoordiger, daarvan aangifte bij de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer193. Deze 

aangifte kan nu elektronisch gebeuren via de website van de 

Privacycommissie: www.privacy.fgov.be. 

7.1.7. Rechten van de betrokkene 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP) kent aan de betrokkene een 

aantal rechten toe. Hieronder leggen we kort uit wat deze rechten 

inhouden. 

 

Recht op informatie 
 
Zoals eerder vermeld is de hoeksteen van de WVP de transparantie 

waarmee de gegevens worden verwerkt. Deze vereiste is door de 

wetgever geconcretiseerd in de verplichting om de betrokkene te 
                                                 
191 Art. 16 § 4 WVP 
192 Groep gegevensbescherming artikel 29, Aanbeveling 2/2001 van 17 mei 2001 
inzake bepaalde minimumeisen voor het on line verzamelen van persoonsgegevens 
in de Europese Unie, 7 
193 Art. 17 § 1 WVP 
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informeren. Artikel 9 van de WVP voorziet dat de verantwoordelijke 

verschillende inlichtingen moet verstrekken aan de persoon van wie de 

gegevens worden ingezameld.  

 

De wet maakt daarbij een onderscheid naargelang de gegevens 

rechtstreeks bij de betrokkene dan wel op een andere manier worden 

verkregen. Als de gegevens rechtstreeks bij de betrokkene worden 

opgevraagd, moet de informatie verschaft worden op het moment dat de 

gegevens worden verkregen. Wanneer de gegevens niet bij de betrokkene 

zelf verkregen worden, is er geen onmiddellijke gelegenheid om de nodige 

informatie te verstrekken. De wet geeft de verantwoordelijke voor de 

verwerking enkele opties: ofwel neemt hij onmiddellijk na ontvangst van de 

gegevens contact op met de betrokkene, ofwel doet hij dit vooraleer hij 

gegevens meedeelt aan een derde. In het geval van een website waarbij 

aan de hand van de voorkeuren van de bezoeker gepersonaliseerde 

content wordt aangeboden, zullen de gegevens normaal gezien 

rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld. 

 

Inzagerecht en recht op verbetering 
 
Zodra de betrokkene weet dat er persoonsgegevens over hem worden 

verwerkt, moet hij de mogelijkheid hebben om de nodige controle uit te 

oefenen. De WVP bepaalt dat de betrokkene die zijn identiteit bewijst, het 

recht heeft om vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking meer 

uitleg te krijgen in verband met de hem/haar betreffende verwerking van 

persoonsgegevens 194 . Eenieder is tevens gerechtigd alle onjuiste 

persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen 

verbeteren195. 

Het inzagerecht of het recht op mededeling moet uitgaan van de 

betrokkene die zijn identiteit bewijst en beantwoorden aan een aantal 

                                                 
194 Artikel 10 § 1 WVP 
195 Artikel 12 § 1 WVP 
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formele geldigheidsvereisten. Eerst en vooral mag elke betrokkene vragen 

of er al dan niet gegevens over hem verwerkt worden. Is dit het geval, dan 

moet de verantwoordelijke ook informatie verstrekken over de doeleinden 

van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens in kwestie en van de 

categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Bovendien 

mag de betrokkene vragen dat de verwerkte gegevens in een begrijpelijke 

vorm aan hem worden verstrekt. Alle beschikbare informatie over de 

oorsprong van die gegevens moet hieraan worden toegevoegd. 

Het begrip recht van verbetering omvat meer dan louter materiële 

verbetering. De betrokkene heeft niet enkel het recht om onjuiste gegevens 

die op hem betrekking hebben verbeteren, hij mag de gegevens ook 

aanvullen. Als persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, heeft hij 

het recht de gegevens te laten verwijderen of kan hij verbieden om ze nog 

langer aan te wenden. 

 

Recht van verzet 
 

In de kennisgeving die aan de betrokkene moet worden verstrekt, moet in 

een aantal gevallen het bestaan van de mogelijkheid om zich tegen de 

verwerking te verzetten, zijn opgenomen. Dit is in het bijzonder het geval 

wanneer de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing196, 

maar ook wanneer dit vereist is om tegenover de betrokkene een eerlijke 

verwerking te waarborgen. Het recht op verzet is dan ook een logisch 

vervolg op het recht op kennisgeving. 

 

Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct 

marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering 

tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende 

persoonsgegevens verzetten. Voor andere doeleinden dan direct 

                                                 
196 Wat nu het begrip “direct marketing” in de WVP betreft, moeten we wel opmerken 
dat hiervoor geen wettelijke definitie voorzien is. De privacycommissie stelt dat 
onder “direct marketing” dient te worden verstaan “elk aanbod van goederen of 
diensten, op initiatief van de aanbieder gericht aan een specifieke persoon”. 
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marketing geldt dat eenieder gerechtigd is om wegens zwaarwegende en 

gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, 

zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van 

een verwerking vormen. In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door 

de verantwoordelijke voor de verwerking verrichte verwerking niet langer 

op deze persoonsgegevens betrekking hebben. 

 

Bij het webplatform van het kunstencentrum van de toekomst zullen de 

persoonsgegevens voor verschillende doelstellingen worden gebruikt. Eén 

van die doelstellingen zal ongetwijfeld direct marketing zijn. Het begrip 

direct marketing wordt immers vrij ruim opgevat. Indien op basis van de 

voorkeuren van de bezoeker aan deze mededeling wordt gedaan over 

bepaalde optredens of tentoonstellingen, zal er sprake zijn van het 

verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. In dat 

geval zal de betrokkene zich dus zonder enige motivering tegen de 

verwerking van zijn persoonsgegevens mogen verzetten. 

7.2. Cookies 

 

Er moet niet enkel worden rekening gehouden met de wet verwerking 

persoonsgegevens, ook de wet op de elektronische communicatie197 bevat 

een belangrijke bepaling waarmee rekening moet worden gehouden als 

gebruik wordt gemaakt van cookies. Artikel 129 van deze wet luidt als 

volgt: 

 

“Het gebruik van elektronische communicatienetwerken voor de opslag van 

informatie of voor het verkrijgen van toegang tot informatie die is 

opgeslagen in de eindapparatuur van een abonnee of een eindgebruiker is 

slechts toegestaan op voorwaarde dat : 

  1° de betrokken abonnee of eindgebruiker, overeenkomstig de 

voorwaarden bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

                                                 
197 Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, B.S. 20 juni 
2005 
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de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, duidelijke en precieze informatie krijgt over de 

doeleinden van de verwerking en zijn rechten op basis van de wet van 8 

december 1992; 

  2° de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokken abonnee of 

eindgebruiker, voorafgaand aan de verwerking, op een duidelijk leesbare 

en ondubbelzinnige wijze, de mogelijkheid biedt om de voorgenomen 

verwerking te weigeren.  

  Het eerste lid is van toepassing onverminderd de technische opslag van 

informatie of de toegang tot informatie opgeslagen in de eindapparatuur 

van een abonnee of een eindgebruiker met als uitsluitend doel de 

verzending van een communicatie via een elektronische 

communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een 

uitdrukkelijk door de abonnee gevraagde dienst van de 

informatiemaatschappij te leveren. 

  Een gebrek aan weigering in de zin van het eerste lid of de toepassing 

van het tweede lid, stelt de verantwoordelijke voor de verwerking niet vrij 

van de verplichtingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens die niet opgelegd worden in dit artikel.” 

 

Deze bepaling is een omzetting van art 5, 3° van richtlijn 2002/58 EG198. 

Opvallend is dat de bepaling niet verwijst naar een bepaalde technologie, 

noch duidelijk maakt over welk type informatie het moet gaan. Wat betreft 

de technologie was het hoogstwaarschijnlijk de bedoeling om zo 

technologieneutraal mogelijk te blijven. De onduidelijkheid over de term 

informatie zorgt voor meer verwarring. In de eerste plaats zal dus worden 

gedacht aan cookies, maar ook andere technieken komen dus in 

aanmerking.  

 

                                                 
198 Richtl. Eur. Parl. en Raad E.G. nr. 2002/58 van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegvens en de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de sector elektronische communicatie, P.B. , L. 31 juli 2002, afl. 201, 
37 
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De vraag is of met de term informatie enkel persoonsgegevens wordt 

bedoeld of het om elke informatie gaat, zonder dat deze informatie een 

persoonsgegeven moet zijn. Als naar de doelstelling van de richtlijn wordt 

gekeken, zal de eerste interpretatie worden gevolgd. Er kan echter ook 

worden van uitgegaan dat de terminologie die in Artikel 5, 3° wordt gebruikt 

meer neutraal bedoeld is en dus eigenlijk afwijkt van de doelstelling van de 

richtlijn199. In dat geval is artikel 129 van de elektronische communicatiewet 

ook van toepassing op informatie die in eindapparatuur van de abonnee of 

eindgebruiker worden opgeslagen, ook al bevat deze informatie geen 

persoonsgegevens. 

 

Artikel 129 legt dus twee verplichtingen op. Er is een verplichting om de 

abonnee of eindgebruiker te informeren. Diezelfde eindgebruiker of 

abonnee moet ook de mogelijkheid krijgen om de voorgenomen verwerking 

te weigeren. De informatieverplichting brengt met zich mee dat de persoon 

die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de cookie de informatie moet 

meedelen die voorzien is in artikel 9 van de wet verwerking 

persoonsgegevens. Deze verplichting lijkt dus niet echt iets toe te voegen, 

aangezien ze dus al in de WVP is voorzien. Een verklaring hiervoor zou 

precies kunnen zijn dat de Europese wetgever met betrekking tot cookies 

geen onderscheid heeft willen maken tussen persoonsgegevens en 

gegevens die geen persoonsgegevens zijn. De persoon die 

verantwoordelijk is voor het installeren van een cookie op uw harde schijf 

zal dus steeds informatie moeten verschaffen, ook al bevat de cookie geen 

gegevens die een natuurlijke persoon identificeren of zouden kunnen 

identificeren200. Het recht om de installatie op uw computer te weigeren is 

met name belangrijk in situaties waarin ook andere gebruikers toegang 

hebben tot de eindapparatuur en zo tot op die apparatuur opgeslagen 

gegevens die mogelijkerwijs privacygevoelige informatie kan bevatten201.  

 
                                                 
199 F. DEBUSSERE, “The EU-Privacy directive: A Monstruous Attempt to starve the 
Cookie Monster?”, International Journal of Law and Information Technology 2005, 
83 
200 F. DEBUSSERE, l.c., 88 
201 Overweging nr. 25 richtlijn 2002/58 EG 
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Het weigeren van cookies heeft echter vaak gevolgen voor het bezoek aan 

een website. De kans bestaat dat men bepaalde delen van de site niet 

meer kan bekijken en soms heeft men zelfs helemaal geen toegang tot de 

site. Hieromtrent stelt overweging 25 van richtlijn 2002/58 het volgende: 

“Aan toegang tot specifieke inhoud van een website kan nog altijd de 

voorwaarde worden verbonden dat een cookie of soortgelijke voorziening, 

indien gebruikt voor een legitiem doel, bewust wordt aanvaard.” Indien er 

een legitieme doelstelling bestaat, kan de toegang tot specifieke inhoud 

van een website dus afhankelijk worden gesteld van het aanvaarden van 

een cookie. In het kader van een cultureel webplatform zou kunnen worden 

gesteld dat, indien er een legitime doelstelling is, bezoekers die weigeren 

cookies te aanvaarden geen gebruik zullen kunnen maken van bepaalde 

features (bvb. bepaalde vormen van personalisatie zullen aan hen niet 

kunnen worden aangeboden.) In een advies van de Privacycommissie dat 

dateert van voor de rrichtlijn 2002/ 58 EG benadrukt de Commissie 

nochtans dat de toegang tot een internetsite afhankelijk maken van het 

aanvaarden van een cookie ingaat tegen het wettigheidsbeginsel, behalve 

indien deze cookies niet-permanente cookies zijn die absoluut noodzakelijk 

zijn om in te gaan op het verzoek van de gebruiker. In principe zal de 

gebruiker dus telkens in de mogelijkheid moeten worden gesteld de 

cookies die de verantwoordelijke voor de site hem opstuurt, te weigeren en 

toch, ondanks de weigering, toegang te hebben tot de verschillende  

pagina’s van de betrokken site202. 

 

In het tweede lid van artikel 129 staan twee uitzonderingen op het 

algemene regime. In deze gevallen is de beheerder van de website niet 

verplicht de informatie te verschaffen en het recht tot weigeren aan te 

bieden. De eerste uitzondering laat de technische opslag van informatie 

toe, indien deze tot doel heeft de verzending van een communicatie via 

een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te 

vergemakkelijken. Wellicht laat deze bepaling toe dat gebruik gemaakt 

                                                 
202  Advies nr. 34/2000 van 22 november 2000 van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in het kader van de elektronische handel, 6 
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wordt van sessiecookies203. De tweede uitzondering heeft betrekking op 

het leveren van een dienst van de informatiemaatschappij.  

7.3. Wijze waarop informatie moet worden aangeboden 

 

Om een eerlijke verwerking te waarborgen, moet deze informatie 

rechtsreeks op het scherm verschijnen alvorens het verzamelen begint. 

 

Bij gebruik van automatische methoden van gegevensverzameling 

(cookies,…) zou de informatie zonodig aangeboden moeten worden door 

middel van een zogenaamd pop-upvenster. Het verwerken van 

persoonsgegevens is immers slechts in een beperkt aantal gevallen 

toelaatbaar 204 . Het valt sterk aan te raden dat in het kader van een 

cultureel webplatform telkens de toestemming wordt gevraagd alvorens de 

persoonsgegevens van een bepaald individu worden verwerkt. Opdat er 

sprake zou kunnen zijn van een vrije, geïnformeerde en voorafgaande 

toestemming is het bij het gebruik van automatische methoden van 

gegevensverzameling niet voldoende hierover enkel informatie te 

verstrekken in een privacy policy 205 . Er kan pas sprake zijn van een 

voorafgaande geïnformeerde toestemming indien de bezoeker op de 

hoogte wordt gebracht van het gebruik van cookies vooraleer er effectief 

cookies op zijn harde schijf worden geplaatst. De interactiviteit van het 

internet biedt voldoende mogelijkheden om deze voorwaarde te kunnen 

vervullen. 

 

Volledige informatie over het privacybeleid moet rechtstreeks vanaf de 

homepage van de site en op elke plaats waar persoonsgegevens online 

worden verzameld, toegankelijk zijn. De aan te klikken rubriektitel moet 

voldoende opvallend, expliciet en specifiek zijn om de internetgebruiker 

een duidelijk idee te geven van de inhoud waarnaar wordt verwezen. 

                                                 
203 F. DEBUSSERE, l.c., 92 
204 Artikel 5 WVP 
205 S. RANSE, l.c., 48 
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8. Conclusie  

 

Internetgebruikers zijn zich niet altijd bewust van hun rechten en plichten 

op het internet. Vaak is er wel een summiere uitleg terug te vinden in de 

algemene gebruiksvoorwaarden of de disclaimertekst van een website, 

maar die wordt zelden of nooit geconsulteerd. Toch is dit niet onbelangrijk 

want het auteursrecht is ook van kracht op het internet. Kort samengevat is 

het uitgangspunt van het exclusieve auteursrecht het volgende: voor elke 

exploitatiewijze is de toestemming van de auteur vereist tenzij een exceptie 

kan worden ingeroepen. Zoals uit deze bijdrage is gebleken kunnen 

gebruikers en website eigenaars wel verscheidene uitzonderingen 

inroepen die hen het leven een stuk eenvoudiger maken en waardoor een 

redelijk evenwicht kan worden bereikt tussen de belangen van auteurs en 

die van de samenleving. Een technisch tussenpersoon kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor specifiek in de wet opgesomde 

activiteiten, meer bepaald “mere conduit”, “(proxy) caching” en “hosting”. 

Wanneer gebruikers van een webplatform gebruik maken van de 

opslagruimte die het platform ter beschikking stelt, door bijvoorbeeld linken 

te plaatsen naar websites, recensies te geven, commentaren te schrijven 

op de weblog en deel te nemen aan sessies in chatrooms, dan is het 

uitgangspunt steeds dat de tussenpersonen niet zomaar verantwoordelijk 

kunnen worden gesteld voor mogelijk “onrechtmatige informatie” (zoals 

inbreuken op het auteursrecht) die door de gebruikers op de site werd 

geplaatst. Tussenpersonen hebben geen algemene toezichtplicht, dat zou 

ook praktisch gezien  niet haalbaar zijn. Wanneer zij echter op de hoogte 

worden gesteld van bepaalde illegale of onrechtmatige activiteiten door 

klachten van derden of door instructies van de overheid in kennis worden 

gesteld, moeten zij actie ondernemen. Zoniet dreigen zij hun vrijstelling van 

aansprakelijkheid te verliezen. Door de vage bewoordingen van de wet 

heerst er echter heel wat rechtsonzekerheid en dreigt ook het 

fundamentele recht op vrije meningsuiting aan belang te moeten inboeten. 

Tot dusver werden er geen wettelijke acties ondernomen om dit euvel te 

verhelpen. Tussenpersonen worden geacht dit door zelfregulering te 
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kunnen aanpakken. De praktijk wijst echter uit dat coregulering of een 

minimale regelgeving (bijvoorbeeld striktere voorwaarden om klachten in te 

dienen) wellicht meer aan te raden zijn. Niettegenstaande de 

modernisering van het auteursrecht door de WIPO-Verdragen, schiet de 

regelgeving volgens velen nog steeds te kort en zou ze wegens haar 

exclusieve karakter de vrije informatieverspreiding via het internet in de 

weg staan. Als alternatief werden de open source licenties ontworpen. De 

Creative Commins licentie, wellicht ook de meest gekende, werd naar 

Belgisch recht vertaald en kan in principe ook op webportalen 

probleemloos worden gehanteerd. Toch mag men niet worden misleid. De 

licentie is weliswaar veel flexibeler in vele opzichten, maar het blijft wel in 

essentie een licentie waaraan voorwaarden zijn verbonden waarover niet 

kan worden onderhandeld. Er wordt ook geen afbreuk gedaan aan het 

Belgische auteursrecht of het aansprakelijkheidsregime van de 

tussenpersonen. 

 

Personalisatie moet er op gericht zijn om de gebruikerservaring van de 

bezoeker van een site te verhogen. E-commerce bedrijven gaan vaak van 

deze techniek gebruik maken om bezoekers te benaderen met gerichte 

reclame. In het virtuele kunstencentrum van de toekomst is het de 

bedoeling de bezoeker een online culturele omgeving aan te bieden waar 

hem suggesties volgens zijn smaak en favoriete kunstvorm worden 

aangeboden. Toch moet ook in deze context rekening gehouden worden 

met de risico’s die personalisatie met zich kan meebrengen. De privacy 

van de bezoeker dient te worden gerespecteerd. De informatie mag niet 

onzichtbaar voor de gebruiker worden verzameld. Er moet een zo groot 

mogelijke transparantie zijn. De persoonsgegevens mogen niet zonder 

toestemming van de gebruiker voor andere doeleinden worden gebruikt 

dan waarvoor deze aanvankelijk waren verzameld en vastgelegd. De 

bezoeker moet ook in staat zijn om de rechten die hem door de privacywet 

worden toegekend uit te oefenen.  
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Voor veel mensen is privacy geen loos begrip meer. Nieuwe technieken 

brengen met zich mee dat er steeds grotere bedreiging bestaat voor de 

privacy. Door op zijn website zijn privacybeleid bekend te maken, kan een 

culturele instelling een positief beeld ophangen van zijn online activiteiten. 

Het is een ideale gelegenheid om aan de bezoeker van de website 

duidelijk te maken dat men de wet naleeft en de privacy van de bezoeker 

hoog in het vaandel draagt. Het is slechts mogelijk om tot een goede relatie 

te komen met de bezoekers als men hen duidelijk maakt dat ze 

gerespecteerd worden. 

 





 


