INTERNET

Je raakt er makkelijk op, maar héél moeilijk af
verwijderen. Google ging niet in op
het verzoek. Idem voor een Franse
priester die werd veroordeeld voor
het bezit van kinderporno en die de
artikels over het vonnis wenste te
verwijderen.
Google verwijderde wel artikels
over een Duitse leraar die voor een
misdrijf werd veroordeeld tot 10
jaar cel. Ook in Italië werd het
verzoek ingewilligd van een vrouw
die een artikel van tien jaar geleden
wilde verwijderen over de moord op
haar man.

Verwijderd worden van het internet
is geen eenvoudige klus. Op
minder dan de helft van de
aanvragen om geschrapt te worden
uit de zoekresultaten gaat Google
in. Uit ons land kreeg de
zoekmachine 7.683 verzoeken.
Daarvan werd 54,4 procent
afgewezen.
Het leek allemaal veelbelovend,
toen het Europees Hof van Justitie
een jaar geleden besliste dat elke
burger kan eisen om verwijderd te
worden uit de resultaten van
zoekmachines. Het recht om
vergeten te worden, heette het.
Meestal gaat het om mensen die
willen dat achterhaalde of foute
informatie over hen weggehaald
wordt. Zo vroeg een Belg die voor
een zwaar misdrijf was
veroordeeld, maar die in beroep
was vrijgesproken, om een artikel
over de feiten weg te halen. Google
ging op die vraag in. Een Brit die
werd ontslagen vanwege seksuele
misdrijven die hij in zijn
professionele hoedanigheid
pleegde, wilde links verwijderd zien
naar artikels over die feiten. Hier
ging Google niet op het verzoek in.

Uit de meest recente cijfers, die de
Amerikaanse zoekgigant zelf
vrijgaf, blijkt dat er het voorbije jaar
wereldwijd 254.271 verzoeken
werden ingediend. In totaal ging het
om 922.638 url's die moesten
verwijderd worden. Op 41,3 procent
van de verzoeken werd ingegaan.
In ons land valt het nog mee. 7.638
burgers deden een verzoek voor in
totaal 27.992 url's. Op 45,6 procent
van de vragen werd positief
geantwoord.
Publiek figuur
Google mag autonoom beslissen of
er gevolg wordt gegeven aan een
vraag. Volgens het arrest van het
Europees Hof moet het gaan om
"irrelevante of verouderde
informatie". Bovendien zijn publieke
figuren uitgesloten. De vraag is dan
wanneer informatie verouderd is en
wie een publiek figuur is. Daarover
mag Google vrij beslissen. Het
moet daarbij afwegen of het recht
van het individu op zoek naar
privacy zwaarder weegt dan het
recht van vrijheid van
meningsuiting. (PhG)

In Polen vroeg een vooraanstaand
zakenman om artikels over zijn
klacht tegen een krant te
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