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Voorwoord

Vier jaar geleden ben ik gestart met het schrijven van dit proefschrift over een actueel onderwerp dat nog steeds in ontwikkeling is met de implementatie van de
Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) in de zeer nabije toekomst.
Op het moment van afronden en drukklaar maken van het boek was het wetsvoorstel ter implementatie van deze richtlijn en de Richtlijn verkoop goederen (2019/771)
nog niet gepubliceerd. Daarom is in het proefschrift verwezen naar het ‘Voorontwerp implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud’ van
december 2019.1 In februari 2021 is het wetsvoorstel gepubliceerd hetgeen het
belang van dit onderzoek onderstreept.2
Ik heb met veel plezier aan het onderzoek gewerkt. Bovendien was het een heel
leerzaam proces. Voor het goede verloop van het proefschrifttraject ben ik veel
dank verschuldigd aan mijn promotoren, Stéphanie van Gulijk en Vanessa Mak.
Zij hebben mij steeds van zeer waardevolle en heldere feedback voorzien. Daarnaast
ben ik dank verschuldigd aan de overige leden van de promotiecommissie. Mijn
dank gaat ook uit naar mijn paranimfen en collega’s Lianne Wijntjens en Charlotte
Zegveld en alle overige collega’s.
Ik ben tot slot veel dank verschuldigd aan mijn ouders, Jos en Lily Op Heij, mijn
zus Rachelle Op Heij en mijn partner Roy Schellen. Bijzonder is dat tijdens het
proefschrifttraject onze kinderen Pim en Zoë Schellen zijn geboren. Hoe klein jullie
ook nu nog zijn: ik hoop dat jullie het proefschrift ooit zullen lezen.

1.

2.

Concept regeling implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud (laatst geraadpleegd
op 2 maart 2021).
eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35734_implementatiewet_richtlijnen (laatst geraadpleegd op 2 maart
2021). Zie voor het wetsvoorstel Kamerstukken II 2021/21, 35734, nr. 2.
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VOORWOORD

‘In a perfect world, the law would be clear, certain, and comprehensible. The reality
is some way from this. Law in all jurisdictions is a dynamic organism subject to the
vicissitudes of social, political, and moral values, so it behaves us to learn as much as
we can from each other about what to do as new problems arise.’3

3.

10

S. Worthington, ‘The unique charm of the common law’, ERPL 2011, afl. 3/4, p. 360.

Hoofdstuk 1
Inleiding

Probleemanalyse en relevantie

1.1

Dat digitalisering de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft genomen, zal niemand
vreemd in de oren klinken.4 Een vorm van digitalisering is de opkomst van digitale
inhoud als onderwerp van contractvorming. Het begrip digitale inhoud is in het
Burgerlijk Wetboek opgenomen en wordt gedefinieerd als: ‘gegevens die in digitale
vorm geproduceerd en geleverd worden’ (art. 6:230g lid 1 onder i BW). Apps, software en gestreamde muziek zijn voorbeelden van digitale inhoud.5 Apps en standaardsoftware kan de consument downloaden op zijn computer of smartphone,
terwijl de consument in geval van gestreamde digitale inhoud toegang verkrijgt
tot films of muziek.6
Het gaat in dit onderzoek om het gebruik van digitale inhoud die door de consument
op meerdere apparaten kan worden gebruikt. Een app kan op diverse telefoons
worden gebruikt en een gestreamde film kan op meerdere televisies worden bekeken. Dit is anders in geval van embedded software waarbij de software vooraf is
ingebouwd in een apparaat, zoals software in wasmachines, koelkasten en zelfrijdende auto’s. De software die in deze apparaten is ingebouwd kan de consument
niet op een ander apparaat installeren of gebruiken, maar is verbonden aan het
betreffende apparaat.7 Dit onderzoek heeft daarentegen betrekking op opzichzelfstaande digitale inhoud en niet op apparaten met ingebouwde software.8 De reden
is dat bij embedded software het tastbare apparaat als zodanig wordt verkocht en
de digitale inhoud als een onderdeel ervan wordt gezien. De regels uit de nog te

4.

5.
6.

7.

8.

Zie over de toename van de omzet in de e-commercemarkt: emerce.nl/nieuws/nederlandse-consumenten-besteedden-237-miljard-euro-online-2018/ (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Het aantal fysieke kledingwinkels nam sinds 2013 met 9 procent af terwijl het aantal online kledingwinkels met 75% is toegenomen, zie cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/35/minder-fysieke-meer-onlinekledingwinkels (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). De digitalisering beïnvloedt in hoog
tempo ons dagelijks leven, zie Billen 2015, p. 11.
Loos, TvC 2014, p. 2; BIS Department Business Innovation Skills, The supply of digital content: Impact
Assessment 2012, p. 6-7. Zie ook voor voorbeelden: De Castro, Reed & De Queiroz, IJLIT 2016, p. 99.
Gestreamde digitale inhoud wordt gedefinieerd als ‘bewegend digitaal beeld via internet’. Zie pcen-internet.infonu.nl/diversen/26541-hoe-werkt-streaming-video.html (laatst geraadpleegd op
4 november 2020).
In de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) wordt in de 21e overweging gesproken
over ‘goederen met digitale elementen’. Voorbeelden die worden genoemd zijn een smartphone
met een vooraf gestandaardiseerde applicatie of een smartwatch. Deze zijn uitgesloten van toepasselijkheid waardoor moet worden teruggevallen op de regels uit de Richtlijn verkoop goederen
(2019/771).
Zie over de slimme auto en slimme koelkast als vormen van digitale dienstverlening: Van Schaick
2019, p. 65. Bovendien wordt het contracteren via een digitaal platform (de complicatie dat meer
partijen zijn betrokken) buiten het bereik van het onderzoek gehouden.

INLEIDING
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1.1

PROBLEEMANALYSE EN RELEVANTIE

behandelen regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770)
zijn in lijn hiermee ook niet van toepassing op embedded software.9
Digitalisering biedt veel voordelen voor consumenten. Steeds meer zaken en
diensten kunnen worden gedigitaliseerd.10 Hiermee stijgt het gebruiksgemak voor
de consument. Een voorbeeld is dat consumenten vanaf hun smartphone kunnen
winkelen via apps.11 Een ander voorbeeld is dat zij via abonnementen op streamingdiensten muziek kunnen beluisteren zonder deze muzieknummers daadwerkelijk
op een cd te hoeven ‘kopen’.12 Uiteraard zijn er ook risico’s verbonden aan digitalisering, zoals privacyschendingen13 en beveiligingsgebreken.14 Bij de start van dit
onderzoek heb ik vier voorbeeldcasussen opgesteld waarbij de consument nadeel
kan ondervinden van het gebruik van digitale inhoud.15 Het gaat om de volgende
vier voorbeeldcasussen: (I) het (ongewenst) verspreiden van berichten en foto’s op
internet als gevolg van een beveiligingslek, (II) het verdwijnen van foto’s als gevolg
van een gebrek in fotoboekensoftware, (III) het door een externe af handig maken
van € 25 als gevolg van een beveiligingslek in een bank-app en (IV) het niet volledig
laden van een gestreamde film waardoor de consument niet de gehele film kan
bekijken. In de verkennende studie die op basis van deze vier voorbeelden is uitgevoerd is gefocust op remedies. Daarbij is beoordeeld in hoeverre de bestaande
remedies in het BW aansluiten op bovenstaande vier voorbeeldcasussen. Dit bevestigde het vermoeden dat de aansluiting tussen de huidige remedies en de behoeften
van consumenten in de digitale wereld niet optimaal is. De precieze aanpak en de
resultaten van de verkennende studie worden in paragraaf 4.2 beschreven, omdat
in het vierde hoofdstuk de beschikbare remedies uit de titel over consumentenkoop
worden uitgediept. Voor de volledigheid vermeld ik dat, ondanks het feit dat de
voorbeeldcasussen in 2017 zijn bedacht, zij hun actualiteit niet zijn verloren. Ter
illustratie dienen hierbij drie voorbeelden uit 2020 die overeenkomsten vertonen
met de gebruikte voorbeeldcasussen: een groot beveiligingslek in Android waardoor
een malafide app zich bijvoorbeeld kan voordoen als bank-app16, een beveiligingslek
van de app NL-alert waardoor gegevens van andere gebruikers kunnen worden
achterhaald17 en het verliezen van foto’s en video’s van gebruikers van een cloudopslagdienst.18
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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De Richtlijn verkoop goederen (2019/771) is dan van toepassing, zie Overweging 21 Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten (2019/771) en Overweging 13-15 Richtlijn verkoop goederen (2019/771).
De digitale inhoud of dienst moet dan wel samen met de goederen zijn verstrekt op basis van de
koopovereenkomst voor de goederen. Zie nader hierover par. 2.2.2 en par. 6.3.1 van dit proefschrift.
Van Schaick 2019, p. 31.
Zie over de stijging: adformatie.nl/data-insights/maandbereik-online-winkelen-apps-stijgt-naar-51procent (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie over het gebruik van de app Spotify: creditexpo.nl/gf k-onderzoek-trends-in-digitale-mediasmartphone-steeds-vaker-portemonnee-minder-telefoon/ (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie hierover: Van Gulijk & Op Heij, WPNR 2016, p. 453-458.
Zie bijvoorbeeld: Stagefright, consumentenbond.nl/acties/updaten/stagefright (laatst geraadpleegd
op 4 november 2020). Zie over het doorsluizen van informatie via apps: Kindt, CR 2019, p. 311-312.
Zie meer specifiek over gebrekkige of non-conforme digitale inhoud: par. 4.3.1 van dit proefschrift.
androidplanet.nl/nieuws/android-beveiligingslek-strandhogg-2-0/ (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
rtlnieuws.nl/tech/artikel/5109201/nl-alert-app-lek-onveilig-nlalert-ios-android-locatie (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
security.nl/posting/666732/Canon+meldt+verlies+foto%27s+en+video%27s+gebruikers+cloudopslagdienst (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).

HOOFDSTUK 1

PROBLEEMANALYSE EN RELEVANTIE

1.1

Om te onderzoeken op welke regels de consument zich kan beroepen indien zich
problemen voordoen als gevolg van gebrekkige digitale inhoud, moet worden bestudeerd welke regels van toepassing zijn op de verhouding tussen de aanbieder
van digitale inhoud en de consument (B2C-verhouding). De focus ligt op het contractenrecht. Het is van belang om het contractenrecht te bestuderen omdat contracten ervoor zorgen dat transacties in onze economie kunnen worden gesloten
waarbij het privaatrecht het algemene kader geeft.19 Wanneer bestaande regels uit
het BW worden toegepast op overeenkomsten over digitale inhoud, is van belang
in ogenschouw te nemen dat digitale inhoud andere kenmerken heeft dan zaken
waarvoor regels zijn ontworpen. Het gaat om een combinatie van de volgende
kenmerken: de ontastbaarheid, de vele varianten, het zeer hoge ontwikkelingstempo
en de vele wijzen van aanbod in de online omgeving. Daarbij communiceren consumenten met hun wederpartij op afstand indien zij online contracteren.20
Het Burgerlijk Wetboek is gericht op de ‘fysieke’ wereld waarbij het gaat om de
verwerving en vervreemding van eigendom.21 Bestaande regels kunnen niet eenop-een worden overgezet naar de digitale wereld.22 Dit is ook logisch gelet op het
jaar (1992) waarin het grootste gedeelte van het Nieuw BW is ingevoerd. Een
voorbeeld is de remedie schadevergoeding uit Boek 6 BW die wordt toegepast op
schade in de fysieke wereld. In hoeverre recht op schadevergoeding bestaat indien
de consument bijvoorbeeld software heeft gedownload met beveiligingsgebreken
en, indien hier recht op bestaat, hoe groot dergelijke bedragen zijn is onduidelijk.
Hierover is nog geen rechtspraak voorhanden en bovendien is hier wetenschappelijk
nog weinig onderzoek naar gedaan.23
Nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak kunnen bij de consument voor onzekerheid zorgen ten aanzien van de toepassing van het bestaande recht.24 In de
literatuur komt de vraag naar voren of het huidige wettelijk kader passend is voor
overeenkomsten over digitale inhoud, of het dient te worden aangepast of juist
een nieuw (juridisch) kader dient te worden ontwikkeld.25 Een diepgaand onderzoek
hiernaar is voor zowel de wetenschap als de maatschappij van belang. Het wetenschappelijke belang is gelegen in het feit dat tot op heden geen onderzoek is gedaan
naar de vraag in hoeverre de consument die overeenkomsten over digitale inhoud
sluit wordt beschermd op basis van het BW. Mijn onderzoek spitst zich toe op het
toepasselijke contractenrecht (waaronder het bijzondere consumentenrecht in Boek
7 BW) waarbij een volledig kader van de consumentenbescherming op basis van
het huidige BW wordt geschetst. Daarbij wordt ook rechtsvergelijking gedaan met
het Engelse systeem en wordt het Europeesrechtelijk kader geanalyseerd. Voorgaande auteurs hebben gefocust op bepaalde deelterreinen die verband houden met

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schulze & Staudenmayer 2015, p. 19.
Billen 2015, p. 13.
Van Schaick 2019, p. 11.
Billen 2015, p. 13.
Zie over het verlies van persoonlijke data: Tjong Tjin Tai 2016, p. 276. Zie wel over het Cambridge
Analytica-schandaal: Walree, IR 2018, p. 134-143.
Vergelijk Bennett Moses, UIJLTP 2007, p. 250.
Schulze & Staudenmayer 2015, p. 19.
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1.2

DE DIVERSE ONDERDELEN DIE IN DIT ONDERZOEK CENTRAAL STAAN

digitale inhoud.26 Het maatschappelijke belang van dit onderzoek ziet op de verwerving van meer kennis omtrent het contracteren over digitale inhoud door
consumenten. Het maatschappelijke belang heeft reflexwerking naar niet-consumenten, zoals aanbieders van digitale inhoud, de wetgever, rechters en beleidsmakers. Al die partijen komen immers in aanraking met de digitalisering van de samenleving en het feit dat consumenten (steeds meer) digitale inhoud ‘consumeren’
waarbij zich problemen kunnen voordoen wanneer bestaande regels uit het BW
worden toegepast.
1.2

De diverse onderdelen die in dit onderzoek centraal staan

Het onderzoek focust op de kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud,
interpretatievraagstukken en remedies welke onderdelen in deze paragraaf nader
worden toegelicht.
Het probleem zoals geschetst in de vorige paragraaf vangt aan bij de kwalificatie
van overeenkomsten over digitale inhoud, namelijk koop, opdracht of huur en de
(vervolg)vraag welke regels van toepassing zijn. Een bepaalde kwalificatie kan immers tot verscheidene toepasselijke regels leiden.27 Naar huidig recht is niet op alle
typen digitale inhoud de titel over consumentenkoop van toepassing. Voor toepassing van de titel over consumentenkoop is vereist dat de digitale inhoud die niet
op een drager is geleverd, is geïndividualiseerd en dat er feitelijke macht over kan
worden uitgeoefend. Deze vereisten zijn opgenomen in artikel 7:5 lid 5 BW. In
geval van streaming waarbij de consument slechts toegang heeft tot de digitale
inhoud, zoals het luisteren naar muziek via Spotify, is niet aan deze vereisten
voldaan.
Indien digitale inhoud op een drager is geleverd of aan de vereisten uit artikel 7:5
lid 5 BW is voldaan, dient de digitale inhoud op basis van artikel 7:17 BW, net als
in geval van traditionele producten als kleding en auto’s, aan de overeenkomst te
beantwoorden. Belangrijke vervolgvraag is wat de rechten van de consument zijn
wanneer hier niet aan is voldaan. In de literatuur komt naar voren dat regels omtrent nakoming en remedies dienen te worden herbeoordeeld in de data-economie.28
Zoals aangegeven zijn in geval van gebrekkige digitale inhoud naar huidig recht
namelijk de regels uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing die zijn ontworpen
voor zaken. De remedies uit de titel over consumentenkoop die in dit onderzoek
centraal staan zijn nakoming (herstel, vervanging en aflevering van het ontbrekende), ontbinding, prijsvermindering en schadevergoeding.29 De beschikbare remedies
26.

27.

28.
29.
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Zie bijvoorbeeld over Europese regels en voorstellen ten aanzien van digitale inhoud: Beale 2016,
Fauvarque-Cousson 2016, Mak 2016, Mak, NJB 2016, Loos 2016. Zie over het gebruik van algemene
voorwaarden bij platforms in relatie tot digitale inhoud: Loos, EUcML 2016, Loos & Luzak, JCP 2016.
Zie over de uitdagingen van digitalisering voor consumenten in het algemeen: Billen 2015.
Zie over het belang van de kwalificatie: Loos, MvV 2011, par. 2.2.1; Helberger e.a. 2013, p. 21. Hijma
licht toe dat de kwalificatievraag slechts relevant is indien er relevante verschillen bestaan in
rechtsgevolg. De kwalificatievraag is immers niet van belang indien de toe te passen rechtsregels
niet verschillen. Zie Asser/Hijma 7-I 2019/12.
Mak 2018, par. 2.2.
Onder remedies wordt in dit onderzoek verstaan de oplossingen die de aanbieder op basis van de
wet aan de consument kan bieden. Opschorting wordt niet meegenomen omdat dit een tijdelijk
karakter heeft.
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voor de consument zijn in de EU-lidstaten geharmoniseerd op basis van de implementatie van de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG). Het hiërarchische systeem
brengt met zich dat de consument in eerste instantie recht heeft op herstel of vervanging, en slechts bij gebreke daarvan op prijsvermindering of ontbinding.30 Per
1 januari 2022 vervalt de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) en worden de regels
uit de Richtlijn verkoop goederen (2019/771) toegepast. Ook deze richtlijn gaat uit
van een hiërarchisch systeem van remedies.31
De bestaande remedies zijn tot op heden door de rechter toegepast op non-conforme
zaken. Deze toepassing van remedies heeft echter een andere betekenis bij overeenkomsten over digitale inhoud dan bij een koopovereenkomst waarbij het gaat om
een fysieke zaak tegen betaling van een bepaald bedrag. Een klassiek voorbeeld is
de koop van een auto. Wanneer de consument een defecte auto heeft gekocht,
dient hij het gebrek aan te tonen om een succesvol beroep te kunnen doen op een
remedie. Hoogstwaarschijnlijk zal de aanbieder de auto moeten herstellen waarna
de consument de auto weer naar behoren kan gebruiken. Mocht digitale inhoud
non-conform zijn, dan staan de consument in veel gevallen dezelfde remedies uit
de titel over consumentenkoop ter beschikking.32 In geval van vervanging (art. 7:21
lid 1 onder c BW) en ontbinding (art. 7:22 lid 1 onder a BW) dient de consument
het gekochte product, in dit geval de digitale inhoud, terug te geven.33 Het teruggeven van digitale inhoud door de consument kan in de praktijk tot problemen leiden
indien de digitale inhoud reeds is doorgestuurd naar derden.34 De huidige remedies
in geval van gebrekkige zaken leiden niet steeds tot passende oplossingen in geval
van gebrekkige digitale inhoud. Dit probleem waar zowel de consument als de
aanbieder van digitale inhoud bij zijn betrokken wordt alleen maar groter door de
niet te stoppen digitale ontwikkelingen op consumentenniveau. Deze verlangen
dat grondig wordt nagedacht over passende remedies die een adequate verhaalsmogelijkheid bieden.
Naast de remedies uit de titel over consumentenkoop worden in dit onderzoek
remedies en andere verhaalsmogelijkheden uit het algemene overeenkomstenrecht
bestudeerd. Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste dient naar huidig recht in geval
van gestreamde digitale inhoud te worden teruggevallen op het algemene overeenkomstenrecht.35 Ten tweede kunnen bepaalde risico’s ten aanzien van digitale inhoud niet worden beperkt door uitsluitend de kooptitel te bestuderen. Mogelijk
biedt het algemene overeenkomstenrecht (aanvullende) mogelijkheden. Het algemene overeenkomstenrecht is immers tevens van toepassing op de relatie tussen
de aanbieder en de consument van digitale inhoud. Te onderzoeken leerstukken
zijn onder meer de wilsvertrouwensleer en het wilsgebrek dwaling in de precontractuele fase. De regels zijn ontworpen vanuit de gedachte dat sprake is van zaken
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Tiende overweging van de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG).
Zie art. 13 Richtlijn verkoop goederen (2019/771). Zie over deze richtlijn: Verhoeff, Bb 2020/84.
Zie hierover meer uitgebreid: par. 2.3 van dit proefschrift.
Asser/Hijma 7-I 2019/397. Billen stelt de vraag of apps kunnen worden teruggegeven, zie Billen
2015, p. 13.
Op Heij, TvC 2015, p. 59.
Zie hiervoor art. 7:5 lid 5 BW. Gestreamde digitale inhoud is namelijk niet geïndividualiseerd en
er kan geen feitelijke macht over worden uitgeoefend.
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en bovendien is er veel (standaard)rechtspraak over zaken. De vraag of en in hoeverre dergelijke regels van toepassing zijn in geval van gebrekkige digitale inhoud
is nog niet uitgekristalliseerd. Een voorbeeld is het al dan niet een geslaagd beroep
kunnen doen op dwaling indien de consument niet adequaat is geïnformeerd over
beveiligingsgebreken.
1.3

Rechtsvergelijking met de Consumer Rights Act en een
vergelijking met de Europese richtlijn over digitale inhoud

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn naar huidig recht regels uit het BW van toepassing die zijn ontwikkeld voor zaken en niet specifiek voor digitale inhoud. Dit is
niet het geval in Engeland. Daar is de Consumer Rights Act van toepassing met een
apart hoofdstuk voor overeenkomsten over digitale inhoud.36 In de beginfase van
dit onderzoek was in de ons omringende landen geen specifieke wet- en regelgeving
ontwikkeld voor overeenkomsten over digitale inhoud. Daarom is voor rechtsvergelijking met het Engelse recht gekozen. De Engelse wetgever heeft in het hoofdstuk
voor overeenkomsten over digitale inhoud andere regels neergelegd dan in het
hoofdstuk voor overeenkomsten over goederen. Het is nuttig om de Consumer
Rights Act te bestuderen, omdat hier inspiratie aan kan worden ontleend voor de
regulering van remedies voor digitale inhoud in het BW. Het Engelse recht wordt
niet gebruikt als vergelijking met de regels over de precontractuele fase, omdat de
regels uit de Consumer Rights Act betrekking hebben op de (post)contractuele fase.
In Engeland kent men überhaupt geen specifieke regels voor de precontractuele
fase en is men zeer terughoudend in het aannemen van aansprakelijkheid in die
fase.37
De regulering van digitale inhoud staat ook op Europees niveau hoog op de agenda.
Bij het uitblijven van het vertrouwen van consumenten in de regulering van digitale inhoud kan de markt van digitale inhoud niet verder tot bloei komen.38 Dit
kan de interne markt belemmeren hetgeen ook nadelig is voor de aanbieders van
digitale inhoud en uiteindelijk de gehele economie. Eind 2015 is daarom in het
kader van de Digital Single Market een richtlijnvoorstel over digitale inhoud gepresenteerd.39 In mei 2019 is de definitieve versie van de Richtlijn digitale inhoud en
digitale diensten gepubliceerd (2019/770). Hierin zijn regels voor de (post)contractuele fase opgenomen. Omdat Europese ontwikkelingen een zeer grote invloed
uitoefenen op het Nederlandse systeem is het belangrijk deze in het onderhavige
onderzoek te betrekken. Hierbij worden de overeenkomsten en verschillen met
het huidige nationale systeem in kaart gebracht. Ter voorbereiding op de implementatie van de regels uit de richtlijn in het BW is op 20 december 2019 het
36.
37.

38.

39.
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legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie voor een belangrijke uitspraak ten aanzien van het mogen af breken van onderhandelingen:
Walford v. Miles [1992] 2 AC 128, 138. Zie nader over het ontbreken van het algemene beginsel
van de redelijkheid en billijkheid: par. 5.2 van dit proefschrift.
Dit is in lijn met overweging 5 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770): ‘Consumenten ontbreekt het regelmatig aan vertrouwen wanneer zij grensoverschrijdend kopen en vooral
wanneer dit online gebeurt’.
Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten over de levering
van digitale inhoud, COM(2015)634, via eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0634&from=NL (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
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‘Voorontwerp implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale
inhoud’ gepubliceerd.40 Er wordt een nieuwe titel 1AA in Boek 7 BW voor overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten tussen handelaren
en consumenten geïntroduceerd.41 In dit onderzoek worden, naast de regels uit de
Consumer Rights Act, de te implementeren regels uit de Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten onderzocht. Het ‘Voorontwerp implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud’ wordt niet als apart regelgevend kader
onderzocht. De hierin opgenomen regels vloeien immers vanwege de maximumharmonisatie inhoudelijk voort uit de regels van de richtlijn. In dit onderzoek gaat
het om de inhoudelijke keuzes ten aanzien van de regulering van digitale inhoud
en niet om de vorm of de wijze van implementatie in het BW. Bovendien is het
onderzoek breder dan de regels uit de richtlijn. Niet alle regels zullen immers
worden geharmoniseerd42 waardoor de ruimte die wordt overgelaten aan het nationale recht tevens zorgvuldig wordt beschreven. Tot slot blijft het hiërarchische
systeem van remedies behouden, hetgeen niet goed past bij gevallen waarin sprake
is van lastig of niet te herstellen nadeel. De hiërarchie gaat immers uit van nakoming als primaire remedie, terwijl nakoming in dergelijke gevallen niet leidt tot
een passende oplossing. Aan het eind van dit onderzoek zullen alternatieve denkrichtingen worden geschetst om de consument te beschermen in geval van lastig
of niet te herstellen nadeel.
Onderzoeksvraag en subvragen

1.4

Door de toepasselijke bepalingen uit het BW op overeenkomsten over digitale inhoud te bestuderen en toe te passen op voorbeelden van digitale inhoud wordt
geanalyseerd in hoeverre zij de consument bescherming kunnen bieden. De consumentenbescherming wordt beoordeeld op basis van (1) de vraag welke bepalingen
in het BW voorhanden zijn om consumenten te beschermen in geval van gebrekkige digitale inhoud en (2) de mate waarin die bepalingen recht doen aan overeenkomsten over digitale inhoud.
Het voorgaande brengt mij tot de volgende onderzoeks- en subvragen:
In hoeverre worden consumenten die een overeenkomst over digitale inhoud
aangaan beschermd op basis van het Burgerlijk Wetboek en hoe kan de privaatrechtelijke consumentenbescherming worden verstevigd?

40.

41.
42.

Concept regeling implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud (laatst geraadpleegd
op 21 januari 2021). Zie voor de openbare reacties: internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud/reacties (laatst geraadpleegd op 21 januari 2021). Zie voor een bespreking van het voorontwerp: Den Butter, IR 2020, p. 86-91.
Het wetsvoorstel wordt naar verwachting begin 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd, zie brief
M.C.G. Keijzer, ‘Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software’, 14 december 2020, via
tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z24771&did=2020D51977 (laatst
geraadpleegd op 21 januari 2021).
Ontwerp-MvT 2019, p. 7, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud (laatst geraadpleegd op 21 januari 2021).
Zie art. 3 lid 10 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770). Zie ook hierover Loos,
TvC 2019, p. 108.
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De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende zes subvragen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.5

Wat is digitale inhoud en wat zijn relevante kenmerken van verschillende
typen overeenkomsten over digitale inhoud om deze overeenkomsten als
koop, opdracht of huur te kwalificeren?
Op welke wijze worden consumenten die een overeenkomst over digitale inhoud aangaan in de precontractuele fase beschermd op basis van het BW en
hoe kan de privaatrechtelijke consumentenbescherming worden verstevigd?
Op welke wijze worden consumenten die een overeenkomst over digitale inhoud aangaan in de (post)contractuele fase beschermd op basis van het BW
en op welke punten is versteviging van de consumentenbescherming aan te
bevelen?
In hoeverre kan het Engelse recht bijdragen aan een versteviging van de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het BW bij overeenkomsten over
digitale inhoud?43
In hoeverre kunnen de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten (2019/770) bijdragen aan een versteviging van de privaatrechtelijke
consumentenbescherming in het BW?44
Welke verbintenisrechtelijke alternatieven kunnen in geval van lastig of niet
te herstellen nadeel als gevolg van gebrekkige digitale inhoud worden toegepast
om de consument te beschermen?
Methoden en opzet

De verschillende subvragen worden beantwoord op basis van een juridisch-dogmatisch onderzoek: een bestudering van het geldende recht en een analyse daarvan.
Aan de hand van de dogmatiek kunnen specifieke kenmerken van wetgeving en
rechtspraak kritisch worden getoetst.45 Het onderzoek is gericht op het verfijnen
en verbeteren van het huidige systeem.46 Daarbij staat de bescherming van de
consument47 centraal in de B2C-verhouding, omdat de consument degene is die
een beroep doet op regels indien zich problemen met digitale inhoud voordoen.
In de literatuur wordt ingegaan op de vraag wie nu precies consument is.48 Een
overkoepelende definitie van het begrip consument ontbreekt, maar het komt er
op neer dat het gaat om de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.49 In de literatuur komt naar voren dat het begrip ‘de
gemiddelde consument’50 in de zin van ‘de redelijk geïnformeerde, omzichtige en
oplettende consument’ onder druk staat, waardoor kan worden gedacht aan een
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
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Het gaat hier om de (post)contractuele fase.
Het gaat hier om de (post)contractuele fase.
Hutchinson 2013, p. 9-10.
Dit is ontleend aan de uitleg over juridisch-dogmatisch onderzoek van Vranken, WPNR 2010, p. 319.
Het consumentenrecht dat voortvloeit uit de bescherming van de belangen van de consument is
gericht op het herstel van het evenwicht tussen de sterke en zwakke partij. Zie Rinkes, AA 2009,
p. 381-382.
Schaub, TvC 2017, p. 30-40.
Schaub, TvC 2017, p. 30.
Zie over de gemiddelde consument bij misleiding: Duivenoorde 2013, p. 147-168. Zie over het beeld
van de consument empirisch getoetst: Van Raaij 2013, p. 27-40. Zie over de gemiddelde consument
in Europees verband: Mak 2015 (oratie), p. 21 e.v. via pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/12760891/150368_oratie_Vanessa_Mak_digitaal.pdf (laatst geraadpleegd op 19 januari 2021).
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meer geïndividualiseerde benadering. Daarbij wordt gefocust op de eigen keuzes
van de consument.51 Het reikt te ver voor dit onderzoek hier nader op in te gaan,
maar het is wel van belang in ogenschouw te nemen dat het gaat om een consument
die digitale inhoud koopt of hier toegang toe krijgt en derhalve niet zelf handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De consument dient te worden geïnformeerd door de aanbieder van digitale inhoud die uiteraard in het algemeen
meer weet over de betreffende digitale inhoud dan de consument zelf. Hoewel tegenwoordig bepaalde consumenten veel kennis hebben van ICT en digitale inhoud,
wordt geen onderscheid gemaakt tussen dat type consument en de onwetende
consument. Er bestaat namelijk tot op heden eenzelfde regelgevend kader (in het
BW en op Europees niveau) voor alle typen consumenten. Dit geldt dus ook voor
de daarin neergelegde informatieplichten.
Het proefschrift is als volgt opgebouwd. Ten eerste zullen zowel het begrip digitale
inhoud als de wijze waarop dergelijke overeenkomsten kunnen worden gekwalificeerd worden uitgelegd (hoofdstuk 2). Op basis van literatuur en wetgeving kan
worden geanalyseerd welke kwalificaties passend zijn in geval van verscheidene
typen digitale inhoud. In het derde hoofdstuk wordt geanalyseerd in hoeverre
consumenten die een overeenkomst over digitale inhoud aangaan in de precontractuele fase worden beschermd. Op basis van het bestaande contractenrecht wordt
beoordeeld in hoeverre deze regels mogelijkheden bieden om de bestaande consumentenbescherming te verstevigen (intern perspectief). Omdat het bestaande contractenrecht niet ingaat op gedragingen van consumenten, worden in dit hoofdstuk
ook inzichten uit de gedragseconomie behandeld. Vervolgens wordt in het vierde
hoofdstuk de vraag behandeld in hoeverre consumenten die een overeenkomst
over digitale inhoud aangaan in de (post)contractuele fase worden beschermd op
basis van het BW. Door de toepasselijke regels te bestuderen en toe te passen op
voorbeelden van digitale inhoud, worden drie punten in kaart gebracht waarop
versteviging van de consumentenbescherming is aan te bevelen. Omdat in het Engelse en Europese recht specifieke op digitale inhoud toegesneden regels in de
(post)contractuele fase bestaan, worden deze regels gebruikt om te beoordelen in
hoeverre zij de bestaande consumentenbescherming in het BW kunnen verstevigen
(hoofdstuk 5 en 6; extern perspectief). Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de keuzes
die de Engelse en Europese wetgever hebben gemaakt kunnen zorgen voor een
versteviging van de consumentenbescherming in het BW. Dit wordt beoordeeld
aan de hand van het geldende recht en een doctrinaire analyse op basis van het
Engelse en Europese recht. Door die analyse wordt gepoogd voorstellen te doen ter
verfijning en verbetering van het huidige systeem.52 In de probleemanalyse kwam
immers naar voren dat de huidige remedies niet goed aansluiten op overeenkomsten
over digitale inhoud.
Tot slot zal uit het onderzoek blijken dat voor lastig of niet te herstellen nadeel als
gevolg van gebrekkige digitale inhoud naar huidig recht geen passende grondslagen
voorhanden zijn. Ook het Engelse en Europese recht bieden hiervoor geen inspiratie
of aanknopingspunten. Daarom wordt in hoofdstuk 7 de bredere systematiek van
51.
52.

Mak, AA 2017, p. 599.
Vranken, WPNR 2010, p. 319.
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het Nederlandse verbintenissenrecht bestudeerd en wordt een aantal denkrichtingen
gepresenteerd om dit probleem het hoofd te bieden.
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HOOFDSTUK 1

Hoofdstuk 2
De definitie van het begrip digitale inhoud en de
kwalificatie van overeenkomsten over digitale
inhoud

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde wat digitale inhoud is en op welke wijze
overeenkomsten over digitale inhoud kunnen worden gekwalificeerd. Het hoofdstuk
vormt daarmee het startpunt van het onderzoek waarin het onderwerp digitale
inhoud privaatrechtelijk wordt ingekaderd en tevens een af bakening plaatsvindt
voor het vervolg.
Het eerste gedeelte van het hoofdstuk gaat over de betekenis van het begrip digitale
inhoud. De huidige definitie van digitale inhoud is neergelegd in het BW en zal in
de toekomst worden uitgebreid met digitale diensten wanneer de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten (2019/770) wordt geïmplementeerd. Deze uitbreiding
heeft belangrijke consequenties voor het bereik van de in de richtlijn neergelegde
regels. Het tweede gedeelte van het hoofdstuk gaat over de kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud. De vraag of bepaalde typen digitale inhoud als
koop, opdracht of huur kunnen worden gekwalificeerd is van belang voor consumenten, omdat een bepaalde kwalificatie tot andere toepasselijke regels kan leiden.53
De kwalificatie is in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten niet geharmoniseerd.54 Des te belangrijker is het dat op nationaal niveau duidelijkheid wordt
gegeven over de kwalificatie.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt de definitie van digitale
inhoud behandeld (par. 2.2). Daarna worden de bepalingen uit het Burgerlijk
Wetboek die van toepassing zijn op overeenkomsten over digitale inhoud toegelicht
(par. 2.3). In paragraaf 4 wordt ingegaan op de kwalificatie van overeenkomsten
in het algemeen (par. 2.4). In de daaropvolgende paragraaf worden de koopovereenkomst, overeenkomst van opdracht en huurovereenkomst behandeld (par. 2.5)
waarna in paragraaf 2.6 de kwalificaties koop (par. 2.6.1), opdracht (par. 2.6.2) of
huur (par. 2.6.3) worden toegepast op overeenkomsten over digitale inhoud.55 Het

53.

54.

55.

Loos, MvV 2011, p. 197. Zie ook Loos e.a., ERPL 2011, p. 732. Helberger e.a. 2013, p. 21. Hijma licht
toe dat de kwalificatievraag slechts relevant is indien er relevante verschillen bestaan in rechtsgevolg.
De kwalificatievraag is immers niet van belang indien de toe te passen rechtsregels niet verschillen.
Zie Asser/Hijma 7-I 2019/12.
Zie de 12e overweging van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/771). Zie ook
Carvalho, EuCML 2019, p. 201. Benoemde overeenkomsten met dienstverlening als voorwerp worden
soms in diverse lidstaten anders gekwalificeerd, zie Van Schaick 2019, p. 46.
Een overeenkomst kan volgens een rechtsvergelijkende studie van Laine e.a. op drie wijzen worden
gekwalificeerd, namelijk als koop, als dienst (7:400 BW) en als koop van rechten (7:47 BW). Zie
Laine e.a. 2010, p. 236. In dit onderzoek wordt de koop van rechten buiten beschouwing gelaten,
omdat slechts de verbintenisrechtelijke aspecten centraal staan.
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hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie waarin tevens de af bakening van
het onderzoek schematisch wordt weergegeven (par. 2.7).
2.2

Definitie digitale inhoud

2.2.1

Definitie in de Richtlijn consumentenrechten

Het begrip digitale inhoud werd geïntroduceerd in de Richtlijn consumentenrechten
(2011/83/EU) van 25 oktober 2011.56 In de 19e overweging van deze Richtlijn wordt
digitale inhoud gedefinieerd als:
‘Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden,57zoals computerprogramma’s, toepassingen, spellen, muziek, video’s en teksten, ongeacht of de toegang
tot deze gegevens wordt verkregen via downloaden of streaming, vanaf een materiële
drager of langs andere weg.’
Deze algemene definitie is geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek. In artikel
6:230g lid 1 onder i BW is de definitie op een summiere en algemene wijze weergegeven, namelijk als:
‘Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.’
In de definitie zijn geen voorbeelden van digitale inhoud opgenomen. Bovendien
wordt geen aandacht besteed aan de wijzen waarop toegang tot digitale gegevens
kan worden verkregen. Wanneer wel voorbeelden of wijzen van toegang in de definitie worden opgenomen, wordt de definitie uitgebreider. Men kan zich afvragen
of het de voorkeur verdient de definitie van digitale inhoud summier en algemeen
te houden of dat het de voorkeur verdient de definitie van digitale inhoud uitgebreid
te omschrijven. Aan een summiere en algemene beschrijving van het begrip digitale inhoud zijn mijns inziens in ieder geval twee voordelen verbonden. Het eerste
voordeel is dat als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen niet steeds
in het wetboek voorbeelden hoeven te worden aangevuld. Een overbelasting van
de wetgevende instanties wordt hiermee voorkomen. Te verwachten is immers dat
nieuwe typen digitale inhoud worden ontwikkeld in de ICT-branche en dus steeds
meer typen digitale inhoud onder de algemene term vallen.58 Het tweede voordeel
is dat de rechter enige vrijheid heeft bij de uitleg van de wetsbepaling. Er is echter
ook een belangrijk nadeel verbonden aan een summiere en algemene definitie.
Mogelijk is niet helder wat wel en niet onder het begrip digitale inhoud valt, omdat
geen concrete voorbeelden van digitale inhoud in de wet worden genoemd. Voor
rechtszoekenden is dan niet duidelijk wanneer zij een beroep op regels voor overeenkomsten over digitale inhoud kunnen doen.
56.
57.

58.
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Zie over de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU): Cauffman, Faure & Hartlief, Contracteren
2010, p. 72-79.
Zie ook art. 2 lid 11 Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU). Zie een recent arrest over het feit
dat een persoonlijkheidsrapport via een dating-app niet onder deze definitie van digitale inhoud
valt: HvJ EU 8 oktober 2020, C-641/19, ECLI:EU:C:2020:808 (EU/PE Digital GmbH).
Hierbij kan worden gedacht aan nieuwe wijzen waarop toegang kan worden verkregen tot digitale
inhoud of nieuwe systemen.
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Mijns inziens volstaat een summiere en algemene definitie van digitale inhoud
wanneer het voor consumenten een bekend begrip is. Mijn verwachting is dat dat
momenteel (nog) niet het geval is. In de hiernavolgende paragrafen wordt de definitie in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten toegelicht en vervolgens
wordt het begrip digitale inhoud ten behoeve van de af bakening van dit onderzoek
geherdefinieerd. Daarmee wordt tevens beoogd specifieker toe te lichten wat wordt
verstaan onder digitale inhoud.
2.2.2

Definitie in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten

Zoals reeds aangegeven in de inleiding is op Europees niveau een richtlijn met
specifieke regels over digitale inhoud en digitale diensten gepubliceerd.59 In de
Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten wordt in artikel 2 een onderscheid
gemaakt tussen ‘digitale inhoud’ (lid 1) en ‘digitale diensten’ (lid 2 onder a en b).
1.
2.

digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
digitale dienst:
a. een dienst die de consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te
verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of
b. een dienst die voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met gegevens in digitale vorm die door de consument of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd.

De definiëring van digitale inhoud in lid 1 is gelijk aan de definitie in de Richtlijn
consumentenrechten (2011/83/EU) zoals geïmplementeerd in artikel 6:230g lid 1
onder i BW. Voorbeelden hiervan zijn e-books, software en online muziek. Zowel
digitale inhoud die kan worden gedownload als gestreamde digitale inhoud valt
onder de definitie.60
De twee categorieën van digitale diensten in lid 2 zijn breder en zien op gevallen
waarin de consument slechts voor een bepaalde periode toegang of andere faciliteiten worden verschaft.61 Onder lid 2 onder a valt bijvoorbeeld het creëren van
digitale inhoud, zoals een tekstdocument, digitale af beeldingen of muziek. Onder
opslag valt cloud computing waar door de aanbieder de opslag beschikbaar wordt
gemaakt.62 Een voorbeeld van een dergelijke cloud-computingdienst is Dropbox.63
Betoogd kan worden dat een zoekmachine of prijsvergelijkingswebsite de gebruiker
ook in staat stelt toegang te krijgen tot digitale gegevens op andere websites.64 Lid
2 onder b omvat social media zoals het plaatsen van foto’s op Facebook. Daarnaast

59.

60.
61.
62.
63.
64.

In Overweging 30 van de Moderniseringsrichtlijn (2019/2161) is opgenomen dat de definities van
digitale inhoud en digitale diensten in de hiervoor besproken Richtlijn consumentenrechten dienen
te worden afgestemd op de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten. Erkend wordt dat het
lastig kan zijn onderscheid te maken tussen bepaalde typen digitale inhoud en digitale diensten.
Zie hierover ook: Op Heij, TvC 2015, p. 55 en de verwijzingen aldaar.
Beale 2016, p. 11.
Manko 2016, p. 9.
nu.nl/internet/3751624/zes-cloudopslagdiensten-groter-uitgebreider-of-veiliger.html (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Wolters, TvC 2019, p. 255.
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kan worden gedacht aan cloud computing waarbij opgeslagen data in de cloud
worden aangeboden aan andere gebruikers.65
Hoewel de definitie van digitale inhoud en digitale diensten breed is, worden in
de richtlijn uitzonderingen gemaakt.66 Zij vallen daarmee buiten het bereik van
toepasselijkheid van de regels. Ten eerste wordt voor ‘goederen met digitale elementen’ verwezen naar de Richtlijn verkoop goederen (2019/771).67 Het gaat hierbij
om: ‘de digitale inhoud of de digitale dienst die verwerkt is in of verbonden is met deze goederen,
en wel op zodanige wijze dat het ontbreken van die digitale inhoud of die digitale dienst ertoe
zou leiden dat de goederen hun functies niet kunnen vervullen’.68 Men kan hierbij denken
aan een wasmachine met daarin verwerkte software (‘embedded software’).69 Ten
tweede vallen internettoegangsdiensten buiten het bereik van de regels uit de
richtlijn.70
Ondanks het feit dat internettoegangsdiensten buiten het bereik van de richtlijn
vallen, kunnen wel belangrijke privaatrechtelijke vragen ontstaan over het gebruik
van internetdiensten. De vraag is of het surfen op een internetwebsite reeds kan
leiden tot een overeenkomst, meer specifiek het overeenkomen van de gebruiksvoorwaarden. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen browse-wrapping en
click-wrapping. Bij browse-wrapping is geen specifieke aanvaardingshandeling
vereist. Er wordt dan uitsluitend melding gemaakt van bepaalde voorwaarden die
de gebruiker in een nieuw venster kan openen. Men is gebonden aan de voorwaarden bij gebruikmaking van de website die verder gaat dan de beginpagina.71 Bij
click-wrapping is wel een specifieke aanvaardingshandeling vereist, zoals een klik
op een knop. Bij click-wrapping is dan ook sneller sprake van aanvaarding dan bij
browse-wrapping.72 Wolters merkt op dat het bezoek aan een website een contractuele dimensie heeft omdat de meeste websites algemene voorwaarden hanteren.
Indien websites persoonsgegevens verwerken voor gepersonaliseerde advertenties,
zal de bezoeker in principe toestemming moeten geven op basis van artikel 6 AVG.73
Het nationale recht dient oplossingen te bieden wanneer de Europese wetgever er
niet voor kiest tot harmonisatie over te gaan. Het is van belang dit in ogenschouw
te nemen omdat de Europese wetgever niet ieder met digitale inhoud samenhangend
probleem dat zich (in de toekomst) voor kan doen kan wegnemen middels harmonisatie. Dit onderstreept het belang van dit onderzoek dat zich primair richt op
bepalingen in het BW. Na deze noot te hebben gemaakt, wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de herdefiniëring van het begrip digitale inhoud.
65.
66.
67.

71.
72.
73.

Manko 2016, p. 9.
Zij vallen ook buiten het bereik van het onderzoek, zie nader par. 1.1 van dit proefschrift.
De Richtlijn verkoop goederen (2019/771) is dan van toepassing, zie Overweging 21 Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten (2019/770) en Overweging 15 Richtlijn verkoop goederen (2019/771).
De digitale inhoud of dienst moet dan wel samen met de goederen zijn verstrekt op basis van de
koopovereenkomst voor de goederen.
Overweging 14-15 Richtlijn verkoop goederen (2019/771). Zie ook Overweging 21 Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten (2019/770).
Zie meer uitgebreid over de uitzondering embedded software: par. 6.3.1 van dit proefschrift.
Overweging 19 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770). Beide uitzonderingen
vallen tevens buiten het bereik van dit onderzoek.
Hof Den Haag 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:61.
Zie voor een arrest hierover: Hof Den Haag 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:61, r.o. 32.
Wolters, TvC 2019, p. 255.
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Herdefiniëring van het begrip digitale inhoud

De huidige definitie van digitale inhoud is opgenomen in artikel 6:230g lid 1 onder
i BW. In de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten is deze definitie gelijk
gebleven aan de definitie in het BW.74 Het begrip digitale inhoud dient mijns inziens
te worden geherdefinieerd omdat de huidige definitie te breed kan worden geïnterpreteerd. Alles wat namelijk onder de definitie wordt geschaard is onderworpen
aan de regels ter bescherming van consumenten. Ik heb dit standpunt reeds toegelicht in een artikel voor het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken in
201775 en zal ten behoeve van de af bakening van dit onderzoek in deze paragraaf
de belangrijkste punten herhalen.
In het huidige BW wordt digitale inhoud gedefinieerd als gegevens of data. Om
een nieuwe, afgebakende definitie te kunnen geven is het dan ook van belang stil
te staan bij het begrip ‘data’. Volgens Tjong Tjin Tai is data ‘de digitale belichaming
van informatie, dat wil zeggen, de belichaming van (gegevens)bestanden’.76 Het digitale bestand bestaat uit bits en bytes.77 Voor mensen hebben deze bits en bytes op zichzelf
geen betekenis.78 Het is voor het gebruik nodig dat de bits en bytes in de digitale
omgeving worden geïnterpreteerd. Een voorbeeld zijn de virtuele objecten in games
waarbij de software nodig is om de verschillende onderdelen te combineren en te
interpreteren.79 Niet deze bits en bytes, maar de digitale bestanden zouden mijns
inziens in de definitie van digitale inhoud moeten worden opgenomen, omdat dit
het uiteindelijke voorwerp, de vorm van de digitale inhoud, omschrijft. Een mp3muziekbestand, een softwareprogramma of een filmbestand zijn voorbeelden van
dergelijke concrete voorwerpen. De digitale bestanden kunnen op een materiële
drager, zoals een cd of een dvd, worden geleverd, maar dat hoeft niet. Ook een gedownloade of gestreamde film is immers digitale inhoud. De digitale inhoud is
vaak zelfs nodig om tastbare apparatuur te gebruiken. Een voorbeeld is de ‘virtual
reality bril’. Deze bril bestaat weliswaar uit de fysieke bril, de telefoon en audio,
maar vervolgens heeft de consument software in de vorm van apps nodig om
daadwerkelijk van de bril gebruik te kunnen maken.80
De vervolgvraag is welke digitale bestanden wel en niet onder de te ontwerpen
definitie moeten vallen. Voor de vraag wat wel en niet onder digitale inhoud valt
zou mijns inziens de gebruiksfunctie voor de consument als eindgebruiker het
uitgangspunt moeten zijn. Hiervoor heb ik inspiratie ontleend aan Van Erp en Loof
die in hun bijdrage over eigendom van digitale inhoud het volgende aangeven:
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.

Zoals hiervoor aangegeven, is de definitie wel uitgebreid met twee categorieën digitale diensten.
Op Heij, TvC 2019, p. 157-165. Omdat de definitie van ‘digitale inhoud’ in de eindversie van 2019
niet is gewijzigd, blijft het artikel relevant.
Tjong Tjin Tai 2016, p. 253. Zie ook Kleve 2004, p. 159. Onder verwijzing naar R.V. De Mulder, Een
model voor juridische informatica, Lelystad: Vermande 1984, p. 23.
Volgens Van Dale is een bit de ‘kleinste eenheid van informatie in informatieverwerkende systemen
die uitsluitend een van de twee waarden 0 of 1 kan aannemen’ (via vandale.nl; laatst geraadpleegd
op 21 januari 2021).
Tjong Tjin Tai 2016, p. 254.
Kuhlmann 2010, p. 50.
tweakers.net/reviews/4047/3/virtual-reality-voor-een-prikke-vijf-brillen-tussen-20-en69-euro-getestwelke-software-is-er-te-krijgen.html (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
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‘Het schijnt weinig vruchtbaar om de fysieke nullen en enen als object van rechten
aan te merken, ook al omdat men die niet los kan zien van de fysieke drager zelf.
Veeleer gaat het om databestanden met computerinstructies waarmee, via een interpretatie van die databestanden door een computer, bepaalde functies kunnen worden
uitgevoerd die bijvoorbeeld nuttig of vermakelijk zijn voor de gebruiker. Het gaat
met andere woorden om digitale inhoud.’81
Middels deze functionele benadering wordt bewerkstelligd dat voor toepassing van
de consumentenbeschermende regels een duidelijk voorwerp met een gebruiksfunctie voor de consument aanwezig is. Daardoor wordt de toepassing van consumentenrechtelijke regelgeving beperkt. Een gekocht e-book gericht op het lezen
ervan heeft een specifieke gebruiksfunctie voor de consument als eindgebruiker82
die het heeft aangeschaft. De gebruiksfunctie dient ruim te worden opgevat. Ook
toegang tot een online fotoalbum heeft immers voor de consument nut en valt
derhalve onder de gebruiksfunctie. De fotoboekensoftware is dan ook digitale inhoud waar beschermende regelgeving op kan worden toegepast. Een online geschreven blog of een geplaatste foto hebben daarentegen over het algemeen geen specifieke gebruiksfunctie voor de consument als eindgebruiker en dienen mijns inziens
buiten de definitie te vallen. Het maken van foto’s door de consument waardoor
de consument zelf digitale inhoud kan creëren, valt ook buiten het bereik van deze
definitie. In dit onderzoek gaat het namelijk om de levering van digitale inhoud
en niet om bijvoorbeeld het opslaan van dergelijke foto’s in de cloud wat als digitale dienst kan worden opgevat.83 Wanneer software om fotoboeken te maken niet
over de juiste kwaliteit beschikt en daarmee gebrekkig is, valt dat wel onder de
door mij opgestelde definitie. Dan is de software het voorwerp om consumentenrechtelijke regelgeving, waaronder non-conformiteit en remedies, op toe te passen.
In het voorgaande is vastgesteld dat de definitie van digitale inhoud bestanden
dient te omvatten die een gebruiksfunctie voor de consument inhouden. Op basis
daarvan kom ik tot de volgende afgebakende definitie van digitale inhoud:
‘Door een aanbieder geleverde of toegankelijke digitale bestanden die een gebruiksfunctie vervullen voor de consument als eindgebruiker.’
Met deze definitie wordt gehoor gegeven aan de roep om wet- en regelgeving
technologie-neutraal te houden en wordt voorkomen dat regelgeving achterhaald
raakt.84 Het begrip ‘digitale bestanden’ is mijns inziens voldoende technologieneutraal en eenvoudig te duiden door consumenten.
Zoals reeds in de inleiding toegelicht, richt dit onderzoek zich niet op embedded
software. Het gaat in dit onderzoek om opzichzelfstaande digitale inhoud die de
81.

84.

Van Erp & Loof 2016, p. 30-31. Onder verwijzing naar Haberstrumpf, Computer und Recht 2012, p.
563; Green & Saidov, JBl 2007.
Met eindgebruiker wordt bedoeld dat het niet gaat om data die kan worden aangepast door de
consument of in samenwerking met anderen nog tot stand komt. Zie Twigg-Flesner 2015, p. 59
waarin wordt verwezen naar de CESL.
De regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) zijn wel van toepassing
op dergelijke digitale diensten, zie art. 2 lid 2 onder a van de richtlijn.
Custers, NJB 2019, par. ‘voorgeschiedenis’.
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consument op meerdere apparaten kan gebruiken of installeren en dus niet verbonden is aan een specifiek apparaat. Nu de definitie van digitale inhoud voor dit
onderzoek is afgebakend wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de samenhang
tussen de kwalificatie van overeenkomsten en de toepasselijkheid van regelgeving.
2.3

De kwalificatie als koop en de toepasselijkheid van de titel over
consumentenkoop

In deze paragraaf wordt ten eerste ingegaan op de samenhang tussen een bepaalde
kwalificatie van de overeenkomst en de toepasselijke regels. Vervolgens wordt hier
nader op ingegaan aan de hand van de koop van software en het arrest Beeldbrigade.
Tot slot wordt artikel 7:5 lid 5 BW besproken dat van belang is voor de vraag in
hoeverre de titel over consumentenkoop van toepassing is op overeenkomsten over
digitale inhoud.
Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk naar voren kwam, heeft een bepaalde
kwalificatie invloed op de toepassing van bepalingen in het BW. Ter illustratie:
wordt een bepaalde overeenkomst als koop gekwalificeerd, dan zijn de specifieke
koopregels van toepassing op de overeenkomst. Met Houben ben ik het eens dat,
hoewel de kwalificatievraag een andere is dan de vraag naar de toepasselijke bepalingen, deze vragen niet volledig los kunnen worden getrokken. De reden dat zij
in elkaars verlengde liggen is dat de kwalificatie onder meer kan voortkomen uit
‘het passen’ van de toepasselijke wettelijke regels en de wenselijkheid hiervan.85
De rechter kan waarde hechten aan de regels die van toepassing zijn als gevolg van
een bepaalde kwalificatie van de voorliggende overeenkomst. Het is dan ook van
belang deze verbondenheid tussen de kwalificatie en het toepasselijk recht bij de
lezing van het vervolg van dit hoofdstuk in het achterhoofd te houden.
In 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de toepasselijkheid
van de kooptitel op digitale inhoud.86 De casus was kort samengevat als volgt. De
Beeldbrigade, een producent van televisieprogramma’s, heeft het computerprogramma ImageSan aangeschaft (in een B2B-verhouding). Achteraf bleek de software niet
compatibel met het computerbesturingssysteem van De Beeldbrigade. De Beeldbrigade heeft de verkoper aangesproken. In het arrest van de Hoge Raad staat de vraag
centraal of de aanschaf van computerprogrammatuur als koop in de zin van titel
7.1 BW kan worden gekwalificeerd. Meer specifiek werd aan de Hoge Raad de vraag
voorgelegd of artikel 7:23 BW kon worden toegepast op de aanschaf van standaardsoftware. De belangrijkste overwegingen van de Hoge Raad worden besproken. De
Hoge Raad lichtte ten eerste toe dat de kooptitel niet is beperkt tot zaken op grond
van artikel 3:2 BW. Artikel 7:47 BW zou bovendien met zich brengen dat een ruim
bereik wordt gegeven aan de kooptitel. Daarnaast werd van belang geacht dat: ‘een
overeenkomst tot het aanschaffen van standaardcomputerprogrammatuur – op een gegevensdrager of via een download – voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een
bepaald bedrag ertoe strekt de verkrijger iets te verschaffen dat geïndividualiseerd is en waarover
85.
86.

Asser/Houben 7-X 2019/18. Houben vindt dat de kwalificatievraag zou moeten worden beantwoord
voordat de vraag wordt beantwoord welke bepalingen van toepassing zijn.
HR 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1301, r.o. 3.5 (Beeldbrigade).
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hij feitelijke macht kan uitoefenen’. De Hoge Raad vervolgde dat het bovendien wenselijk
zou zijn de kooptitel toe te passen vanwege de uitgewerkte regelingen. Uit artikel
7:46d lid 4, aanhef en onder c, BW moest volgens de Hoge Raad worden afgeleid
dat het ‘ongerijmd’ zou zijn niet ook computerprogrammatuur als koop te kwalificeren. Ook uit het stelsel van de wet zou dus volgen dat de kooptitel van toepassing
is op de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur.87
Al met al werden, ondanks het feit dat software geen zaak is, bepalingen uit de
kooptitel toegepast op software. De Hoge Raad heeft als een van de redenen voor
het toepasselijk achten van de kooptitel gegeven dat deze toepasselijkheid wenselijk
is vanwege de uitgewerkte regelingen. Voor de kwalificatie als koop wordt dus van
belang geacht dat de uitgewerkte kooptitel de consument veel bescherming biedt.
Volgens Spanjaard mag deze beschermingsgedachte geen rol spelen bij de kwalificatie van overeenkomsten.88 De vraag is echter of de Hoge Raad een overeenkomst
over software daadwerkelijk als koop kwalificeert. Westerdijk geeft aan dat de Hoge
Raad zich in het argument dat het gaat om ‘het aanschaffen van computerprogrammatuur
voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag’ indirect
uitlaat over de kwalificatievraag. Er wordt immers een bedrag betaald en er is
sprake van een niet in tijdsduur beperkt gebruiksrecht hetgeen relevante kenmerken
van de koopovereenkomst zijn.89 Ook Spanjaard leidde onder meer uit het arrest
Beeldbrigade af dat de Hoge Raad ‘stevig aan het kwalificeren is geslagen’.90 Toch gaat de
Hoge Raad niet expliciet in op de kwalificatievraag, maar op de toepasselijkheid
van de kooptitel op digitale inhoud.91
Hoewel het arrest Beeldbrigade betrekking heeft op een B2B-verhouding, zijn de
vereisten voor de toepasselijkheid van de kooptitel naderhand in artikel 7:5 lid 5
BW (als onderdeel van de titel over consumentenkoop) opgenomen. In 2015 is het
huidige artikel 7:5 lid 5 BW gepubliceerd. Daaruit volgt dat voor toepasselijkheid
van de regels voor consumentenkoop is vereist dat de digitale inhoud die niet op
een drager is geleverd (1) is geïndividualiseerd en (2) er feitelijke macht over dient
te worden uitgeoefend.92 Streaming is daarmee, in lijn met het arrest Beeldbrigade,93 uitgesloten van toepasselijkheid van de titel over consumentenkoop.94 Op de
streamingovereenkomst zijn de regels uit Boek 6 BW van toepassing, omdat in dat
geval slechts toegang tot de digitale inhoud wordt verschaft.95
In het oorspronkelijk ontworpen artikel 7:5 lid 5 BW waren de vereisten van individualiseerbaarheid en feitelijke macht niet opgenomen waardoor ook streaming
onder het bereik van de titel over consumentenkoop viel. Daarop is destijds veel

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Idem.
Spanjaard, Contracteren 2014, p. 83. Zie Van Wechem & Spanjaard, Contracteren 2012, p. 92.
Westerdijk, CR 2012.
Spanjaard, Contracteren 2014, p. 82.
Schaub, TvC 2013, p. 52.
Zie hierover ook: Drion, NJB 2016, p. 1542-1544.
HR 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1301 (Beeldbrigade).
Kamerstukken II 2014/15, 34071, nr. 3, p. 2.
Handelingen I 2013/14, nr. 22, item 4, p. 2. Zie ook Op Heij 2015, p. 57. Zie over de drie regimes:
Van Wijk, IRI 2016, p. 141.
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kritiek geuit.96 Op het huidige artikel 7:5 lid 5 BW is ook na de aanpassing daarvan
kritiek geuit. Van Druenen en Westerdijk geven aan dat de scope van artikel 7:5
lid 5 BW onduidelijk blijft. Het zou namelijk niet helder zijn hoe de twee vereisten
(geïndividualiseerde digitale inhoud en het uitoefenen van feitelijke macht) dienen
te worden geïnterpreteerd.97 Bovendien werd in het arrest Beeldbrigade aandacht
besteed aan de duurzaamheid (niet in tijdsduur beperkt gebruik) van de betreffende
software.98 Dit was een belangrijk aspect op basis waarvan werd bepaald dat de
betreffende software onder het bereik van de kooptitel viel. Het aspect van duurzaamheid komt echter niet terug in de wettekst van artikel 7:5 lid 5 BW.99 Door
hier geen aandacht aan te besteden, vallen ook vormen waarin tijdelijk digitale
inhoud in gebruik wordt gegeven onder het bereik van de titel over consumentenkoop. Aan het aspect van duurzaamheid voor een kwalificatie als koop wordt in
het vervolg van dit hoofdstuk meer aandacht besteed. Alvorens dergelijke specifieke
punten te behandelen, wordt in de volgende paragraaf een algemeen kader gegeven
van de kwalificatie van overeenkomsten.
2.4

Kwalificatie van overeenkomsten: de benoemde, onbenoemde en
gemengde overeenkomst

In deze paragraaf komt de algemene achtergrond van het kwalificeren van overeenkomsten aan de orde. In de paragrafen daarna wordt de kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud besproken. Daarmee wordt tevens het onderzoek
afgebakend.
Bij het kwalificeren van overeenkomsten is door de wetgever onderscheid gemaakt
tussen benoemde en onbenoemde overeenkomsten. Benoemde bijzondere overeenkomsten zijn overeenkomsten waarbij de toepasselijke bepalingen in de wet zijn
neergelegd.100 De belangrijkste reden om benoemde overeenkomsten in de wet
neer te leggen is dat deze overeenkomsten zo vaak voorkomen dat een regeling
gewenst is.101 In geval van dwingende bepalingen mogen partijen niet afwijken en
daardoor niet minder beschermende regelgeving toepassen dan de wetgever voor
ogen had. Een voorbeeld van een benoemde bijzondere overeenkomst is koop. Indien de overeenkomst als zodanig wordt gekwalificeerd, zijn de toepasselijke bepalingen in de wet neergelegd en is titel 1 van Boek 7 BW van toepassing.102

96.

97.
98.

99.
100.
101.
102.

Zie hierover: Jeloschek & Van Druenen, IR 2013, p. 41. Neppelenbroek, NJB 2013/2014. Loos, NJB 2013,
p. 2685. Jeloschek & Van Druenen, IR 2013, p. 37. Chavennes en van der Laan vinden de keuze de
consumentenkoop ook toe te passen op digitale inhoud zonder materiële drager ook opvallend,
zie Chavannes & Van der Laan, NJB 2014, p. 2536. Kamerstukken I 2013/14, 33520, B, p. 3. Zie ook
over de uitsluiting van streaming: Neppelenbroek 2014, p. 152-153.
Van Druenen & Westerdijk, IR 2015, p. 11.
Zie HR 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1301, r.o. 3.6 (Beeldbrigade): ‘In cassatie is uitgangspunt dat
ImageSan standaardsoftware is, dat De Beeldbrigade het recht op het vrije en duurzame (niet in tijdsduur beperkte)
gebruik van ImageSan heeft verkregen en dat het in deze zaak gaat om de eigenschappen van die software en
niet om de auteursrechtelijke (of licentierechtelijke) dimensie daarvan.’
Van Druenen & Westerdijk, IR 2015, p. 12.
Asser/Houben 7-X 2019/19 en 20. Zie ook Asser/Sieburgh 6-III 2018/66.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/66.
Zie over het stelsel van titel 7.1: Van Rossum, in: GS Bijzondere overeenkomsten, titel 1 Boek 7 BW,
aant. 4.

DIGITALE INHOUD EN DE KWALIFICATIE VAN OVEREENKOMSTEN OVER DIGITALE INHOUD

29

2.4

DE KWALIFICATIE VAN OVEREENKOMSTEN

De vervolgvraag is wie nu bepaalt hoe de overeenkomst wordt gekwalificeerd.
Houben licht toe dat de kwalificatie van overeenkomsten met name het werk van
rechters is.103 Het kan voorkomen dat de rechter achteraf de overeenkomst anders
kwalificeert dan partijen zouden hebben gedaan. Een dergelijke kwalificatie leidt
tot andere rechtsgevolgen.104 Betoogd kan worden dat de modaliteit van de
overeenkomst bepalend is voor de kwalificatievraag.105 Een fiets kan ingevolge een
huur- of een koopovereenkomst ter beschikking worden gesteld: uiteindelijk is
bepalend hoe de overeenkomst is vormgegeven. De rechter zal bij zijn oordeel hoe
de overeenkomst dient te worden gekwalificeerd de voorliggende door partijen
opgestelde overeenkomst beoordelen. Ook in geval van digitale inhoud kunnen
partijen dus bij het aangaan van de overeenkomst reeds invloed uitoefenen op de
kwalificatie van de betreffende overeenkomst. In het Inscharing-arrest uit 2019 heeft
de Hoge Raad erop gewezen dat de vraag naar de kwalificatie dient te worden onderscheiden van de vraag welke rechten en plichten partijen overeen zijn gekomen.
Nadat de rechter de inhoud van de overeenkomst heeft bepaald op basis van de
Haviltex-maatstaf (de rechten en plichten van partijen), komt hij toe aan de kwalificatie.106 Benadrukt wordt dat een belangrijk onderscheid bestaat tussen uitleg en
kwalificatie.107 Bij het kwalificeren is dus niet van belang of de contractspartijen
de bedoeling hadden om de betreffende overeenkomst onder een dwingendrechtelijke regeling te laten vallen.108
In bepaalde gevallen voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van meerdere
benoemde overeenkomsten. Op grond van artikel 6:215 BW zijn in beginsel elk
van die soorten bepalingen van toepassing. Een voorbeeld van een dergelijke gemengde overeenkomst is dat een videogame zowel koop- als huurelementen kan
bevatten. Het kan daarbij voorkomen dat onduidelijk is op welke wijze de
overeenkomst dient te worden gekwalificeerd. De gemengde overeenkomst heeft
namelijk de kenmerken van meerdere benoemde overeenkomsten.109 Indien een
bepaald contracttype voorop staat of indien geheel voldaan is aan de kenmerken
van een benoemde overeenkomst, is van een gemengde overeenkomst geen sprake.110 Voor de vraag welke bepalingen op de gemengde overeenkomst moeten
worden toegepast, zijn meerdere opties aangedragen. Enerzijds bestaat de absorptieleer waarin de voor het belangrijkste contracttype geldende regels worden toegepast. Daarnaast bestaat de cumulatieleer waarin de verschillende regels van de
contracttypen worden toegepast. Tot slot is er de sui-generisleer waarin de gemengde
overeenkomst als onbenoemde overeenkomst wordt opgevat waarbij alle algemene
normen worden toegepast en de bepalingen voor benoemde overeenkomsten naar
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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Asser/Houben 7-X 2019/18. Zie ook Op Heij TvC 2015, p. 62. Zie ook Franken, Kasperen & De Wild
2004, p. 129 waarin De Graaf aangeeft dat partijen vaak afwijken van regelend recht en dat het
vaak lastig is af te leiden uit uitspraken hoe de rechter een overeenkomst kwalificeert. De Graaf
licht ook toe dat ‘hoewel er zo gaandeweg wat meer duidelijk wordt door wat recente uitspraken,
komen zelfs onze hoogste rechters (begrijp- en noodzakelijkerwijs) niet met een allesomvattend
antwoord op de kwalificatievragen’ zie De Graaf, Contracten 2013, p. 102.
Hinskens-van Neck & Siemerink, MvV 2012, p. 10.
Neppelenbroek, NJB 2014, p. 2 (digitale versie).
HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2034, r.o. 3.2.3.
Tanja & Standhardt, Bb 2020, par. 4.
Tanja & Standhardt, Bb 2020, par. 7.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/67.
Hinskens-van Neck & Siemerink, MvV 2012, p. 3. Onder verwijzing naar Siemerink 2007.
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analogie. Geen van deze theorieën zou geschikt zijn waardoor de toepasselijkheid
van bepalingen wordt bepaald ‘in elk concreet geval aan de hand van de strekking van
dat voorschrift, in verband met de aard van de overeenkomst’.111 In artikel 6:215 BW over
gemengde overeenkomsten wordt de cumulatieleer als uitgangspunt genomen,
maar het artikel laat uitzonderingen toe.112 Daar staat tegenover dat het algemene
wettelijke systeem in het BW uitgaat van de absorptieleer, omdat in eerste instantie
uiteraard moet worden gepoogd een overeenkomst te kwalificeren als één van de
benoemde overeenkomsten.113 Als dat lukt, is geen sprake meer van een gemengde
overeenkomst.
Ten aanzien van overeenkomsten over digitale inhoud ben ik er voorstander van
deze zoveel mogelijk als één type overeenkomst te kwalificeren. Juist omdat de
overeenkomst over digitale inhoud naar zijn aard reeds complex kan zijn, dient
voor consumenten duidelijk te zijn op welke wijze de betreffende overeenkomst
kan worden gekwalificeerd en welke bepalingen dientengevolge van toepassing
zijn.
2.5

De achtergrond van de koopovereenkomst, de overeenkomst van
opdracht en de huurovereenkomst en de betekenis hiervan voor
overeenkomsten over digitale inhoud

In deze paragraaf komen drie bijzondere overeenkomsten aan bod, namelijk de
koopovereenkomst (par. 2.5.1), de overeenkomst van opdracht (par. 2.5.2) en de
huurovereenkomst (par. 2.5.3). Dit zijn in de literatuur veel voorkomende kwalificaties van overeenkomsten over digitale inhoud.114 De reden om slechts benoemde
overeenkomsten te behandelen is dat het onderzoek betrekking heeft op de bescherming van de consument op basis van de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek en
slechts de benoemde overeenkomsten in het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd.
Bovendien zou het behandelen van alle mogelijke typen onbenoemde overeenkomsten niet haalbaar zijn. Desalniettemin dient in ogenschouw te worden genomen
dat in de ICT-branche onbenoemde overeenkomsten voorkomen. Hierbij kan worden
gedacht aan de licentie of agile overeenkomst.
2.5.1

De koopovereenkomst

Titel 7.1 van het BW regelt de koop. Koop houdt volgens artikel 7:1 BW de
overeenkomst in waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om
daarvoor een prijs in geld te betalen. Op grond van artikel 6:261 BW is koop een
voorbeeld van een wederkerige overeenkomst.115 De prestatie in plaats van de relatie
staat hierbij centraal.116 Koop is er dan ook op gericht tegen betaling de eigendom
111.
112.
113.
114.

115.
116.

Asser/Sieburgh 6-III 2018/68.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/69.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/47.
Koop wordt behandeld vanwege de toepasselijkheid van de titel over consumentenkoop op vele
vormen van digitale inhoud op basis van art. 7:5 lid 5 BW. Zie voor de kwalificaties als opdracht
en huur: Spath, NTBR 2015, p. 101-103; Neppelenbroek, NJB 2013/2014, p. 2260-2261 en Loos,
NJB 2013, p. 2685.
Asser/Hijma 7-I 2019/8.
Klik 2003, p. 187.
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van een zaak over te dragen.117 Het feit dat het gaat om betaling in geld, maakt
koop anders dan ruil.118 Op grond van artikel 7:9 BW is de verkoper in geval van
koop verplicht de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en
af te leveren. Uit artikel 7:9 BW vloeien twee verplichtingen van de verkoper voort,
namelijk overdracht van eigendom en aflevering.119 Zoals eerder in dit hoofdstuk
naar voren kwam is duurzaamheid (het niet in tijdsduur beperkt gebruik)120 voor
de consument een belangrijk aspect. Na de koop van een zaak kan de koper immers
onbeperkt gebruik blijven maken van het gekochte product. Koop is belangrijk,
omdat het huidige contractenrecht (zoals totstandkoming, uitleg, uitvoering en
remedies) voortkomt uit de koopovereenkomst.121
De aparte regeling voor consumentenkoop in het BW (als onderdeel van titel 7.1
BW over koop en ruil) is gericht op de bescherming van de consument door veel
dwingend recht op te nemen.122 De consument is de zwakkere partij ten opzichte
van de aanbieder van digitale inhoud. Aan de regels uit de kooptitel met beschermende bepalingen voor de consument kan de consument in geval van digitale inhoud veel bescherming ontlenen. Zoals eerder aan bod kwam, zijn op basis van
artikel 7:5 lid 5 BW op veel soorten digitale inhoud de regels over consumentenkoop
van toepassing. Dat de koopregeling breder is dan de koop van zaken blijkt ook
uit artikel 7:47 BW. Hieruit volgt dat de bepalingen namelijk ook betrekking kunnen
hebben op een vermogensrecht voor zover dit in overeenstemming is met de aard
van het recht.123 Rinzema en Melis zijn er voorstander van dat de Hoge Raad digitale inhoud als voorwerp van de eigendomsoverdracht beschouwt.124 Zoals eerder
aangegeven bij de behandeling van het Beeldbrigade-arrest, doet de Hoge Raad dat
niet.
2.5.2

De overeenkomst van opdracht

Titel 7.7 BW gaat over de overeenkomst van opdracht. In afdeling 1 zijn bepalingen
over de opdracht in het algemeen neergelegd. Daarnaast zijn in de daaropvolgende
afdelingen bijzondere vormen van de opdracht geregeld, namelijk lastgeving (afdeling 2), bemiddeling (afdeling 3), agentuur (afdeling 4) en de geneeskundige behandelingsovereenkomst (afdeling 5). Er zijn redenen voor het reguleren van deze bijzondere vormen van opdracht. Ter illustratie: in de parlementaire geschiedenis
komt naar voren dat agentuur een in de praktijk belangrijke overeenkomst is die
afzonderlijk moest worden gereguleerd.125 Een ander voorbeeld is de geneeskundige
behandelingsovereenkomst, omdat niet te verwachten was dat bij gebreke aan
bijzondere regels hierover een algemeen aanvaard evenwicht van rechten en
plichten van beide partijen zou ontstaan.126
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
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Verheij & Wessels 2013, p. 22.
Reehuis & Slob 1991, p. 53.
Reehuis & Slob 1991, p. 95.
Hier is aangesloten bij de bewoordingen van de Hoge Raad in het Beeldbrigade-arrest.
Van Schaick 2019, p. 41.
Asser/Hijma 7-I 2019/95. Zie ook Loos 2019, p. 3.
Asser/Hijma 7-I 2019/10.
Rinzema & Melis, CR 2013/43.
Reehuis & Slob 1991, p. 316.
Kamerstukken II 1989/90, 21561, nr. 3, p. 6.
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Op grond van artikel 7:400 lid 1 BW is de overeenkomst van opdracht de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de
opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van
een werk van stoffelijke aard,127 het bewaren van zaken, het uitgeven van werken
of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Er vallen zeer uiteenlopende overeenkomsten onder de overeenkomst van opdracht.128 Daarom hebben
de bepalingen een min of meer globaal karakter.129 Hoewel naar huidig recht de
bepalingen over opdracht niet van toepassing zijn op overeenkomsten over digitale
inhoud, kunnen de betreffende open normen mijns inziens wel ruimte bieden
bepalingen op een wijze te interpreteren zodat ze aansluiten op gebrekkige digitale
inhoud.
2.5.3

De huurovereenkomst

In titel 7.4 BW zijn regels omtrent huur te vinden. Voor deze inkadering van alle
regels in één titel is destijds gekozen omdat de huurovereenkomst in de periode
daarvoor onoverzichtelijk was.130
Op grond van artikel 7:201 BW is huur de overeenkomst waarbij de ene partij, de
verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte
daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.131 Het is gericht op het verschaffen van het genot van de zaak.132 Toch wordt
in de definitie van artikel 7:201 BW niet gesproken over het verschaffen van genot,
maar het in gebruik verstrekken. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het
enkele verschaffen van genot van een zaak zonder aflevering niet leidt tot een
huurovereenkomst. Wanneer de zaak in gebruik is gegeven, maar deze door aan
de huurder toe te rekenen omstandigheden wordt verhinderd daarvan het genot
te hebben, is wel sprake van een huurovereenkomst.133 Met het in gebruik verstrekken hoeft geen onbeperkt gebruik te worden gegeven.134 Op basis van artikel 7:203
BW is de verhuurder verplicht de zaak ter beschikking van de huurder te stellen
en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Niet
elke huurovereenkomst verplicht dus tot aflevering (het verschaffen van de feitelijke
macht over de zaak). Het gaat erom dat de huurder een zodanige beschikking over

127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Het onderscheid tussen opdracht en de aanneming van werk in art. 7:750 lid 1 BW is dat het bij
aanneming van werk gaat om stoffelijke voorwerpen, terwijl het bij opdracht gaat om werken van
intellectuele aard. Zie Van Gulijk 2019, p. 32. Zie ook hierover Asser/Van den Berg 7-VI 2017/25.
Op het feit dat aanneming van werk in een aparte titel is ondergebracht, is kritiek geuit, zie Van
Gulijk 2019, p. 32.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/49.
Reehuis & Slob 1991, p. 307.
Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 2.
Zie hierover: Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2017/10.
Asser/Hijma 7-I 2019/14.
Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 10-11.
Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 11. Hier wordt het voorbeeld gegeven van een huur van
een muur voor reclamedoeleinden dat geldt als een beperkt gebruik van de onroerende zaak. Zie
de passage in art. 203 (voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is).
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de zaak krijgt dat hij er het overeengekomen gebruik van kan hebben.135 De tegenprestatie hoeft niet geldelijk te zijn.136 Dit is nuttig in geval van digitale inhoud,
omdat veel gratis digitale inhoud wordt aangeboden. Voor de huur van woonruimten zijn er aparte bepalingen. De verhuurder mag de huur niet zonder reden opzeggen. De rechter zal in geval van een opzegging door de verhuurder de gronden
uit artikel 7:274 BW moeten beoordelen.
Een recente ontwikkeling in verband met huur is servitization. Hierbij gaat het om
‘een trend waarbij aanbieders steeds vaker diensten aanbieden naast of in plaats van producten’.137 Voorbeelden zijn het aanbieden van swapfietsen en het leasen van huishoudelijke apparatuur.138 Door servitization neemt het aanbod van diensten voor consumenten toe.139 Daarnaast ontstaan door servitization af hankelijkheidsrelaties op
basis waarvan aanbieders consumenten aan zich kunnen binden.140 Een swapfiets
waarbij de consument recht heeft op het gebruik van een fiets tegen een vergoeding
per maand, kan als huur worden gekwalificeerd met bijkomende dienstverlening.141
Er wordt immers een zaak in gebruik verstrekt in ruil voor een tegenprestatie van
de huurder (art. 7:201 BW).142 De regels over huur krijgen door de ontwikkeling
van servitization een breder bereik. De rechter dient mijns inziens kritisch te zijn
bij de toepassing ervan. De regels in het BW zijn immers niet ontworpen vanuit
de ontwikkeling van servitization. Het feit dat bestaande regels worden gebruikt
geeft wel aan dat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit is
relevant voor de toepassing van bestaande regels op overeenkomsten over digitale
inhoud.
2.6

De kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud

In het voorgaande is aandacht besteed aan de kwalificatie van overeenkomsten als
koop, opdracht en huur. In deze paragraaf wordt deze kennis toegepast op voorbeelden van digitale inhoud. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de
volgende typen digitale inhoud: standaardsoftware en apps via downloads (par.
2.6.1) en gestreamde digitale inhoud (par. 2.6.2). Het gaat in dit onderzoek om digitale inhoud als ‘massaproduct’. Het gehele publiek ontvangt immers dezelfde
digitale inhoud.143 Er wordt nagegaan of in geval van overeenkomsten over digitale
inhoud een bepaalde analogie met koop, opdracht en huur naar Nederlands recht
mogelijk is. Zoals reeds toegelicht, is de reden hiervoor dat een bepaalde kwalificatie
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Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1997/98, 26089, nr. 3, p. 10-11.
Mak 2019, p. 70. Onder verwijzing naar J. Hojnik, ‘The servitization of industry: EU law implications
and challenges’, CMLR 2016, afl. 6, p. 1575-1624, 1578 e.v. Hartlief verwijst naar Mak, zie Hartlief,
NJB 2019, p. 3007.
Mak 2019, p. 70.
Mak 2019, p. 71.
Mak 2019, p. 72.
Mak 2019, p. 80.
Mak 2019, p. 80.
Zie over diensten als massaproduct zoals pakketreizen en concerten: Tjong Tjin Tai 2015, p. 9-10.
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kan leiden tot andere toepasselijke bepalingen en dit is uiteraard relevant voor de
passendheid van de toepasselijke remedies waarop dit onderzoek is gericht.144
2.6.1

De kwalificatie van de overeenkomst over standaardsoftware en apps

In deze deelparagraaf staat de kwalificatie van de overeenkomst over reguliere
software en apps centraal. Software en apps worden in één paragraaf behandeld
omdat zij beide via downloads worden verkregen. Zij onderscheiden zich van gestreamde digitale inhoud waarbij de consument slechts toegang tot de digitale inhoud heeft.145
Artikel 7:1 BW stelt dat koop de overeenkomst is waarbij de een zich verbindt een
zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. De koopovereenkomst gaat dus uit van de stoffelijkheid van goederen.146 Software en apps zijn
niet digitaal en worden dan ook niet als zaak beschouwd.147 Ten aanzien van software is dit reeds tijdens de behandeling van de implementatie van de Richtlijn
koop op afstand (97/7/EG) opgemerkt.148 In dit onderzoek geef ik geen juridischdogmatisch antwoord op de vraag of software goederenrechtelijk als zaak dan wel
vermogensrecht zou moeten worden gekwalificeerd. Het gaat om de toepasselijkheid
van de bepalingen uit de kooptitel op software en apps.
Zoals in paragraaf 2.5.1 aangegeven, volgt uit artikel 7:47 BW dat de bepalingen
van koop niet uitsluitend van toepassing zijn op zaken. Koop kan, zo volgt uit dit
artikel, immers tevens betrekking hebben op (niet tastbare) vermogensrechten. Het
in paragraaf 2.3 besproken arrest Beeldbrigade ziet met name op de toepasselijkheid
van de bepalingen op standaardsoftware. De kooptitel werd in die casus toegepast
op de overeenkomst over standaardsoftware waarbij het feit dat software geen zaak
is, geen belemmering vormde.149 Voor toepasselijkheid van de kooptitel is wel
vereist dat de software is geïndividualiseerd en dat er feitelijke macht over kan
worden uitgeoefend. Hier is in geval van standaardsoftware en apps aan voldaan.
Hoewel in het arrest Beeldbrigade de toepassingsvraag van regels uit Boek 7 BW op
standaardsoftware centraal stond, hangt deze vraag samen met de kwalificatie van
144.

145.

146.

147.

148.
149.

In de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) wordt de kwalificatie losgekoppeld
van de toepasselijke bepalingen op de overeenkomst over digitale inhoud. De kwalificatie wordt
namelijk volgens overweging 12 overgelaten aan het nationale recht.
Hier wordt dus een ander onderscheid gemaakt dan in de Richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten (2019/770). In de Ontwerp-MvT wordt de fotobewerkings-app als voorbeeld van een dienst
gegeven. Zie Ontwerp-MvT 2019, p. 6, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Rinzema, CR 2012. De Kleve en Mulder beschouwden reeds in 1989 software als zaak en kwalificeerden de overeenkomst als koop nu ‘de software onlosmakelijk is verbonden met de stoffelijke
drager waarop de software is vastgelegd’ zie Franken, Kasperen & De Wild 2004, p. 124. Onder
verwijzing naar De Kleve, Mulder 1989, p. 1343. Deze redenering werd ‘onjuist en onwenselijk’
gevonden. Zie Franken, Kasperen & De Wild 2004, p. 124. Onder verwijzing naar Van der Klaauw
1990, p. 282-283 en Paquay 1990, p. 283. Ook de rechter heeft immers geoordeeld dat software
geen zaak betreft. Zie Franken, Kasperen & De Wild 2004, p. 124. Onder verwijzing naar o.a. Hof
Den Haag 4 juni 1992, CR 1993/6, p. 255-256.
Zie voor software: Asser/Hijma 7-I* 2013/203a. Onder verwijzing naar Nota II, Kamerstukken II
1999/2000, 26861, nr. 5, p. 5; Snijders & Rank-Berenschot 2012/28; voor Duitsland Reinicke &
Tiedtke 2009, nr. 1477.
Kamerstukken II 1999/2000, 26861, nr. 5, p. 5.
Zie hierover: Asser/Hijma 7-I 2019/382.
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de voorliggende overeenkomst. Een bepaalde kwalificatie bepaalt immers welke
bepalingen op de overeenkomst van toepassing zijn.
In geval van een overeenkomst tot aanschaf van standaardsoftware en apps is koop
in de zin van titel 7.1 BW mijns inziens een passende kwalificatie.150 De voornaamste prestaties zijn enerzijds de verbintenis tot het leveren van de standaardsoftware/apps en anderzijds de verbintenis tot betaling van het verschuldigde bedrag. In
1998 is in lijn hiermee reeds door de Commissie Consumentenaangelegenheden
geadviseerd de juridische kwalificatie van eenvoudige software ‘zo gemakkelijk mogelijk te houden’ en zo veel mogelijk aan te sluiten bij de kwalificaties koop en ruil.151
Relevant om bij koop aan te sluiten was dat de consument geen verschil kan maken
tussen software die al dan niet in een winkel is gekocht.152 Bij de bestudering van
de achtergrond van de koopregeling is het mijns inziens juist de aanschaf van reguliere software als zodanig te kwalificeren. Het gaat immers niet om de relatie
tussen de softwareleverancier en de afnemer, maar om de prestatie de digitale inhoud over te dragen. Diensten die partijen over en weer volbrengen staan daarbij
niet centraal.
Tegenwoordig vindt digitale inhoud in veel gevallen niet tegen betaling in geld,
maar tegen het verstrekken van persoonsgegevens (data) plaats.153 Volgens SchulteNölke is het idee van data als tegenprestatie verbonden aan de klassieke gedachte
in het overeenkomstenrecht dat de ene partij een plicht ten opzichte van de andere
partij heeft.154 Wordt de software of de app niet tegen betaling in geld geleverd,
dan is volgens de letter van de wet een kwalificatie als koop niet mogelijk. Volgens
artikel 7:1 BW is een tegenprestatie in de vorm van een prijs in geld vereist.155 Data
zijn geen geld, maar zijn alleen geld waard.156 Hoewel het verschil tussen
persoonsgegevens en geld is dat de persoonsgegevens van de betreffende consument
op zichzelf geen waarde hebben, hebben zij wel waarde voor bedrijven. De waarde
ontstaat in geval van de combinatie met de data van andere consumenten.157 Regelgeving op het terrein van persoonsgegevensbescherming regelt niets over de
eerlijkheid van het verstrekken van data als tegenprestatie.158 Nu de consument in
150.
151.

152.

153.
154.
155.
156.

157.

158.
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Voor software, zie ook Jonker & Bal, CR 2015/124, p. 190-195.
ICT en de consument (SER-advies 98/09 van mei 1998, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Justitie, Den Haag: SER 1998), p. 8, via ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/1998/ict-consument.pdf (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
ICT en de consument (SER-advies 98/09 van mei 1998, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Justitie, Den Haag: SER 1998), p. 60. Een uitzondering was indien
standaardsoftware wordt aangepast door de leverancier van de software waardoor software als
dienst dient te worden gekwalificeerd.
Zie hierover: Zoll 2017, p.179-188. Lubomirov, WPNR 2018, p. 151-160. Zie ook Langhanke &
Schmidt-Kessel 2015, p. 218.
Schulte-Nölke 2018, p. 74.
Laine e.a. 2010, p. 214.
Van Schaick 2019, p. 58 en 61. Hij betoogt dat een overeenkomst van digitale dienstverlening alleen
al door de tegenprestatie dan ook geen koop is. Zie p. 61. Hartlief behandelt zijn preadvies, zie
Hartlief, NJB 2019, p. 3007. Zie ook over de waarde van persoonsgegevens: Engelhard, NTBR 2019,
par. 4.
Mak 2018, par. 2.1. Zie voor de bespreking van de toepassing van consumentenbeschermende regelgeving op digitale inhoud die gratis is: Schulte-Nölke 2018, p. 74. Volgens hem moet regelgeving
ook gelden wanneer consumenten hebben betaald in de vorm van persoonsgegevens.
Langhanke & Schmidt-Kessel, JECML 2015, p. 222.
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dergelijke gevallen ook bescherming behoeft, zou het onredelijk zijn wanneer in
dergelijke gevallen een kwalificatie als koop niet mogelijk is en de bescherming
in dergelijke gevallen zou ontbreken.159 De aanbieder van digitale inhoud kan
immers met het aanbieden van de digitale inhoud bepaalde beveiligingsrisico’s in
het leven roepen. Bovendien heeft de consument in de vorm van persoonsgegevens
‘betaald’ waardoor hij ook recht heeft op digitale inhoud die goed functioneert.
Met Loos ben ik het dan ook eens dat gratis digitale inhoud niet anders zou moeten
worden beoordeeld dan betaalde digitale inhoud.160 Dit strookt ook met de wijziging
van de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) in de Moderniseringsrichtlijn
(2019/2161). De regels uit de Richtlijn consumentenrechten waren in eerste instantie
uitsluitend van toepassing op online digitale inhoud ongeacht of daarvoor een prijs
in geld of persoonsgegevens waren verstrekt. De regels waren niet van toepassing
op digitale diensten waarvoor persoonsgegevens waren verstrekt.161 Op basis van
de Moderniseringsrichtlijn wordt het toepassingsbereik van de Richtlijn consumentenrechten uitgebreid met digitale diensten waarvoor consumenten persoonsgegevens verstrekken (en geen geld betalen). De reden is dat de economische
waarde van persoonsgegevens toeneemt.162
Indien is ‘betaald’ met persoonsgegevens, is de vraag of het kooprecht kan worden
toegepast.163 Geredeneerd kan worden dat in ruil voor digitale inhoud persoonsgegevens worden verzameld.164 In artikel 7:49 BW is ruil neergelegd. In de literatuur
komt naar voren dat het verschil is dat bij koop een prijs in geld is verschuldigd
en dat bij ruil beide partijen een zaak zijn verschuldigd.165 Omdat op basis van artikel 7:50 BW de regels over koop van overeenkomstige toepassing zijn op
ruil,166 heeft dit geen gevolgen voor het toepasselijk recht.
Uit de artikelen 7:49 en 7:50 BW blijkt aldus dat het mogelijk is de kooptitel toe
te passen op ‘gratis’ digitale inhoud.167 Betaling kan immers door het geven van
een andere zaak (in natura) plaatsvinden. Wel kan bij de invulling van de regels
over non-conformiteit als onderdeel van koop rekening worden gehouden met het
(al dan niet) betaalde bedrag.168 Op de non-conformiteitsregeling wordt in het
vierde hoofdstuk nader ingegaan.
Nu de kwalificatie als koop (en ruil voor digitale inhoud tegen de verstrekking van
persoonsgegevens) uitgebreid is behandeld, wordt ingegaan op een kwalificatie als
opdracht. Een dergelijke kwalificatie kan passend zijn in geval van overeenkomsten
waarin bepaalde software wordt ontwikkeld, zoals de softwareontwikkelingsover159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Zie nader over de remedie prijsvermindering in geval van gratis digitale inhoud: in plaats van, par.
4.3.5 van dit proefschrift.
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Overweging 31 Moderniseringsrichtlijn (2019/2161).
Voorstel Moderniseringsrichtlijn (COM(2018)185 def.), p. 3-4 (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Asser/Hijma 7-I 2019/8 en 9.
Asser/Hijma 7-I 2019/1.
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
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eenkomst.169 Er is dan geen sprake van standaardsoftware, maar van maatwerk.
Het gaat daarbij om software die aan specifieke eisen moet voldoen. Om dergelijke
software te ontwikkelen dienen immers werkzaamheden te worden verricht.170
Een kwalificatie als opdracht kan ook passend zijn indien tussentijdse updates zijn
vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een navigatieprogramma.171 Naast een actie
van de consument is dan tevens een activiteit van de leverancier nodig om het
programma te kunnen blijven gebruiken.172 Indien een actie van de leverancier/opdrachtnemer nodig blijft, zal opdracht mijns inziens een meer passende kwalificatie
dan koop zijn. Koop veronderstelt immers dat na de prestaties over en weer aan
de overeenkomst is voldaan en daarna geen aanvullende verplichtingen (diensten)
aan de kant van de verkopende partij nodig zijn. Al eerder kwam naar voren dat
de rechter invloed heeft op de wijze waarop de overeenkomst dient te worden gekwalificeerd. Een voorbeeld is de uitspraak van de rechtbank Overijssel waarin de
rechter overeenkomsten kwalificeert als opdracht omdat geen sprake is van standaardsoftware, maar van het verrichten van werkzaamheden.173 Daar waar software
wordt ontwikkeld in overeenstemming met gestelde wensen, zal eerder van opdracht
dan van koop sprake zijn.
In het algemeen is dus in geval van een overeenkomst over standaardsoftware en
apps mijns inziens koop en in geval van een overeenkomst over maatwerksoftware
opdracht een passende kwalificatie. Een dergelijk onderscheid sluit aan bij het
wettelijke systeem en de kenmerken van koop en opdracht.
Mogelijk is in geval van software of apps onder bepaalde omstandigheden een
analogie met huur mogelijk. Huur is gericht op het verschaffen van het genot van
de zaak.174 Er wordt daarbij een zaak in gebruik verstrekt. Het feit dat software
geen zaak is hoeft, net als in geval van koop, geen belemmering te zijn om de bepalingen toe te passen. Volgens Spath is in geval van software met een tijdelijk
karakter een analogie met huur een oplossing. Het Burgerlijk Wetboek kent immers
geen regeling tot tijdelijke overdracht175 waardoor koop strikt genomen niet mogelijk
is. De software wordt dan tijdelijk in gebruik verstrekt waarvoor de afnemer (de
‘huurder’) een bepaald bedrag betaalt. Huur is geschikter dan opdracht in situaties
waarin software tijdelijk in gebruik wordt verstrekt, maar geen aanvullende diensten
van de wederpartij zijn vereist. De software dient voldoende geïndividualiseerd te
169.
170.

171.

172.
173.
174.
175.
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Franken, Kasperen & De Wild 2004, p. 127. Zie ook Wolters, SEW 2017, p. 150.
Zie bijvoorbeeld Rb. Oost-Brabant 21 augustus 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4678. Dit gaat over een
langlopende opdracht (maatwerk)software te implementeren en te ontwikkelen. Zie ook over een
opdracht tot aanpassing en verbetering van software: Rb. Utrecht 4 juli 2012,
ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5826. Zie ook Rb. Oost-Brabant 27 november 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:6627.
Zie ook over de ontwikkeling en levering van software (overeenkomst van opdracht) Rb. Dordrecht
2 januari 2008, ECLI:NL:RBD:2008:BC1394. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2015,
ECLI:NL:GHSHE:2015:480. Zie ook Hof Den Haag 4 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2154.
Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3683.
Loos noemt in het kader van non-conformiteit het voorbeeld van digitale routekaarten en antivirusprogramma’s. Hij stelt dat de updates nodig zijn, omdat zij anders onbruikbaar worden. Zie Loos,
NTBR 2011, par. 3.1.
Dit is mijns inziens niet het geval bij standaard beveiligingsupdates.
Rb. Overijssel 10 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:881.
Asser/Hijma 7-I 2019/14.
Spath, NTBR 2015, p. 101-103.
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zijn omdat dit is vereist voor een kwalificatie als huur. In de literatuur komt naar
voren dat software-as-a-servicecontracten zoals cloud computing als huur gekwalificeerd kunnen worden. Jonker en Bal zouden bij de levering van IT-voorzieningen
met een meer tijdelijk karakter de huurtitel 7.4 BW toepassen.176 Partijen dienen
zich er wel van bewust te zijn dat de huurtitel beschermende bepalingen bevat die
zijn gericht op de bescherming van de zwakkere positie van de huurder ten opzichte
van de verhuurder.177 Een voorbeeld van een algemene bepaling is dat de verhuurder
gebreken moet herstellen (art. 7:204 BW). In geval van een opzegging door de verhuurder van woonruimte zal de rechter de gronden uit artikel 7:274 BW moeten
beoordelen. Een dergelijke bescherming lijkt in beginsel niet nodig in geval van
digitale inhoud. Het gaat dan namelijk niet om de situatie dat een gebruiker van
digitale inhoud in nood komt wanneer de ‘huur’ van de digitale inhoud eindigt.
Hij kan dan immers gebruikmaken van andere digitale inhoud. Dit is anders
wanneer bijvoorbeeld software niet uitwisselbaar is met andere software.
2.6.2

De kwalificatie van de streamingovereenkomst

In deze deelparagraaf staat de kwalificatie van de streamingovereenkomst centraal.
Hiervoor is bijzondere aandacht, omdat dit anders is dan downloaden. De consument
heeft immers slechts toegang tot de digitale inhoud. Net als software, e-books en
online muziek is ook streaming geen stoffelijk object waardoor niet van een zaak
kan worden gesproken.178 Op een overeenkomst over streaming kunnen de bepalingen over consumentenkoop niet worden toegepast. Dan is slechts sprake van
toegang tot digitale inhoud.179 Er wordt dus niets verschaft aan de consument,
terwijl koop dit wel vereist (art. 7:1 BW).180
Streamingdiensten bieden niet alleen toegang tot digitale inhoud, maar ook de
mogelijkheid om muziek offline te downloaden (via bijvoorbeeld Spotify Premium).
De consument kan de muziek daarbij niet kopiëren, maar uitsluitend via de app
beluisteren.181 Dit is anders dan het downloaden van muziek via iTunes waar de
consument geen last heeft van technologische beperkingen op de afspeelmogelijkheden.182 Sturris en Neppelenbroek hebben de werking van een Spotifyabonnement
in kaart gebracht. In de overeenkomst met Spotify bestaat een licentieovereenkomst
bij het downloaden van nummers. De consument heeft naast toegang tot alle
nummers de mogelijkheid afspeellijsten te downloaden. Bij het downloaden van
een dergelijke lijst kan echter ook niet van koop worden gesproken omdat de kopie

176.
177.
178.
179.
180.

181.
182.

Jonker & Bal, CR 2015, par. 3 en 7.
Zie ook Jonker & Bal, CR 2015, par. 7.
Kamerstukken II 2014/15, 34071, nr. 6, p. 7.
Kamerstukken II 2014/15, 34071, nr. 3, p. 2. Zie ook hierover Wolters, TvC 2019, p. 254 en de verwijzingen aldaar.
Dit kan ook gelden voor sociale netwerksites; alleen vereist de Richtlijn consumentenrechten
(2011/83/EU) dat voor een dienstenovereenkomst een prijs in geld wordt betaald. Wauters e.a. 2015,
p. 131.
Sturris & Neppelenbroek, AA 2018, p. 593.
Sturris & Neppelenbroek, AA 2018, p. 592. Zij geven aan dat de nummers wel een watermerk bevatten waardoor ze zijn terug te leiden naar de koper.
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van de gedownloade muziek niet in de (exclusieve) macht van de gebruiker komt.
Hij heeft slechts toegang tot de afspeellijst.183
De algemene bepalingen van Boek 6 BW kunnen worden toegepast in geval van
gestreamde digitale inhoud. Een kwalificatie als koop is op basis van artikel 7:5 lid
5 BW niet passend omdat niets wordt verschaft dat is geïndividualiseerd en waarover
feitelijke macht kan worden uitgeoefend.184
De streamingovereenkomst kan mijns inziens in veel situaties als opdracht185
worden gekwalificeerd. Ook Spath maakt deze vergelijking.186 Er wordt in geval
van streaming immers slechts toegang verschaft tot digitale inhoud en gedurende
het downloadproces krijgt men een dienst geleverd. Men is daarbij af hankelijk van
de aanbieder van de gestreamde inhoud op welk moment de consument thuis een
film kan bekijken. Dit is ook de achterliggende gedachte bij de overeenkomst van
opdracht, gericht op de onderlinge relatie en de werkzaamheden die worden verricht. Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld de opdracht tussen een opdrachtgever
en een architect of een arts en een patiënt is wel dat deze relatie zeer persoonlijk
is. In geval van de levering van streaming gaat het om een zakelijke, onpersoonlijke
relatie.
Een andere mogelijke kwalificatie van overeenkomsten over gestreamde digitale
inhoud is huur.187 Spath meent dat streaming niet met huur kan worden vergeleken:
bij streaming krijgt de gebruiker niets in eigen beheer en voor constant gebruik is
(actieve) dienstverlening van de aanbieder nodig.188 Tijdens de behandeling van
het wetsvoorstel tot wijziging van 7:5 lid 5 BW is tevens de vraag gesteld of men
de (duurzame) streamingovereenkomst als huur kan kwalificeren. De overeenkomst
tussen streaming en huur is dat het om een duurovereenkomst gaat. Bij streaming
wordt echter geen zaak in gebruik verstrekt. Oud-minister van Veiligheid en Justitie,
Van der Steur, concludeerde dat geen analogie met huur mogelijk is nu geen
sprake is van feitelijke macht en de inhoud niet individualiseerbaar is. De vergelijking wordt gemaakt met de huur van een auto waarbij wel een zaak in gebruik
wordt verstrekt.189 De genoemde kenmerken voor een passende analogie met de
kwalificatie huur (de feitelijke macht en de individualiseerbaarheid) lijken op de
kenmerken die de Hoge Raad in het Beeldbrigade-arrest van belang achtte om de
kooptitel op software toe te passen. Een kwalificatie als huur is in ieder geval ook
mijns inziens niet geschikt in geval van streamingovereenkomsten. Het uitsluitend
verschaffen van toegang is immers onvoldoende om een analogie met huur te
maken waarbij aan de ‘huurder’ het gebruik van een zaak dient te worden verstrekt.
183.
184.
185.

186.
187.
188.
189.
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Sturris & Neppelenbroek, AA 2018, p. 596.
Zie hierover ook: Van Wijk, IR 2016, p. 143. Onder verwijzing naar Jeloschek & Van Druenen.
In voetnoot 125 kwam reeds het verschil tussen opdracht en aanneming van werk aan bod, namelijk
dat het bij aanneming van werk om het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard gaat.
Dit is dan ook de reden dat van aanneming van werk in geval van gestreamde digitale inhoud geen
sprake kan zijn. Zie Loos, Mediaforum 2015, p. 102.
Spath, NTBR 2015, p. 101-103.
Neppelenbroek, NJB 2013/2014. De Duitse uitspraak is van 15 november 2006 – XII ZR 120/04.
Loos wees op huur of opdracht, zie Loos, NJB 2013, p. 2685.
Spath, NTBR 2015, p. 101-103.
Kamerstukken II 2014/15, 34071, nr. 6, p. 7.
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Er wordt wel genot verschaft, maar de consument heeft niet tijdelijk de beschikking
over de digitale inhoud. Dat lijkt op de reden om overeenkomsten over gestreamde
digitale inhoud niet als koop te kwalificeren. Daarvoor dient immers daadwerkelijk
iets aan de consument te worden verschaft dat is geïndividualiseerd. Loos wijst erop
dat gestreamde digitale inhoud niet hoeft te worden teruggeleverd en dat daarom
van huur geen sprake is.190 Al met al dient mijns inziens gestreamde digitale inhoud
niet als huur, maar als opdracht te worden gekwalificeerd.
2.7

Conclusie en afbakening

In dit hoofdstuk is de vraag behandeld wat digitale inhoud is en wat relevante
kenmerken van verschillende typen overeenkomsten over digitale inhoud zijn om
deze naar Nederlands recht als koop, opdracht of huur te kwalificeren.
Het eerste gedeelte van de vraag gaat over de definitie van digitale inhoud. Digitale
inhoud betreft gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
(art. 6:230g lid 1 onder i BW). In de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten
is een ruime definitie gegeven en zijn digitale diensten (zoals social media en cloud
computing) als aparte categorie opgenomen. Ten behoeve van de af bakening van
dit onderzoek is het begrip digitale inhoud ge(her)definieerd als: ‘Door een aanbieder
geleverde of toegankelijke digitale bestanden die een gebruiksfunctie vervullen voor de consument
als eindgebruiker.’ Op die manier worden niet-relevante digitale gegevens zoals e-mails
of foto’s op social media buiten het bereik van dit onderzoek gehouden.
Het tweede deel van de vraag gaat over de kenmerken van verschillende typen
overeenkomsten over digitale inhoud. Onderscheid kan worden gemaakt tussen
digitale inhoud die daadwerkelijk aan de consument wordt verschaft (apps en
software) en digitale inhoud waarbij slechts toegang wordt verschaft (gestreamde
digitale inhoud).
Een kwalificatie als koop is passend indien de digitale inhoud wordt verschaft en
hier een prijs in geld voor wordt betaald. Indien is ‘betaald’ met persoonsgegevens,
kan ruil een rol spelen waarop de kooptitel op basis van artikel 7:50 BW van toepassing is. Indien de digitale inhoud niet standaard is vormgegeven, maar specifieke
software of apps worden vervaardigd of ontwikkeld, is een kwalificatie als opdracht
passend. Dit type overeenkomst is immers gericht op de onderlinge relatie waarbij
werkzaamheden moeten worden verricht. Tot slot kan een kwalificatie als huur
passend zijn in geval van een tijdelijke download van software of apps, omdat deze
dan tijdelijk in gebruik wordt verstrekt. Daarvoor is wel vereist dat de digitale inhoud is geïndividualiseerd.
De streamingovereenkomst kan in veel gevallen als opdracht worden gekwalificeerd.
Koop en huur zijn in dat geval mijns inziens niet passend, omdat geen zaak of

190.

Loos, Mediaforum 2015, p. 102. Dit geldt ook voor gebruiksleen en verbruikleen. Hij verwijst naar
het Duitse recht waar dit anders is. (B. Zahn, ‘Die Anwendbarkeit des Gemeinsamen Europäischen
Kaufrechts auf Verträge über digitale Inhalte’, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2014, afl. 1, p.
80.)
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vermogensrecht aan de consument wordt verschaft of in gebruik wordt verstrekt
dat voldoende is geïndividualiseerd.
In het vervolg van dit onderzoek richt ik me op zowel digitale inhoud waar naar
huidig recht de regels over consumentenkoop op van toepassing zijn als gestreamde
digitale inhoud. Overeenkomsten over apps en standaardsoftware kunnen als koop
worden gekwalificeerd terwijl een overeenkomst over gestreamde digitale inhoud
als opdracht kan worden gekwalificeerd. Het gaat hierbij om een abonnement met
een aanbieder van de streamingdienst en niet om een tijdelijke download waardoor
mijns inziens van een analogie met huur geen sprake is. In onderstaande figuur
zijn de kenmerken van de te behandelen typen digitale inhoud en de kwalificaties
die van belang zijn voor het vervolg van het onderzoek schematisch in kaart gebracht.
Figuur 1

Figuur 1

Digitale inhoud als
massaproduct zoals apps en
standaardsoftware
(los van de drager/op
zichzelf staand)

Digitale inhoud als
massaproduct zoals
gestreamde films of
gestreamde muziek
(los van de drager/op
zichzelf staand)

•Geïndividualiseerd (ontleend aan
artikel 7:5 lid 5 BW)
•Feitelijke macht (ontleend aan
artikel 7:5 lid 5 BW)
•Geen specificaties door de
consument/niet op de persoonlijke
eisen afgestemd
•Duurrelatie/niet in tijdsduur
beperkt

•Niet geïndividualiseerd (voldoet
daarmee niet aan artikel 7:5 lid 5 BW)
•Geen feitelijke macht (voldoet
daarmee niet aan artikel 7:5 lid 5 BW)
•Geen specificaties door de
consument/niet op de persoonlijke
eisen afgestemd
•Duurrelatie/niet in tijdsduur beperkt
(het abonnement duurt voort op basis
van de contractduur)

Koop

Opdracht

Daarmee valt een kwalificatie van een overeenkomst over digitale inhoud als huur
en een gemengde overeenkomst buiten het bereik van dit onderzoek.
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HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 3
De totstandkoming van overeenkomsten over
digitale inhoud

3.1

Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is de kwalificatie van overeenkomsten over digitale
inhoud behandeld. Daaruit kwam naar voren dat de voor dit onderzoek relevante
overeenkomsten als koop of opdracht kunnen worden gekwalificeerd.191 Alvorens
in het vervolg van dit proefschrift in te gaan op remedies en andere verhaalsmogelijkheden uit het Burgerlijk Wetboek in geval van gebrekkige digitale inhoud, wordt
in dit hoofdstuk onderzocht hoe de overeenkomst over digitale inhoud tot stand
komt (de precontractuele fase). Dit gebeurt in veel gevallen op afstand.
Meer specifiek is in dit hoofdstuk de vraag aan de orde op welke wijze consumenten
die een overeenkomst over digitale inhoud aangaan in de precontractuele fase
worden beschermd op basis van het BW en hoe de privaatrechtelijke consumentenbescherming kan worden verstevigd. Om dit te beoordelen wordt het bestaande
juridisch kader in het BW uitgewerkt (en dus geen rechtsvergelijking uitgevoerd)
omdat veel informatieplichten op Europees niveau zijn geharmoniseerd. Bestaande
regels omtrent de totstandkoming van overeenkomsten worden toegepast op digitale inhoud. Een voorbeeld hiervan is het leerstuk dwaling indien de consument
onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s van het gebruik van digitale inhoud.
Naast een juridisch-dogmatische analyse, worden in dit hoofdstuk ook inzichten
uit de gedragseconomie en studies over netwerkeffecten behandeld. Deze inzichten
dragen bij aan de juridische analyse die wordt gemaakt omdat daardoor de waarde
van bestaande regels voor overeenkomsten over digitale inhoud kan worden gewaardeerd.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Ten eerste komt de totstandkoming van
overeenkomsten over digitale inhoud aan bod (par. 3.2). Vervolgens wordt ingegaan
op aanbod en aanvaarding (par. 3.3), algemene voorwaarden (par. 3.4), informatieplichten (par. 3.5) en dwaling (par. 3.6) bij overeenkomsten over digitale inhoud.
In paragraaf 3.7 wordt aandacht besteed aan de oneerlijke en misleidende handelspraktijken omdat hiervan sprake kan zijn in geval van het aangaan van overeenkomsten over digitale inhoud. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse en
conclusie (par. 3.8).

191.

Deze kwalificatie is toegesneden op de typen digitale inhoud die in dit onderzoek centraal staan.
Zie omtrent de af bakening van het begrip digitale inhoud: par. 2.2.3.
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DE SNELLE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN OVER DIGITALE INHOUD EN DE RISICO’S

De snelle totstandkoming van overeenkomsten over digitale
inhoud en de risico’s

Alvorens op de bepalingen in het BW over de totstandkoming van overeenkomsten
in te gaan, wordt in deze paragraaf ingegaan op de wijze van totstandkoming van
overeenkomsten over digitale inhoud. Mijns inziens is bijzonder aan de totstandkoming van op afstand gesloten overeenkomsten over digitale inhoud dat zij ten
opzichte van andere overeenkomsten relatief snel tot stand komen. Deze snelle
totstandkoming heeft drie oorzaken.192 Ten eerste hoeven consumenten die op afstand digitale inhoud aanschaffen of toegang hiertoe verkrijgen slechts enkele
eenvoudige stappen te ondernemen op hun smartphone, tablet of computer om
een overeenkomst te sluiten. Zo hebben consumenten in veel gevallen binnen enkele seconden toegang tot een bepaalde app.193 Voor een softwareprogramma op
een computer kan het iets langer duren voordat een overeenkomst tot stand komt.
Na de totstandkoming kan de consument direct aan de slag met de digitale inhoud
die hij niet kan vasthouden of terugsturen. Ten tweede hangt de snelle wijze van
totstandkoming samen met het feit dat over het algemeen beperkte kosten zijn
verbonden aan de ‘aanschaf’ van veel typen digitale inhoud. Veel digitale inhoud
is zelfs gratis, zoals veel apps,194 waardoor de consument over de passendheid van
een gevraagde prijs in het geheel niet hoeft na te denken. Tot slot hangt de snelheid
waarmee consumenten de digitale inhoud aanschaffen samen met beperkte keuzemogelijkheden. Normaliter hebben consumenten zeer veel keuzemogelijkheden.195 Wanneer de consument bijvoorbeeld een fiets aanschaft kan hij zich
oriënteren op diverse uiteenlopende merken en kan hiervoor zowel in fysieke als
online winkels terecht. De keuzemogelijkheden voor digitale inhoud lijken beperkter dan in geval van zaken. Dit komt voort uit het grote marktaandeel dat bepaalde
aanbieders van digitale inhoud hebben verworven. Ter illustratie: wanneer vrijwel
iedereen de social media-app WhatsApp gebruikt, zal consument X hetzelfde programma als consument Y willen gebruiken zodat hij met zijn ‘vrienden’ kan
communiceren. Dit heeft te maken met de positie van de aanbieder op de markt.196
Een recent ander voorbeeld is de videobeldienst Zoom die veel consumenten gebruik(t)en als gevolg van beperkende maatregelen in de coronacrisis.197 Wanneer
uitsluitend een dienst als Zoom dergelijke faciliteiten biedt, hebben consumenten
geen alternatieven. Doordat consumenten geen alternatieven hebben, kunnen zij
sneller overgaan tot het sluiten van de overeenkomst. Dit doet zich ook voor bij
sociale netwerksites waarbij de consument is aangewezen op één of een beperkt
192.
193.
194.
195.
196.

197.
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Zij zijn gebaseerd op een eigen analyse.
Zie over het downloaden van apps: consumentenbond.nl/tablet/apps-downloaden (laatst geraadpleegd
op 4 november 2020).
Bijna 90% van de gedownloade apps is gratis. Zie marketingfacts.nl/berichten/de-app-store-is-5-jaardit-zijn-de-cijfers (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Annotatie Vranken bij HR 5 juni 2009, ECLI:NL:2009:BH2815, NJ 2012/182, par. 25 (De Treek/Dexia).
Ook Tjong Tjin Tai geeft aan dat door netwerkeffecten er ‘praktisch gezien nauwelijks vrijheid voor
individuen om bijvoorbeeld Facebook of WhatsApp te negeren’ is. Zie Tjong Tjin Tai, WPNR 2018,
p. 841. Zie over het mededingingsrecht in geval van een dergelijke ‘feitelijk monopolie’: Mak,
TvC 2018, p. 275. Zie over een boete aan Google wegens machtsmisbruik: nos.nl/artikel/2276820google-krijgt-derde-boete-van-eu-wegens-machtsmisbruik-1-49-miljard-euro.html (laatst geraadpleegd
op 4 november 2020).
rtlnieuws.nl/economie/beurs/artikel/5128571/corona-zoom-net-zoveel-waard-als-7-grootste-vliegmaatschappijen (laatst geraadpleegd 4 november 2020).
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aantal netwerksites. De netwerkeffecten die hieruit ontstaan houden in dat de
waarde voor een gebruiker af hankelijk is van het aantal andere gebruikers. Wordt
een dienst door veel anderen gebruikt, dan is deze waardevoller voor de betreffende
consument.198 Wanneer iedereen in de omgeving van de consument Spotify gebruikt
om muziek te streamen en deze dienst het grootste marktaandeel heeft (hetgeen
zich kan ontwikkelen richting een monopoliepositie), doet hij waarschijnlijk geen
onderzoek naar andere streamingdiensten.199 Een bedrijf als Apple hanteert zelfs
bewust een dergelijke marketingstrategie door een beperkt aantal producten aan
te bieden. Dit voorkomt keuzestress bij de consument.200 Wanneer de consument
opmerkt dat een MacBook met bijbehorende software een goed product is en er
niet veel alternatieven zijn, zal hij hier waarschijnlijk eerder voor kiezen dan
wanneer hij zelf onderzoek zou moeten doen naar tientallen variaties daarop. Dit
kan ook invloed hebben op de snelheid waarmee consumenten digitale inhoud
aanschaffen. Hoe minder keuzemogelijkheden, hoe sneller de consument het
aanbod van de betreffende digitale inhoud zal aanvaarden.
Het feit dat overeenkomsten over digitale inhoud snel tot stand komen is vanuit
het oogpunt van efficiëntie positief voor zowel de aanbieder als de consument. In
de Google Play Store en de Apple App Store worden apps aangeboden die de consument al dan niet kan installeren.201 Er vinden geen onderhandelingen plaats
tussen de aanbieder en de consument nu de aanbieder over het algemeen de
(sterke) partij is die de voorwaarden bepaalt en de consument de (zwakke) partij
die de voorwaarden al dan niet kan aanvaarden.202 Op die manier kan de consument
bepalen of hij van de digitale inhoud gebruik wenst te maken. Maakt hij die keuze,
dan kan hij, zoals aangegeven, praktisch meteen daarna van de digitale inhoud
gebruikmaken. Er zijn echter ook risico’s verbonden aan deze snelle wijze van
(elektronisch) contracteren.203 Hierbij kan worden gedacht aan risico’s ten aanzien
van privacybescherming, beveiligingsrisico’s en beschrijving (specificaties) c.q.
kwaliteit van de betreffende digitale inhoud. Het feit dat partijen op een dergelijk
snelle wijze én op afstand contracteren kan leiden tot informatie-asymmetrie. Dit
heeft te maken met de af hankelijkheidsrelatie. De consument heeft snel zijn keuze
gemaakt om bepaalde digitale inhoud te downloaden en vervolgens blijft de relatie
tussen de aanbieder en de consument zich afspelen in de digitale omgeving. De
consument heeft geen fysiek product in handen en kan daardoor lastiger overzien
welke specificaties aan de digitale inhoud zijn verbonden. Hij kan zijn aankoop
van bijvoorbeeld bepaalde software niet beoordelen door het te vergelijken met
andere software op het terrein van het functioneren na installatie. Zijn de keuzemogelijkheden beperkt, dan zijn mogelijkheden tot het vergelijken van typen apps
198.
199.
200.
201.
202.

203.

Wauters e.a. 2015, p. 129.
Dit geldt natuurlijk ook op andere terreinen, zoals mode-items.
emerce.nl/best-practice/pas-succesformule-apple-stores-online-toe (laatst geraadpleegd op 4 november
2020). Zie over de paradox van keuzes: Schwartz 2004.
Zie voor uitleg over de koop van een app: consuwijzer.nl/thema/apps-en-appstores (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Dit is het algemene beeld van de consument die iets koopt. Zie ook Rinkes, AA 2009, p. 381. Hij
geeft aan dat de onderhandelingspositie van de consument in individuele transacties doorgaans
gering is.
Het aanschaffen van apps en software etc. is een vorm van elektronisch contracteren. Zie Schaub,
SEW 2014, p. 443.
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of software ook relatief beperkt. Mogelijk begrijpen consumenten niet welke risico’s
zij bijvoorbeeld lopen door bepaalde software te gebruiken of hun persoonsgegevens
te delen in ruil voor het gebruik van social media. Zo kan er onduidelijkheid blijven
bestaan over bijvoorbeeld de privacy van de consument na aankoop van een app.204
Hiermee zijn de meest belangrijke risico’s die zijn verbonden aan de snelle totstandkoming geschetst. In het vervolg van dit hoofdstuk worden deze aspecten uitgediept
aan de hand van bestaande regels in het BW.
3.3

Aanbod van digitale inhoud en aanvaarding door de consument

De vorige paragraaf ging over de snelle totstandkoming van overeenkomsten over
digitale inhoud en de risico’s die hiermee gepaard gaan zodat het bijzondere karakter daarvan helder is. In deze paragraaf wordt het toepasselijke juridisch kader
omtrent aanbod en aanvaarding uitgewerkt.
De wet gaat ervan uit dat de consument gedetailleerd een voorliggend aanbod
doorneemt.205 Dit blijkt echter niet het geval in de digitale wereld waar het aanbod
complex en dynamisch is.206 Ook in het Nederlandse rechtssysteem wordt uitgegaan
van deze gedachte die is gebaseerd op een risicoverdeling waarbij aanbieders voor
een groot deel zijn gevrijwaard mits zij de wettelijk vereiste informatie aan consumenten hebben verstrekt of beschikbaar hebben gemaakt. Deze aanname leidt
echter vooral tot problemen in geval van overeenkomsten over digitale inhoud,
omdat het een complex ‘product’ betreft waar privacy- en beveiligingsrisico’s aan
zijn verbonden. Het is daarom nodig om specifiek voor dat type overeenkomsten
stil te staan bij regels over aanbod en aanvaarding en deze toe te passen op overeenkomsten over digitale inhoud. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het
aanbod en de aanvaarding van dergelijke overeenkomsten, vervolgens op de wilsvertrouwensleer in de artikelen 3:33 en 3:35 BW en tot slot op mogelijke andere
grondslagen in titel 6.5.2 BW. Het doel van de bespreking van deze leerstukken is
te beoordelen in hoeverre bestaande grondslagen een rol kunnen spelen voor de
consument.
Bij een aanbod in de zin van artikel 3:33 BW kan in geval van digitale inhoud
worden gedacht aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld een app of software te
downloaden dan wel een abonnement af te sluiten om gebruik te kunnen maken
van een bepaalde streamingdienst. Het betreft een openbaar aanbod omdat het is
gericht tot ‘een meer of minder uitgebreide groep van personen of het gehele publiek’.207 De
typen digitale inhoud die in dit onderzoek centraal staan zijn namelijk massapro-

204.

205.

206.
207.
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Het boek Online Privacy biedt informatie hoe je je privacy kunt beschermen maar hoeveel consumenten zijn hier daadwerkelijk van op de hoogte? consumentenbond.nl/tablet/apps-downloaden (laatst
geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie over de gemiddelde consument: Mak, AA 2017, p. 592-599. Zie over de gemiddelde consument
bij misleiding: Duivenoorde 2013, p. 147-168. Zie over het beeld van de consument empirisch getoetst: Van Raaij 2013, p. 27-40. Zie over de gemiddelde consument in Europees verband: Mak 2015
(oratie), p. 21 e.v. via pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/12760891/150368_oratie_Vanessa_Mak_digitaal.pdf (laatst geraadpleegd op 19 januari 2021).
Billen 2015, p. 12. Dit kan overigens ook gelden bij overeenkomsten die niet zien op digitale inhoud.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/169. Blei Weissmann, in: GS Verbintenissenrecht art. 6:217 BW, aant. 3.26.5.2.
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ducten die worden aangeboden aan het publiek. Deze af bakening is nader toegelicht
aan het eind van het tweede hoofdstuk.208
Een aanbod wordt in de literatuur omschreven als ‘een verklaring die, in verband met
een corresponderende verklaring van de wederpartij, onmiddellijk een overeenkomst oplevert’.209
Om te spreken van een juridisch aanbod is vereist dat het aanbod voldoende bepaalbaar is in de zin van artikel 6:227 BW. Elementen als het aantal en de prijs
dienen duidelijk te zijn. In de praktijk blijkt een aanbod zelden onvoldoende bepaalbaar te zijn.210 Om een bepaalde overeenkomst als een specifieke benoemde
overeenkomst te kunnen kwalificeren zal aan de daarvoor gestelde eisen in de wet
moeten zijn voldaan. Voor koop in de zin van artikel 7:1 BW moet een zaak worden
gegeven in ruil voor een prijs in geld.211 Dat kan bij overeenkomsten inzake digitale
inhoud problematisch zijn. In geval van ‘gratis’ digitale inhoud wordt namelijk
geen prijs in geld betaald, maar kan de aanbieder de gegevens van de consument
mogelijkerwijs achteraf gebruiken voor commerciële doeleinden. In het vorige
hoofdstuk kwam reeds naar voren dat ik het met Loos eens ben dat overeenkomsten
over gratis digitale inhoud niet anders moeten worden beoordeeld dan overeenkomsten over betaalde digitale inhoud.212 Geredeneerd is dat het op basis van de
artikelen 7:49 en 7:50 BW mogelijk is de kooptitel toe te passen op ‘gratis’ digitale
inhoud wanneer in ruil voor digitale inhoud persoonsgegevens worden verzameld.213
Wanneer bij het aanbod van een app of software duidelijk informatie is opgenomen
over de betreffende digitale inhoud zou het aanbod mijns inziens als voldoende
bepaalbaar moeten worden gekwalificeerd. Concreet zouden dan de inhoud van
de app of software, de prijs, de gebruiksmogelijkheden, de gebruiksduur, informatie
over updates en mogelijke beveiligings- en privacyrisico’s moeten worden gegeven.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt tot uitgangspunt genomen dat een aanbod
over digitale inhoud tevens een juridisch rechtsgeldig aanbod is.
Vervolgens is de consument degene die dit aanbod kan aanvaarden door zichzelf
als contractspartij aan te dienen.214 Hij is immers degene die het initiatief neemt
bijvoorbeeld een app te installeren of een softwareprogramma te downloaden. In
het tijdperk vóór het bestaan van de online omgeving waarin consumenten aankopen kunnen doen, vond aanvaarding veelal plaats middels een handtekening op
papier (dan wel mondeling). Van een handtekening is in de online omgeving geen
sprake.215 De consument aanvaardt immers een aanbod middels een ‘touch’ op
zijn smartphone. Wanneer consumenten op hun smartphone een app installeren
of een softwareprogramma downloaden aanvaarden zij een aanbod. In beginsel
heeft de consument recht op ontbinding van de overeenkomst binnen veertien
dagen na ontvangst (art. 6:230o BW; het herroepingsrecht). Wanneer de digitale
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Par. 2.7 (en de daarin opgenomen figuur 1) van dit proefschrift.
Blei Weissmann, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:217 BW, aant. A4.
Asser/Hijma 7-I 2019/387.
Zie voor een problematisering: Ruygvoorn, Bb 2014, par. 4.
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Blei Weissmann, in: GS Verbintenissenrecht art. 6:217 BW, aant. 3.26.6.2.
De Jong & Erents, IR 2013, p. 150-151.
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inhoud niet op een materiële drager is geleverd en de nakoming is begonnen met
de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument
heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op ontbinding, heeft hij geen recht
op ontbinding (art. 6:230p onder g BW).216 Mogelijkerwijs zijn consumenten zich
hier niet van bewust wanneer zij de voorwaarden bij het aanbod niet goed doorlezen
en vervolgens snel het aanbod aanvaarden. Bovendien zijn zij zich er bij de aanvaarding van de overeenkomst mogelijkerwijs niet van bewust welke consequenties
ten aanzien van het delen van bijvoorbeeld persoonsgegevens kleven aan de betreffende digitale inhoud. Dit roept met name zorgen op in het kader van het privacyrecht. Tegenwoordig is dan ook de vraag relevant of bij digitale aanvaarding of digitale toestemming daadwerkelijk sprake is van rechtmatige toestemming om
persoonsgegevens te mogen verwerken.217 Ter illustratie: door het Cpb werd geoordeeld dat geen sprake was van rechtmatige toestemming door gebruikers van
WhatsApp om toegang te krijgen tot het adresboek.218 Van belang is dat voldoende
vrije en geïnformeerde toestemming aan de consument wordt gevraagd.219 De vraag
of dit het geval is, zal uiteraard per geval moeten worden beoordeeld.
Doordat de consument zichzelf als contractpartij aandient,220 is mijn veronderstelling dat de aanbieder geen interesse heeft in de vraag welke consument zijn aanbod
aanvaardt.221 Iedereen die over een smartphone beschikt kan bijvoorbeeld een bepaalde bank-app downloaden. Dit werkt de zogenoemde ‘take it or leave it’-situatie
in de hand.222 De meeste consumenten zullen het aanbod aanvaarden om gebruik
te kunnen maken van de digitale inhoud. Ter illustratie: de consument zoekt naar
apps via de Google Play Store en de Apple App Store en ze worden vervolgens direct
geïnstalleerd op de smartphone.223 Zodra de consument de app dus heeft gedownload kan hij deze gebruiken. Mogelijk komt dit ook voort uit het feit dat alles voor
de consument gemakkelijk lijkt te gaan. Met één klik op zijn smartphone heeft de
consument immers de beschikking over apps waarmee hij bijvoorbeeld kan communiceren met zijn vrienden.224 De consument zal zijn foto’s in een online fotoboek
willen ordenen en heeft daar de software voor nodig. Ook zal hij gebruik willen
maken van social media om op de hoogte te blijven van de laatste updates van zijn

216.
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Ter implementatie van art. 16 onder m van de Richtlijn consumentenrechten. Zie voor een recent arrest over het herroepingsrecht bij digitale inhoud: HvJ EU 8 oktober 2020,
C-641/19, ECLI:EU:C:2020:808 (EU/PE Digital GmbH).
De Jong & Erents, IR 2013, p. 150-151.
De Jong & Erents, IR 2013, p. 151.
De Jong & Erents, IR 2013, p. 151.
Blei Weissmann, in: GS Verbintenissenrecht art. 6:217 BW, aant. 3.26.6.2.
Dit geldt bij veel overeenkomsten, behalve bijvoorbeeld bij huizen (HR 10 april 1981,
ECLI:NL:HR:1981:AG4177, NJ 1982/532 (Hofland/Hennis)).
Richardson (GBDLJ 2017, p. 153-171) geeft aan dat in de overdracht van ‘digital property’ ‘contracts
of adhesion’ de primary force zijn. Er is daarbij sprake van unilaterale contracten met een ‘take it
or leave it’-basis (daarvoor verwijst hij ook naar Mo Zhang, Contractual choice of law in contracts
of adhesion and party autonomy, Akron L. Rev. 2008, afl. 1, p. 123-173). Men ontvangt bij digital
property slechts een licentie.
consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/actie-voeren/privacy/20140725Onderzoek_privacyvoorwaarden_def.pdf, p. 7 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie over de eenzijdige rechtshandeling: Spierings 2016. Zie over toestemming voor het gebruik van
cookies: Spierings, AA 2016, p. 683-388.
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‘vrienden’.225 In de ogen van de consument heeft hij geen alternatieven dan akkoord
te gaan met het aanbod. Mocht een consument twijfelen over bijvoorbeeld privacyissues, dan zijn er altijd voldoende consumenten die wel de keuze maken gebruik
te maken van de digitale inhoud en daarmee het aanbod te aanvaarden.226 De
aanbieder heeft daarmee weinig drijfveren zich in te spannen voor het summiere
aantal consumenten dat twijfelt over bijvoorbeeld privacy of het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde gebreken. Dit is in lijn met het betoog van Tjong Tjin Tai
over gepersonaliseerde reclame. Hij geeft aan dat de consument een andere zoekmachine zou kunnen gebruiken of een adblocker zou kunnen installeren indien
hij geen personalisatie wenst. Doet hij dit niet, dan heeft hij zelf gekozen voor
personalisatie.227
Het feit dat de meesten geen andere keuzes maken om hun privacy beter te beschermen, maakt de positie van de aanbieder van digitale inhoud nog sterker dan in de
offline wereld waar ook al een disbalans bestaat tussen de positie van de sterke
aanbieder en de zwakkere positie van de consument.228 De consument heeft niet
in de gaten wat er met de verzamelde data gebeurt.229 Hij kan zich wel realiseren
dat gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden, maar in de literatuur komt
naar voren dat aanbieders een behoorlijke macht hebben en dat veel consumenten
zich overrompeld voelen door de complexiteit van de digitale technologie.230 Ondanks de risico’s en complexiteit met betrekking tot privacy waar consumenten
zich mogelijk niet steeds van bewust zijn, komt de overeenkomst op zichzelf dus
op een zeer gesimplificeerde wijze tot stand. In het algemeen komen overeenkomsten reeds snel tot stand. Zelfs een niet-handelen kan namelijk onder omstandigheden een verklaring van de wil inhouden.231 Dit is echter anders in geval van de
verwerking van persoonsgegevens. Daartoe moet op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een duidelijke actieve handeling worden verricht.232
Al met al is het aanbod van digitale inhoud in veel gevallen summier en wordt het
door de consument op een snelle wijze aanvaard, waarbij moet worden gewaakt
voor een ‘take it or leave it’-situatie waarin de consument geen zeggenschap heeft
over de voorwaarden. Daardoor kan de consument in een zwakkere positie komen.233 Dit speelt bij alle overeenkomsten op afstand, maar bij overeenkomsten
op afstand die digitale inhoud als voorwerp hebben is mijns inziens extra aandacht
vereist voor de positie van de consument vanwege de complexiteit van het product
en de privacyrisico’s.
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Zie over de groei van WhatsApp tweakers.net/nieuws/100887/meer-dan-negen-miljoen-nederlandersgebruiken-whatsapp-actief.html (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
De ACM geeft aan dat consumenten in de praktijk weinig ondernemen om hun privacy te beschermen. Zie acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16389/ACM-roept-consumenten-op-hun-online-privacyte-beschermen (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Tjong Tjin Tai 2016, p. 281-282.
Zie ook Rinkes, AA 2009, p. 381.
Billen 2015, p. 15.
Billen 2015, p. 15.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/166.
Overweging 32 Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Daaruit moet blijken
dat de betrokkene ‘vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van
zijn persoonsgegevens instemt’.
Wauters e.a. 2015, p. 126.
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De vervolgvraag is of in geval van risico’s die met de snelle aanvaarding gepaard
gaan, de consument bescherming kan ontlenen aan bepalingen in het BW over de
totstandkoming van overeenkomsten. Daartoe worden de wilsvertrouwensleer en
de bepalingen over de geldigheid van een aanbod uit titel 6.5.2 BW behandeld. De
wilsvertrouwensleer houdt een wisselwerking tussen artikel 3:33 BW en 3:35 BW
in.234 Enerzijds is een rechtshandeling slechts geldig indien een-op-een rechtsgevolg
gerichte wil aanwezig is. Indien dit niet het geval is, is sprake van oneigenlijke
dwaling.235 Anderzijds kan artikel 3:35 BW ervoor zorgen dat de wederpartij op
basis van het gerechtvaardigd vertrouwen mocht aannemen dat de rechtshandeling
wel geldig was. Versprekingen of verschrijvingen zullen dan ook zorgvuldig worden
beoordeeld. Het gaat om gerechtvaardigde verwachtingen over en weer waarbij
wederzijdse informatieplichten van belang zijn.236 In geval van zaken wordt door
consumenten regelmatig een beroep gedaan op artikel 3:35 BW, omdat consumenten vinden dat ze gerechtvaardigd mochten vertrouwen op een te laag getoonde
prijs in een webshop.237 Consumenten vinden dan met andere woorden dat er een
geldige rechtshandeling tot stand is gekomen. De rechter heeft in diverse situaties
geoordeeld dat het beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen van consumenten
niet slaagde omdat de consument extra onderzoek had moeten doen bij niet-alledaagse aankopen, zoals een tv en een bed.238 De consument had aldus onderzoek
moeten doen naar de prijs van de tv en het bed om erachter te komen dat de getoonde prijs niet realistisch was.
In de digitale omgeving kunnen zich andere misverstanden voordoen dan in de
offline omgeving, bijvoorbeeld over het gebruik van gegevens en mogelijke beveiligingslekken. Het gaat dan niet om de geldigheid van het aanbod, maar om de
vraag of de aanvaarding van de consument wel geldig is in de zin van artikel 3:33
BW. Het ondervinden van nadeel kan een omstandigheid zijn voor de vraag of
sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen. Is de verklaring nadelig voor degene die
de verklaring deed dan zal minder snel sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen
van degene die zich op artikel 3:35 BW beroept. Een voorbeeld van een dergelijke
verklaring is een schenking, een afstand van recht of andere rechtshandeling
waarbij een vermogensbestanddeel wordt prijsgegeven.239 Indien de consument
voorwaarden aanvaardt waarin beveiligingsrisico’s mogelijk zijn, zou hij zich
kunnen beroepen op wilsontbreken. Deze verklaring, de aanvaarding van de
voorwaarden met beveiligingsrisico’s, kan nadelig zijn waardoor de aanbieder
minder snel kan aantonen dat sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen aan de
zijde van de consument. De aanbieder mocht er dan niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat de consument daadwerkelijk wilde instemmen met zijn voorwaarden.
Hoewel hierover nog geen rechtspraak voorhanden is en dus geen meer concrete
casus kan worden geschetst, zou de aanvaarding van de consument waarbij de wil
ontbreekt mogelijk in de praktijk betrekking kunnen hebben op de aanvaarding
234.
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Zie een recent artikel over de wilsvertrouwensleer: Spanjaard, Contracteren 2019, p. 80-85.
Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 12.1.1.
Jansen 2012, p. 98.
Zie voor een recent voorbeeld: rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5170131/nemo-kocht-drie-imacs-voornog-geen-7-euro-media-markt-computer-apple (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie hierover: Spanjaard, Contracteren 2019, par. 6.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/135.
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van voorwaarden met beveiligingsrisico’s, of op het prijsgeven van persoonsgegevens
door de consument die door de aanbieder voor commerciële doeleinden worden
gebruikt. Dit kan nadelig zijn voor de consument waardoor de aanbieder minder
snel kan aantonen dat de wil en verklaring gegevens te mogen delen overeenstemden.
Al met al kan de consument pogen aan te tonen dat zijn wil ontbrak het aanbod
met beveiligingsrisico’s te aanvaarden op basis van artikel 3:33 BW en dat er dus
geen overeenkomst tot stand is gekomen. Hij zal hiervoor bewijs moeten leveren.
Het zal dan ook in de praktijk geen eenvoudige grondslag zijn, omdat de consument
het aanbod (waaronder de algemene voorwaarden) heeft aanvaard en daarmee in
beginsel een overeenkomst tot stand komt in de zin van artikel 6:217 BW.
Naast de wilsvertrouwensleer in Boek 3 BW zijn in titel 6.5.2 BW relevante bepalingen over overeenkomsten opgenomen. Het gaat hierbij om de totstandkoming
van overeenkomsten, zoals het herroepen of vervallen van een aanbod, of een
aanbod tijdig is aanvaard en of sprake is van een aanvaarding die van het aanbod
afwijkt. In de digitale wereld lijken deze regelingen van geringe betekenis. Er is
geen sprake van tijd die verstrijkt doordat met één muisklik of het indrukken van
een knopje op de smartphone een overeenkomst tot stand komt. Daarbij zijn de
voorwaarden vooraf zorgvuldig bepaald door de aanbieder en is er dus sprake van
een ‘take it or leave it’-situatie. De aanbieder zal zijn aanbod dan ook niet hoeven
te herroepen en de consument is niet in de positie een aanvaarding te doen die
van het aanbod afwijkt. De ontvangsttheorie speelt ook geen rol omdat geen sprake
is van een brief die op de post wordt gedaan of een e-mail die al dan niet is aangekomen.240 Door Snijders is ingegaan op de vraag wanneer een per e-mail gesloten
overeenkomst tot stand komt. Bij e-mails kan het immers voorkomen dat deze niet
aankomen of niet worden gelezen.241 Op het moment dat Snijders schreef over de
ontvangsttheorie bij e-mails waren smartphones nog niet zo gewoon als tegenwoordig het geval is. Veel consumenten raadplegen meerdaags hun smartphone en zij
zien meteen of zij een e-mail hebben ontvangen.242 Dit ‘probleem’ is dus niet meer
aan de orde en de dagelijkse praktijk is dat e-mail niet vaak voor een langere periode
zal worden uitgezet. Het kan overigens wel voorkomen dat een e-mail niet aankomt
door de server van de verzender of bij tussenliggende servers, maar dit wordt hier
buiten beschouwing gelaten.
Bij de aanvaarding van digitale inhoud doen vragen over de ontvangsttheorie zich
niet voor, omdat de consument vaak via één muisklik of ‘touch’ op zijn smartphone
het aanbod aanvaardt. De vraag wanneer een dergelijke overeenkomst precies tot
stand is gekomen is dan ook zeer eenvoudig te beantwoorden. Dit is anders bij
schriftelijke overeenkomsten omdat dan een bepaald poststuk vertraging kan oplopen waardoor een aanvaarding pas later aankomt en daarmee pas later tot stand
komt. Bij digitale inhoud heeft de consument na acceptatie van de voorwaarden
240.
241.
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Zie over de totstandkoming van een per e-mail gesloten overeenkomst: Snijders, WPNR 2001, p. 434.
Snijders, WPNR 2001, p. 434.
Zie over het gemiddelde gebruik van een smartphone: dailymail.co.uk/sciencetech/article2783677/How-YOU-look-phone-The-average-user-picks-device-1-500-times-day.html (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
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over het algemeen onmiddellijk toegang tot de digitale inhoud. Wanneer de consument een app in de Google Play Store of de Apple App Store downloadt kan hij
hier direct mee aan de slag gaan. De datum wordt geregistreerd en er is geen poststuk dat al dan niet is aangekomen.243 Het digitale element maakt contractsluiting
op die manier simpeler, maar zorgt er eveneens voor dat de traditionele bepalingen
in Boek 6 BW van geringe waarde zijn voor problemen die zich voordoen in de
digitale wereld.
Uit de bestudering van de wilsvertrouwensleer en de toepasselijkheid van die leer
op overeenkomsten over digitale inhoud volgt dat in geval van beveiligingsgebreken
mogelijk een beroep kan worden gedaan op wilsontbreken. Het feit dat regels niet
zijn toegespitst op digitale inhoud zou geen probleem hoeven zijn, maar de wettelijke regels lijken ook weinig ruimte te bieden om ze anders te interpreteren. Het
gaat erom dat geen goede aansluiting bestaat tussen feitelijke problemen die bestaan
bij de totstandkoming van overeenkomsten over digitale inhoud en de regels over
de totstandkoming van overeenkomsten in het BW. Zo zijn er regels over het tijdig
aanvaarden van een aanbod, maar zullen zij gewoonweg geen rol spelen in de digitale wereld waar alles direct wordt gedownload en daarmee de voorwaarden van
de aanbieder worden aanvaard. Wel is een complicatie van het aanbod dat zij algemene voorwaarden omvatten waarvoor bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn
opgenomen. Daarom wordt in het vervolg van dit hoofdstuk nader ingegaan op de
betreffende algemene voorwaarden van de aanbieder en informatieplichten in de
precontractuele fase.
3.4

Het gebruik van algemene voorwaarden bij het aanbod van
digitale inhoud

In veel gevallen worden toetredingscontracten tussen aanbieders en consumenten
gesloten waarbij kenmerkend is dat de inhoud eenzijdig door de aanbieder wordt
vastgesteld.244 Algemene voorwaarden zijn bedingen die in een aantal overeenkomsten worden opgenomen.245 Het feit dat dezelfde algemene voorwaarden meermaals
worden gebruikt is uiteraard kostenbesparend voor de gebruiker van de algemene
voorwaarden. Voor zijn wederpartij, in dit onderzoek de consument van digitale
inhoud, kunnen algemene voorwaarden echter voor onduidelijkheden zorgen,
omdat het voorkomt dat veel voorwaarden niet steeds gemakkelijk te begrijpen
zijn.246 Voorwaarden worden weliswaar aan de consument getoond, maar in de
praktijk blijkt dat consumenten de algemene voorwaarden snel accepteren zonder
ze (goed) te hebben gelezen.247
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Je ziet welke apps je hebt aangeschaft. Zie iculture.nl/tips/aankoopgeschiedenis-bekijken-itunesiphone-ipad/ (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie voor sociale netwerksites: Wauters e.a. 2015, p. 126.
Art. 6:231 onder a BW.
Zie over de invloed van tekstniveau in algemene verzekeringsvoorwaarden op verwachtingen en
gedrag van consumenten: Van Boom, Desmet & Van Dam, TvC 2015, p. 200-207.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/458. Zie hierover ook: Van Gulijk & Op Heij, WPNR 2016, p. 454; Billen
2015, p. 12; Wauters e.a. 2015, p. 125 en 127.
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Het niet lezen en snel accepteren van algemene voorwaarden
Naar het accepteren van algemene voorwaarden door consumenten die contracteren
met een professional is veel onderzoek gedaan. Daaruit kan een aantal conclusies
worden getrokken. Het feit dat consumenten algemene voorwaarden niet of niet
heel grondig lezen komt voort uit het gegeven dat dit a) veel tijd in beslag neemt
en b) dat, wanneer consumenten de moeite doen de algemene voorwaarden door
te nemen, ze tegen complexe en technische bewoordingen aanlopen.248 Het gevolg
is dat algemene voorwaarden snel blijken te worden geaccepteerd in de praktijk.
Dit doet zich met name voor bij online contracten waarbij de consument op een
knopje drukt zodat het downloadproces van start kan gaan.249 De aanschaf van of
toegang tot digitale inhoud vindt online plaats, niet alleen via een computerscherm,
maar ook via een relatief klein smartphonescherm. De vraag is of de consument
dan überhaupt de algemene voorwaarden goed kan doornemen. Voor precontractuele informatieplichten is in artikel 6:230v lid 1 BW neergelegd dat de informatie
aan de consument dient te worden verstrekt ‘op een wijze die passend is voor de
gebruikte middelen voor communicatie op afstand en in een duidelijke en begrijpelijke taal’. Schaub geeft dan ook aan dat het geen probleem hoeft te zijn dat over
het algemeen minder schermruimte aanwezig is op een smartphone. Er kan immers
worden verwezen naar een website via een link.250 Als consumenten doorgaans de
algemene voorwaarden niet doornemen, lijkt het nog onwaarschijnlijker als zij via
een link die ze op hun smartphone ontvangen de algemene voorwaarden op de
computer of laptop zullen doornemen. Consumenten blijken zich te richten op de
kernaspecten van de digitale inhoud en de prijs die er (al dan niet) voor moet
worden betaald.251 Het feit dat consumenten de voorwaarden niet lezen kan het
gedrag van de aanbieder in de hand werken. Het kan er immers toe leiden dat de
aanbieder minimale bescherming biedt of zelfs oneerlijke bedingen gebruikt.252
Doordat consumenten erop lijken te vertrouwen dat het allemaal zal werken,253
kan hiervan misbruik worden gemaakt.254 Op de huidige privaatrechtelijke mogelijkheden voor de consument indien zich informatiegebreken voordoen, wordt in
paragraaf 3.5 en 3.6 ingegaan.
In de literatuur is reeds ingegaan op het accepteren van algemene voorwaarden
door webwinkeliers.255 Er zijn twee manieren die webwinkeliers hanteren. Enerzijds
248.
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Vergelijk: Luzak & Loos 2015, p. 17.
Mak 2018, par. 3. Onder verwijzing naar B. Custers e.a., ‘Informed consent in social media use, the
gap between user expectations and EU Personal Data Protection Law’, Script-ed: a journal of law and
technology 2013, afl. 4, p. 435; R. Böhme & S. Köpsell, ‘Trained to Accept? A Field Experiment on
Consent Dialogs’, in: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2010,
p. 2403; A. Acquisti, ‘Nudging Privacy: The Behavioral Economics of Personal Information’, Security
& Privacy Economics 2009, afl. 6, p. 82. Zie voor een empirische studie naar transparantie in consumentenovereenkomsten: Schmitz & Pavillon, EuCML 2020, p. 191-200.
Schaub, SEW 2014, p. 453.
Willett 2018, par. II.B (of van de zaak of dienst).
Luzak & Loos 2015, p. 24.
Billen 2015, p. 12.
In de literatuur wordt ingegaan op het feit dat het verschaffen van informatie niet meer voldoende
is om schade bij consumenten te voorkomen. Zie Siciliani, Riefa & Gamper 2019, p. 1.
Zie over de platform service provider als Apple App Store en Google Play Store: Loos, EuCML 2016,
p. 12. Er wordt veel gebruikgemaakt van dergelijke platforms, zie Schaub, SEW 2014, p. 444. Met
Schaub ben ik eens dat indien de platforms reeds algemene informatie geven die relevant is voor
het gebruik van de apps, zoals informatie over de wijze van betaling, het overbodig zou zijn wanneer
de daadwerkelijke app-aanbieder/ontwikkelaar deze informatie ook nog dient te verschaffen. Het
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zijn er websites waarbij consumenten akkoord gaan met de algemene voorwaarden
door verder te gaan naar een volgende pagina. Anderzijds zijn er websites waarbij
consumenten nadrukkelijk aan dienen te vinken dat ze akkoord gaan met de algemene voorwaarden voordat ze naar de volgende pagina kunnen. Willems is voorstander van deze laatste optie: het nadrukkelijk aanvinken van de algemene voorwaarden. Hij geeft hiervoor twee redenen: er wordt nadrukkelijk gewezen op de
aanwezigheid van algemene voorwaarden en de gebruiker waarborgt de toepasselijkheid ervan.256 Ik ben het met Willems eens. Vooral bij digitale inhoud is nadrukkelijke instemming met algemene voorwaarden mijns inziens een belangrijk aandachtspunt omdat de totstandkoming middels de aanvaarding door de consument
zeer snel gaat. De consument dient in ieder geval nadrukkelijk te worden geïnformeerd over de voorwaarden. Het feit dat de consument de voorwaarden van de
aanbieder (snel) zal accepteren kan mijns inziens zowel samenhangen met de onbegrijpelijkheid van de algemene voorwaarden alsook met het verlangen het product, in dit geval de digitale inhoud, snel te kunnen gebruiken. Ook zouden consumenten erop kunnen vertrouwen dat de voorwaarden in orde zijn. Zoals naar
voren kwam bij de bespreking van de aanvaarding van het aanbod, wenst de consument gewoonweg gebruik te maken van bijvoorbeeld de software om foto’s te
ordenen in een online fotoboek of via apps te communiceren met zijn vrienden.
De open norm in artikel 6:233 BW
Nu helder is dat algemene voorwaarden snel worden aanvaard door consumenten,
is de vraag of algemene voorwaarden achteraf kunnen worden vernietigd wanneer
zij niet voldoen aan de wettelijke eisen. De open norm op basis waarvan een beding
in algemene voorwaarden vernietigbaar is, is neergelegd in artikel 6:233 onder a
BW.257 Het gaat om een beding dat, gelet op de aard en de overige inhoud van de
overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval,
onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. In het algemeen bestaat rechtsonzekerheid over de invulling van de open norm uit artikel 6:233 onder a BW door de
rechter. Dit komt enerzijds door de verschillende manieren waarop rechters feiten
en omstandigheden waarderen en afwegen. Anderzijds komt dit door verschillende
voorwaarden die door rechters worden gesteld aan de stelplicht van de consument.258
Open normen bieden ruimte om hier nieuwe typen bedingen onder te laten vallen.
Pavillon licht toe dat dit belangrijk is in een snel veranderende markt waarin veel
nieuwe diensten en producten ontstaan.259 Doordat de norm open is bestaat er
immers ruimte nieuwe typen diensten en producten onder de wetgeving te brengen.
Dit doet zich uiteraard bij digitale inhoud voor. Er bestaan weliswaar specifieke
normen in het BW om te bepalen of een beding onredelijk bezwarend is, maar
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kan echter wel voorkomen dat de informatie van het platform onduidelijk is, zie p. 445. In dat
geval dient de aanbieder van digitale inhoud uiteraard de informatie alsnog op een duidelijke
wijze te verschaffen.
Willems, Contracteren 2013, p. 61.
Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar:
a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de
voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige
omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.
Pavillon NTBR 2011, par. 2. Zie ook over de open norm: Pavillon 2011, p. 73 e.v.
Pavillon NTBR 2011, par. 3.
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deze hebben geen betrekking op digitale inhoud. Met specifieke normen wordt
gedoeld op de zwarte en grijze lijst in artikel 6:236 en 6:237 BW. In geval van een
beding op de zwarte lijst is sprake van onredelijk bezwarendheid en in geval van
een beding op de grijze lijst bestaat het vermoeden dat sprake is van een onredelijk
bezwarend beding. Het zou een belangrijke bescherming kunnen bieden indien
specifieke bedingen die voorkomen in de digitale wereld aan de lijsten zouden
worden toegevoegd.260
De inhoud van algemene voorwaarden en aanbeveling
In de voorgaande alinea is beschreven hoe de open norm uit artikel 6:233 BW invulling krijgt. In deze alinea wordt nader ingegaan op de inhoud van de algemene
voorwaarden in de praktijk en wordt een aanbeveling voor de praktijk gedaan. ITdienstverleners exonereren in de praktijk beschermingsmogelijkheden voor de
consument. De open norm van artikel 6:233 BW biedt (nog) onvoldoende duidelijkheid261, terwijl er veel oneerlijke algemene voorwaarden worden gebruikt in de ITsector.262 Loos en Luzak hebben voorwaarden van een aantal online dienstverleners
beoordeeld op oneerlijkheid, namelijk Facebook, Twitter, Google en Dropbox. Het
gaat onder meer over bepalingen ten aanzien van het eenzijdig wijzigen van
voorwaarden en van de dienst zelf, de eenzijdige ontbinding/beëindiging en de
uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid. Zij hebben daarmee diverse bepalingen
in kaart gebracht die waarschijnlijk niet de test uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen
(93/13/EG) zouden doorstaan.263 Op het gebruik van algemene voorwaarden bij
overeenkomsten over digitale inhoud in de praktijk is door verschillende auteurs
ingegaan. Zo wordt door Sturris en Neppelenbroek aangegeven dat de voorwaarden
in de IT-sector vrij algemeen zijn geformuleerd en dat de gebruiker van iTunes
slechts een licentie voor het gebruik van de content krijgt.264 De beschikkingsmogelijkheden van de consument worden dan ook beperkt.265 Daarnaast wordt veel
gebruikgemaakt van exoneratieclausules ter voorkoming van aansprakelijkheid
in geval van bijvoorbeeld cybersecurityrisico’s.266 Oneerlijke voorwaarden zouden
het voor de aanbieders mogelijk maken eenzijdig contractsverplichtingen te wijzigen.267
Uit het voorgaande volgt dat regels omtrent algemene voorwaarden zeer belangrijk
zijn. De open norm uit artikel 6:233 onder a BW dient nadere invulling te krijgen
in de rechtspraak. Bovendien zou mijns inziens meer aandacht moeten worden
gevestigd op het gebruik van algemene voorwaarden door aanbieders van digitale
260.
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Zie ten aanzien van het oneigenlijk gebruik van data: Van Gulijk & Op Heij, WPNR 2016, p. 455.
Tjong Tjin Tai 2016, p. 284. Hij wijst op het feit dat regulering buiten de rechtszaal om plaatsvindt.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 23. Onder verwijzing naar Loos & Luzak, JPC 2016, p. 63-90.
Zie voor de conclusie: Loos & Luzak, JCP 2016, p. 88.
Sturris & Neppelenbroek, AA 2018, p. 593.
Sturris & Neppelenbroek, AA 2018, p. 593-594.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 22-23.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 23. In geval van een oneerlijke, misleidende handelspraktijk
kan de misleiding zijn gelegen in het verstrekken van feitelijk onjuiste informatie of een misleidende
omissie. Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2020/311. Mocht daarvan sprake zijn, dan kan schadevergoeding worden gevorderd op basis van onrechtmatige daad. Daarnaast is de overeenkomst
vernietigbaar. Zie Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 12.1.8.1. Onder verwijzing
naar Kamerstukken II 2006/07, 30928, nr. 8, p. 17-18. De onrechtmatige daad valt buiten het bereik
van dit onderzoek.
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inhoud. Op die manier wordt meer bewustzijn bij de consument gecreëerd waardoor
de consument beter op zijn hoede is voor eventuele beveiligingsrisico’s. Voorwaarden kunnen in beperkte vorm en in voor de consument begrijpelijke taal worden
vormgegeven. Op een klein smartphonescherm waarin bijvoorbeeld een app wordt
gedownload kan de consument immers uitgebreide voorwaarden niet goed doornemen. Derhalve is het in dergelijke gevallen zeer belangrijk dat voldoende transparantie wordt geboden aan de consument. In het arrest Kasler uit 2014 werd door
het Hof van Justitie nader uitleg gegeven aan het transparantievereiste bij oneerlijke
bedingen. Een beding dient niet alleen grammaticaal begrijpelijk te zijn, maar het
gaat ook om het feit dat:
‘in de overeenkomst de concrete werking van het wisselkoersmechanisme van de
vreemde valuta waarnaar het betrokken beding verwijst alsmede de verhouding
tussen dit mechanisme en het mechanisme dat is voorgeschreven door andere bedingen
betreffende de vrijgave van de lening, transparant zijn gespecificeerd, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die
er voor hem uit voortvloeien, kan overzien’.268
Bedingen dienen dus niet alleen op een formele wijze (taalkundig), maar ook op
een inhoudelijke wijze (begrijpelijk) voldoende transparant te zijn.269 Dat is een
belangrijk punt bij overeenkomsten over digitale inhoud vanwege de bestaande
informatie-asymmetrie. Informatieplichten kunnen een belangrijk tegenwicht
bieden aan de macht van de aanbieder en daarom staan zij in de volgende paragraaf
centraal.
3.5

Informatieplichten in geval van overeenkomsten over digitale
inhoud

In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten van de informatieplichten in
relatie tot digitale inhoud behandeld. Op het eerste gezicht lijken overeenkomsten
over digitale inhoud consensueel tot stand te komen.270 De consument aanvaardt
immers het aanbod door bijvoorbeeld een app te downloaden of software te installeren. In die zin is de wil van beide partijen aanwezig. In ogenschouw dient te
worden genomen dat alleen wanneer consumenten voldoende worden geïnformeerd
zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Daarnaast wordt de transparantie
hoger doordat consumenten producten en diensten kunnen vergelijken.271 In geval
van overeenkomsten over digitale inhoud wordt niet steeds voldaan aan deze informatieplichten. Zo lijken in de praktijk afspraken over het gebruik van data
‘nogal eens’ te ontbreken.272 Als belangrijke informatie niet wordt gegeven door de
aanbieder, is de vraag of wel sprake is van daadwerkelijke wilsovereenstemming.
In het algemeen dienen partijen op basis van de redelijkheid en billijkheid steeds
268.
269.
270.
271.
272.
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HvJ EU 30 april 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, r.o. 75 (Kasler). Zie hierover: Loos, ERPL 2015, p.
187.
Loos, ERPL 2015, p. 180.
Zie algemeen: Asser/Sieburgh 6-III 2018/162.
Wauters e.a. 2015, p. 127.
Naves, CR 2018, par. 6. Zie over een onderzoek naar het voldoen van aanbieders van digitale inhoud
aan informatieplichten: Donnelly & White, CLSR 2019, p. 12.
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hun gedrag mede te laten bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen (Baris/Riezenkamp).273 In de literatuur komt naar voren dat ICT-aanbieders op een duidelijke,
begrijpelijke of zinvolle wijze consumenten dienen te voorzien van informatie
zodat weloverwogen transacties plaatsvinden.274 Het is zeer belangrijk dat de consument op een voldoende transparante wijze wordt geïnformeerd over zijn aankoop.275 Door het opleggen van precontractuele informatieplichten wordt de wilsvorming bevorderd en ongelijkheidscompensatie gewaarborgd. Dit houdt in dat
de (informatie)ongelijkheid tussen partijen wordt overbrugd.276 Onder omstandigheden zal de aanbieder de consument daarbij indringend moeten waarschuwen277
alvorens hij een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld in geval van bedragen bij in-app
aankopen of beveiligingsrisico’s die zich (al dan niet op termijn) kunnen voordoen.
Van belang is aan welke precontractuele informatieplichten aanbieders van digitale
inhoud op basis van de wet dienen te voldoen.278 Consumenten kunnen hier namelijk bescherming aan ontlenen. In geval van overeenkomsten over digitale inhoud
worden overeenkomsten elektronisch gesloten. Voor iedere aanbieder die elektronisch zaken of diensten aanbiedt gelden informatieplichten op basis van artikel
3:15d BW.279 In het derde lid is omschreven wat wordt verstaan onder ‘dienst van
de informatiemaatschappij’. Het gaat hierbij om ‘elke dienst die gewoonlijk tegen
vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van de
afnemer van de dienst wordt verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde
plaats aanwezig zijn’. Doordat in de wet is opgenomen dat de dienst gewoonlijk tegen
een vergoeding wordt verricht, lijkt het geen vereiste te zijn dat de digitale inhoud
steeds tegen een vergoeding plaatsvindt. Bovendien zou het begrip vergoeding zowel
geldelijk als in de vorm van persoonsgegevens moeten worden opgevat. De aanbieder
van digitale inhoud dient dus informatie te geven, niet alleen over zijn identiteit
(lid 1 onder a), maar ook over (onder meer) ‘gegevens die een snel contact en een
rechtstreekse en effectieve communicatie met hem mogelijk maken’ (lid 1 onder
b). Naast deze meer algemene gegevens om in contact te kunnen komen met de
273.
274.
275.

276.

277.

278.
279.

HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, NJ 1958/67 (Baris/Riezenkamp).
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 25.
Zie over de informatieplicht bij algemene voorwaarden: Rinkes, TvC 2010, p. 145-150. Vergelijk het
verschil tussen de informatieplichten anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte (art. 6:230l
BW) en de informatieplichten voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte (art. 6:230m BW). Voor het begrip transparantie wordt aangesloten bij HvJ 30 april
2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282 (Kásler en Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt). Zie nader par. 3.4
van dit proefschrift.
Hardy 2009, p. 72. Hardy noemt nog twee redenen voor het opleggen van precontractuele informatieplichten, namelijk het feit dat het voor de aanbieder goedkoper is informatie te verstrekken dan
voor de afnemer om informatie op te zoeken (transactiekosten) en het feit dat in geval van onvolledige of asymmetrisch verdeelde informatie het marktmechanisme niet leidt tot efficiënte uitkomsten. Zie Hardy 2009, p. 72-73. Mak 2018, par. 3.
De regel uit het arrest Baris/Riezenkamp (HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023) dat rekening
moet worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van anderen geldt nog steeds, maar
Bakker wijst op een accentverschuiving in HR 5 juni 2009, ECLI:NL:2009:BH2815, NJ 2012/182 (De
Treek/Dexia) indien het gaat om de relatie tussen een sterke en een zwakke partij. Daardoor is naast
autonomie ook solidariteit van belang geworden. Een zwakkere partij zoals een consument heeft
immers in veel gevallen behoefte aan bescherming. Dit heeft tot gevolg dat het voldoen aan de
mededelingsplicht in het kader van dwaling niet steeds voldoende is en dat de waarschuwingsplicht
geboden is. Zie Bakker, WPNR 2017, p. 5-6.
Zie over informatieplichten in geval van gepersonaliseerde prijsberekeningen: Mak, TvC 2018,
p. 275.
Schaub, SEW 2014, p. 444.
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aanbieder van digitale inhoud, zijn er ook specifieke precontractuele informatieplichten neergelegd in Boek 6 BW. In artikel 6:227c eerste lid BW is neergelegd dat
degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent de wederpartij passende, doeltreffende en toegankelijke middelen ter beschikking stelt waarmee de
wederpartij voor de aanvaarding van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken en waarmee hij deze kan herstellen. Een
niet gewilde handeling zou in geval van digitale inhoud kunnen zien op het verspreiden van persoonsgegevens of het niet goed beveiligen van bepaalde software.
Op basis van artikel 6:227c lid 2 BW dient de dienstverlener een aanvaarding te
bevestigen. Webwinkeliers doen dit door een e-mail ter bevestiging te sturen met
daarin het product dat is gekocht, de prijs en eventuele verzendgegevens. In geval
van digitale inhoud is dit niet steeds aan de orde. Bij het aangaan van een
overeenkomst met een dienstverlener als Spotify zal de consument wel een bevestiging in zijn e-mail ontvangen, maar in geval van de koop van apps ontvangt de
consument geen e-mails ter bevestiging. Mogelijk kan het feit dat de consument
de app direct kan zien en gebruiken op zijn telefoon als bevestiging worden opgevat.
Het zou overbodig zijn wanneer de consument voor iedere geïnstalleerde (gratis)
app een bevestiging in zijn mailbox ontvangt. Aangezien een dergelijke bevestiging
ook geen juridische gelding heeft in het kader van de totstandkoming van een
overeenkomst, hoeft het niet in alle gevallen ontvangen van een dergelijke bevestiging mijns inziens geen probleem te zijn. Wel kunnen in geval van digitale inhoud
nieuwe elementen van belang worden. Hier zou kunnen worden gedacht aan informatie welke privacygegevens van de consument worden verzameld.
In artikel 6:230m BW is neergelegd welke precontractuele informatie de aanbieder
aan iedere consument aan wie op afstand en buiten verkoopruimte een zaak of
dienst wordt verstrekt dient te geven.280 Omdat digitale inhoud in het algemeen
een complex product is, dient de consument uitgebreid te worden geïnformeerd.281
In artikel 6:230m lid 1 onder r en s BW zijn specifieke informatieplichten neergelegd
die zijn toegespitst op digitale inhoud.282 Onderdeel r ziet op de functionaliteit van
digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen.
Onder s ziet op de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware
en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden
verondersteld op de hoogte zijn. De begrippen ‘functionaliteit’ en ‘interoperabiliteit’
zijn uitgewerkt in de 19e overweging van de Richtlijn consumentenrechten
(2011/83/EU).283 Ten aanzien van de functionaliteit heeft de Commissie een lijst
opgenomen waarin staat welke informatie aan de consument dient te worden gegeven, zoals de taal van de inhoud, de duur van video en audio en informatie over
280.
281.
282.
283.
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Zie ook hierover Schaub, SEW 2014, p. 444. De informatieplichten zijn geïmplementeerd op basis
van art. 6 Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU).
Tigelaar 2017, p. 28.
Zie over de aanvulling van ambtshalve te toetsen informatieplichten van onder meer art. 6:230m
lid 1 onder r en onder s BW: Loos & Pavillon, NJB 2020, par. 2.3.
‘Het begrip functionaliteit dient te verwijzen naar de manieren waarop digitale inhoud kan worden aangewend,
bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van consumentengedrag, het dient ook te verwijzen naar de aan- of afwezigheid van technische beperkingen, zoals bescherming via Digital Rights Management of regiocodering. Het begrip
relevante interoperabiliteit is bedoeld om de informatie te beschrijven over de standaardhardware en -software
waarmee de digitale inhoud compatibel is, bijvoorbeeld het besturingssysteem, de vereiste versie en bepaalde
hardwarekenmerken.’
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updates.284 Ook heeft de Commissie een model opgenomen om de informatie over
online digitale producten te tonen. Het is bedoeld om de informatie aan de consument op een uniforme en vergelijkbare manier te verschaffen en de industrie te
helpen om aan de informatievereisten uit de richtlijn te voldoen.285 Daarnaast heeft
de Commissie een aantal voorbeelden opgenomen, zoals de informatieplichten in
geval van een muzieknummer en een weerapp.286
Het is positief dat in de wet specifieke informatieplichten zijn neergelegd die zien
op de levering van digitale inhoud. Hiermee worden immers aanbieders gestimuleerd zich te houden aan de daarin neergelegde plichten. Toch kan kritiek worden
gegeven op de effectiviteit van deze wettelijke informatieplichten. Zo licht Schaub
toe dat informatieplichten niet effectief zijn omdat de informatie niet wordt gelezen
door consumenten. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de cognitieve
en taalkundige vaardigheden van consumenten.287 Met andere woorden dient
aandacht te worden besteed aan het niveau van de informatie zodat consumenten
de informatie kunnen begrijpen. Hierbij kan worden gedacht aan eenvoudig te
begrijpen bewoordingen en bijvoorbeeld uitleg aan de hand van pictogrammen
die door de consument regelmatig kunnen worden geraadpleegd. Wanneer dit niet
wordt gedaan en de gegeven informatie te lastig blijkt, is de vraag of de informatie
consumenten wel daadwerkelijk bereikt.288
Daarnaast kunnen in het algemeen vraagtekens worden geplaatst bij het nut van
informatieplichten. Vranken licht in zijn annotatie bij De Treek/Dexia toe dat een
exclusieve, directe relatie tussen informatie en gedrag niet bestaat. Men gaat ervan
uit dat bepaalde informatie ertoe leidt dat een risicovol financieel product toch
niet wordt aangeschaft. Er zijn echter ook andere factoren van belang. Vranken
wijst hierbij op goede ervaringen met beleggen van bekenden.289 Tegenwoordig
zouden ook goede reviews op een website van invloed kunnen zijn. Dit kan worden
vergeleken met netwerkeffecten bij digitale inhoud. Ondanks het feit dat consumenten bijvoorbeeld worden geïnstrueerd over bepaalde softwaregebreken of beveiligingslekken, is de kans groot dat veel consumenten de betreffende digitale
inhoud (met gebreken of beveiligingslekken) toch willen gebruiken omdat al hun
vrienden een bepaalde app of softwareprogramma ook gebruiken. Dit zijn de netwerkeffecten die in paragraaf 3.2 zijn besproken. De waarde voor de consument
neemt toe omdat anderen hetzelfde programma gebruiken waardoor een soort
284.
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ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0.pdf, p. 67-68 (laatst geraadpleegd op 4 november
2020). Zie ook hierover Tigelaar 2017, p. 28.
ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0.pdf, p. 69 (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0.pdf, p. 71-72 (laatst geraadpleegd op 4 november
2020). Zie ook hierover Tigelaar 2017, p. 29.
Schaub, ERPL 2017, p. 27. Onder verwijzing naar O. Bar-Gill & O. Ben-Shahar, ‘Regulatory Techniques
in Consumer Protection: A Critique of Consumer Contract Law’, CMLR 2013, afl. 1 (special issue),
p. 117-118.
Vanuit de gedragseconomie worden ook vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van informatieverschaffing voor de bescherming van de consument. Een van de argumenten ziet op het verschaffen
van te veel informatie waardoor de mogelijkheid van de consument om een individuele beslissing
te nemen afneemt. Zie Donnelly & White, CLSR 2019, p. 3.
Vranken, NJ 2012, par. 24 (Annotatie bij HR 5 juni 2009, ECLI:NL:2009:BH2815, NJ 2012/182 (De
Treek/Dexia)).
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monopoliepositie ontstaat voor de aanbieder van het betreffende softwareprogramma of app. Dit komt overeen met resultaten die Braspenning in kaart heeft gebracht
in zijn onderzoek naar informatieplichten bij kredietovereenkomsten. Hij heeft
biases besproken die van belang zijn voor de beslissingen die consumenten nemen.
Eén daarvan is de (sociale) omgeving.290 Dit houdt in dat de ‘peers’ van een consument van invloed kunnen zijn op het nemen van beslissingen.291 Als de ‘peers’ van
de consument aldus allemaal een bepaalde app gebruiken waar beveiligingsgebreken
aan zijn verbonden, wil de consument mogelijk ook die app installeren en zal
daarbij de beveiligingsgebreken negeren. Een app die zijn vrienden niet gebruiken
is immers van geen waarde voor de betreffende consument: hij kan niet communiceren met zijn vrienden wanneer hij niet gebruikmaakt van dezelfde tool. De vraag
is of uitgebreide informatie of waarschuwingen hierover ervoor zouden kunnen
zorgen dat de consument de app niet meer wenst te installeren.
Concluderend zijn veel bepalingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen die zien
op informatieplichten. Deze zijn met name gericht op overeenkomsten die op afstand worden gesloten waarbij primair is gedacht aan webwinkels. Niet al deze
bepalingen zijn relevant in geval van overeenkomsten over digitale inhoud. Zoals
aangegeven, zou een bevestiging zoals consumenten deze bij een aankoop via bijvoorbeeld Bol.com ontvangen bij de koop van apps overbodig zijn. Er hoeft immers
geen informatie over de prijs en verzendinformatie te worden gegeven. Apps zijn
in veel gevallen gratis en verzenden ‘per post’ is ook niet aan de orde. Positief is
dat specifieke precontractuele informatieplichten zien op digitale inhoud. Daarbij
zijn beveiligingsvoorzieningen in artikel 6:230m onder r BW zeer belangrijk. Op
dit punt dienen informatieplichten mijns inziens te worden verstevigd als het gaat
om overeenkomsten over digitale inhoud. Wordt informatie over bijvoorbeeld beveiliging niet of niet voldoende gegeven, dan kan de consument een beroep doen
op het wilsgebrek dwaling. Dit leerstuk wordt daarom in de volgende paragraaf
besproken.
3.6

Dwaling in geval van informatiegebreken bij het aanbod van
digitale inhoud

Een consument kan zich op een van de wilsgebreken beroepen indien zijn wil op
een gebrekkige wijze is gevormd. De wilsgebreken bedreiging, bedrog en misbruik
van omstandigheden lijken zich niet voor te doen in de situaties die in dit onderzoek
centraal staan. Het gaat om de koop van of toegang tot digitale inhoud als massaproduct aan het publiek, waarbij er niet van uit wordt gegaan dat de aanbieder
kwaad in de zin heeft door een gebrekkige wil bij de consument te creëren. Het
kan echter wel voorkomen dat de koper, ongeacht de bedoelingen van de verkoper,
dwaalde bij het aangaan van de overeenkomst. Derhalve is deze paragraaf beperkt
tot bespreking van het wilsgebrek dwaling.
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Braspenning 2017, p. 156.
Braspenning 2017, p. 156. Onder verwijzing naar Capuano & Ramsay 2011, p. 137.
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Dwaling kan zowel betrekking hebben op materiële als immateriële gebreken.292
Het wilsgebrek is neergelegd in artikel 6:228 BW en omvat zowel de situatie dat
een onjuiste voorstelling wordt gemaakt als de situatie dat in het geheel geen
voorstelling wordt gemaakt (de zuivere onwetendheid).293 De dwalende maakt zich
een valse voorstelling van de werkelijkheid doordat hij zich niet bewust is van
iets.294 In geval van de aankoop van digitale inhoud kan dit betrekking hebben op
het niet op de hoogte zijn van mogelijke beveiligingslekken of andere technische
specificaties. Er zijn diverse dwalingsvarianten waarvan de ongelijkwaardige informatie tussen de aanbieder van digitale inhoud en de consument zeer relevant is
indien de consument hier een beroep op wil doen. Deze variant is gecodificeerd
in artikel 6:228 lid 1 onder b BW waarin de mededelingsplicht voor de aanbieder
is neergelegd.295 Het gaat hierbij om informatie waarover de verkoper of aanbieder
van digitale inhoud beschikt. De aanbieder hoeft dus in beginsel geen onderzoek
te doen naar feiten die hij nog niet weet, maar wel op basis van inspanning zou
kunnen weten.296 Op basis hiervan mag niet te snel worden aangenomen dat een
aanbieder onderzoek dient te doen naar bijvoorbeeld bepaalde consequenties van
het gebruik van een app of mogelijke fouten in software. Wanneer de aanbieder
van deze fouten niet op de hoogte is ondanks zijn specialistische kennis, mag de
consument niet verwachten dat de betreffende aanbieder alles zal uitpluizen. In
die zin heeft de consument dus ook te maken met blijvende onzekerheden. Al zou
de aanbieder nader onderzoek doen naar bepaalde beveiligingsgebreken, dan is
het onwaarschijnlijk dat hij alles kan overzien. Bepaalde cybercriminelen weten
hun weg immers te banen zonder dat bank-app-ontwikkelaars hier iets tegen
kunnen doen. Zouden ze hier iets tegen kunnen doen, dan hadden ze waarschijnlijk
reeds actie ondernomen op basis van hun mogelijkheden. Wel kan discussie bestaan
over de vraag over welke informatie de aanbieder van digitale inhoud dient te beschikken. Men zou kunnen redeneren dat een aanbieder van digitale inhoud als
deskundige veel zou moeten weten. De informatie die de aanbieder wel heeft dient
duidelijk te worden verschaft aan de consument. Hierbij kan worden gedacht aan
de omvang en opslagmogelijkheden, de functies, de interoperabiliteit met andere
digitale inhoud et cetera.
Interessant is dat in de literatuur naar voren komt dat fundamentele rechten een
rol kunnen spelen bij de invulling van de mededelingsplicht in de zin van artikel
6:228 lid 1 onder b BW. Lindenbergh noemt het voorbeeld van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard mag een contracterende partij
dan geen informatie achterhouden. Dit geldt temeer wanneer andere fundamentele
rechten aan de orde zijn. Lindenbergh noemt het voorbeeld van het recht op gelijke
behandeling.297 Mogelijk zou ook privacy als fundamenteel recht kunnen gelden
op grond waarvan de aanbieder transparantie moet bieden over de te gebruiken
voorwaarden. De consument zou op basis van dit fundamentele recht kunnen be292.
293.
294.
295.
296.
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Jansen 2012, p. 225. Zie voor de bespreking van recente arresten over dwaling: Tanja, Bb 2019,
p. 311-314.
Hijma, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:228 BW, aant. 3.1.1.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/218.
Jansen 2012, p. 23. Zie ook hierover Asser/Sieburgh 6-III 2018/230.
Maes, Bb 2016/10, p. 35-37.
Lindenbergh, WPNR 2004, p. 986.
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togen dat de mededelingsplicht uit artikel 6:228 lid 1 onder b BW zwaarder weegt
dan zijn onderzoeksplicht.
Men zou in geval van informatiegebreken aan de zijde van de aanbieder bij de
levering van digitale inhoud dus een geslaagd beroep kunnen doen op het wilsgebrek dwaling. Indien dit het geval is, is het nodig stil te staan bij het rechtsgevolg
dat hieraan is verbonden. Het betreft namelijk vernietiging en op basis van artikel
3:53 lid 1 BW is aan vernietiging terugwerkende kracht verbonden. Men kan redeneren dat het toepassen van terugwerkende kracht in de online wereld tot praktische
problemen leidt nu de digitale inhoud of persoonsgegevens lastig kunnen worden
teruggegeven. Mogelijk biedt artikel 3:53 lid 2 BW dan uitkomst.298 Daarin is geregeld dat indien de reeds ingetreden gevolgen bezwaarlijk ongedaan kunnen worden
gemaakt, de rechter aan de vernietiging geheel of gedeeltelijk haar werking kan
ontzeggen. De partij die dan onbillijk wordt bevoordeeld kan worden verplicht een
uitkering in geld te doen aan de benadeelde partij. Hoewel dit een adequate oplossing lijkt, zal het voor de rechter wel lastig zijn een uitkering in geld te begroten
in geval van verscheidene typen digitale inhoud. De rechter zal dan immers moeten
nagaan of en zo ja, hoeveel geld aan een consument toekomt indien zijn
persoonsgegevens niet meer kunnen worden teruggegeven die hij heeft verstrekt
om een bepaalde app te kunnen gebruiken. Mogelijk zouden hiervoor richtlijnen
of standaarden kunnen worden ontwikkeld.299 De vraag hoe deze precies kunnen
worden vormgegeven, reikt te ver voor dit onderzoek. Wel is nog vermeldenswaardig
dat in artikel 6:230 BW een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om het nadeel
op te heffen. De aanbieder kan dus een voorstel doen om het nadeel van de consument op te heffen en daarmee voorkomen dat de overeenkomst wordt vernietigd.
Dit is interessant voor zowel de aanbieder als de consument omdat dan wel de
overeenkomst kan worden voortgezet en de consument dus weer gebruik kan
maken van de betreffende digitale inhoud. Het draagt daarmee bij aan de continuering van gesloten overeenkomsten.
3.7

Oneerlijke handelspraktijken

Tot slot wordt aandacht besteed aan de oneerlijke handelspraktijk in de zin van
artikel 6:193b BW en de misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6:193c
BW. De behandeling hiervan mag in dit hoofdstuk niet ontbreken omdat zij aan
de orde kunnen zijn bij het aangaan van overeenkomsten over digitale inhoud.
Op basis van artikel 6:193b lid 1 BW handelt een handelaar onrechtmatig indien
aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan. Een handelspraktijk is oneerlijk
indien een handelaar op die wijze300 handelt waardoor de gemiddelde consument
een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had
genomen. Voor het bewijs gaat het er niet alleen om dat de betreffende consument
een ander besluit zou hebben genomen, maar ook dat de gemiddelde consument
298.
299.
300.
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Van Gulijk & Op Heij, WPNR 2016, p. 457. Onder verwijzing naar Schaub 2015, p. 94.
Zie een artikel over standaardisering in de Digital Single Market: Busch, EuCML 2016, p. 197-198.
Onder a: in strijd met de vereisten van professionele toewijding en onder b: het vermogen van de
gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden
beperkt. Zie over de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in relatie tot updates: Wolters, CLSR
2019, p. 302.
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een ander besluit zou hebben genomen.301 Dit is interessant voor de consument
die een overeenkomst over digitale inhoud aangaat, omdat in een casus de kennis
van de betreffende consument over digitale inhoud en de risico’s die hij neemt
daarmee niet de boventoon voert. Er dient immers door de rechter te worden geobjectiveerd. Dit heeft mijns inziens een positieve invloed op de rechtskennis van
consumenten die naderhand contracteren over digitale inhoud. De rechter zal
immers objectief moeten beoordelen of de gemiddelde consument een ander besluit
zou hebben genomen. Op basis van dat oordeel kunnen consumenten voor de
toekomst beter inschatten wat hun rechtspositie is. Dit zou anders zijn wanneer
de rechter subjectief had moeten oordelen. De kans is dan immers klein dat dit
overeenkomt met de feiten en omstandigheden in een volgende casus.
Door de implementatie van de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) is in
het derde lid van artikel 6:193j BW opgenomen dat de consument direct de vernietiging van de overeenkomst kan inroepen en niet alle vereisten van de onrechtmatige daad hoeft aan te tonen.302 De handelaar is dan in beginsel voor de schade
aansprakelijk.303
Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien deze misleidend is (art.
6:193b lid 3 onder a BW). Op basis van artikel 6:193c BW is een handelspraktijk
misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie. In het artikel worden voorbeelden genoemd, zoals informatie ten aanzien van het bestaan of de aard van het product (lid 1 onder a). Het
gaat erom dat de gemiddelde consument door die misleiding een besluit neemt of
kan nemen dat hij anders niet had genomen. De misleiding kan zowel zijn gelegen
in het verstrekken van feitelijk onjuiste informatie als een misleidende omissie
(art. 6:193c en d BW).304 Ten aanzien van het kennisniveau en de mate van beïnvloeding wordt in het wetsartikel, ten opzichte van het leerstuk dwaling, meer
uitgegaan van een objectivering van het kennisniveau van de consument. Bij
dwaling wordt namelijk rekening gehouden met de omstandigheden van het geval
en derhalve een subjectieve toets gehanteerd.305 Door het kennisniveau van de
consument te objectiveren, zal meer bekend moeten worden over de vraag op
welke wijze de consument die contracteert over digitale inhoud kan worden misleid.
Wanneer geen voorbeelden voorhanden zijn, zullen de regels over oneerlijke
handelspraktijken voor de rechter lastig toepasbaar zijn.

301.
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Van Boom, TvC 2008, p. 8. Zie over de gemiddelde consument ook: Mak, AA 2017, p. 592-599. Zie
over de gemiddelde consument bij misleiding: Duivenoorde 2013, p. 147-168. Zie over het beeld
van de consument empirisch getoetst: Van Raaij 2013, p. 27-40. Zie over de gemiddelde consument
in Europees verband: Mak 2015 (oratie), p. 21 e.v. via pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/12760891/150368_oratie_Vanessa_Mak_digitaal.pdf (laatst geraadpleegd op 19 januari 2021).
Zie hierover: Van Neck & Van der Wijst, Juridisch up to date 2015, p. 6. Zie ook hierover: Pavillon &
Tigelaar, Contracteren 2018, p. 71-79.
Art. 6:193j lid 2 BW. Omdat dit onderzoek is gericht op verhaalsmogelijkheden uit het overeenkomstenrecht wordt niet nader ingegaan op aansprakelijkheid op basis van de onrechtmatige daad.
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2019/311.
Van Boom, TvC 2008, p. 9.
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Het is niet altijd voldoende alle informatie juist en volledig te tonen om te bewerkstelligen dat de consument niet wordt misleid. In het Teekanne-arrest van het Hof
van Justitie uit 2015 ging het om de vraag of de etikettering misleidend was ten
aanzien van de samenstelling van levensmiddelen. Hierin werd geoordeeld dat ook
al is de ingrediëntenlijst juist en volledig, het toch kan voorkomen dat de consument
door de gehele etikettering wordt misleid in de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten.306 De vaststaande maatstaf van de ‘gemiddeld geïnformeerde, omzichtige
en oplettende gewone consument’ uit het arrest van het Hof van Justitie Gut
Springenheide (1998) is daarmee losgelaten.307 Met de maatstaf uit het Teekanne-arrest
waarin een totaalbeoordeling plaatsvindt, ontstaat enerzijds beoordelingsruimte
voor de rechter hetgeen kan leiden tot rechtsonzekerheid. Anderzijds ontstaat
ruimte de gemiddelde consument en de misleiding op een meer realistische wijze
te beoordelen omdat gedrag van consumenten samenhangt met onbewuste vooroordelen.308 Deze maatstaf uit het Teekanne-arrest zal ook moeten worden toegepast
wanneer het gaat over andere producten, zoals digitale inhoud. Het lijkt mij een
positieve ontwikkeling dat de rechter meer beoordelingsruimte krijgt en rekening
wordt gehouden met onbewuste vooroordelen van de consument. De rechter dient
te bepalen of sprake is van een misleidende mededeling waarbij alle elementen
worden beoordeeld.309 Dit is een toets op basis van de omstandigheden van het
geval.310 In de literatuur komt naar voren dat op die manier de gemiddelde consument en misleiding op een meer realistische manier kan worden benaderd. Hierbij
kan aandacht worden geschonken aan inzichten uit de gedragseconomie.311 Dit
was anders bij het uitsluitend bestaan van de standaard uit het arrest Gut Springenheide op basis waarvan van ‘een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone
consument’ moet worden uitgegaan om te beoordelen of een bepaald product de
consument kan misleiden.312
Mijns inziens is een dergelijke meer subjectieve benadering uit het Teekanne-arrest
passend in aanvulling op de wettekst over misleidende handelspraktijken in geval
van digitale inhoud. Wel zal onderzoek moeten plaatsvinden op het terrein van
de gedragseconomie toegespitst op de beleefwereld van de consument bij de koop
van digitale inhoud. Digitale inhoud is namelijk geheel anders dan bijvoorbeeld
het theedoosje waar de casus uit het Teekanne-arrest betrekking op had of de verpakking met eieren uit Gut Springenheide. Er zal rekening moeten worden gehouden
met het feit dat de consument de informatie te zien krijgt op een scherm en de
aanbieder gemakkelijk aanpassingen kan doen. Dergelijke inzichten zijn van belang
voor de rechter die in ieder specifiek geval zal moeten bepalen of daadwerkelijk
sprake is van misleiding.
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Het feit dat digitale inhoud een complex product is waar privacy- en beveiligingsrisico’s aan zijn verbonden, betekent dat de consument veel informatie nodig heeft
om een keuze te maken de digitale inhoud al dan niet te gebruiken. De hoeveelheid
informatie die aan de consument zou moeten worden verstrekt, strookt echter niet
met de snelle aanvaarding als gevolg van sociale netwerkeffecten en de beperkte
informatieverwerking door consumenten. Consumenten lezen algemene voorwaarden niet en in veel gevallen kunnen zij de gegeven informatie lastig verwerken.
Wanneer consumenten het aanbod snel aanvaarden impliceert dit dat zij een grote
hoeveelheid informatie niet tot zich nemen. Consumenten willen gewoonweg de
app WhatsApp gebruiken en deze dan ook snel installeren op hun (nieuwe)
smartphone. Dit werkt een ‘take it or leave it’-positie in de hand. Een dergelijke
‘take it or leave it’-positie ontstaat door een feitelijke monopoliepositie en de macht
van bepaalde aanbieders van digitale inhoud zal hierdoor alleen maar groeien. De
consument is dan een ‘zwakke’ partij die ofwel de voorwaarden accepteert ofwel
geen gebruikmaakt van de betreffende digitale inhoud. Voor de consument bestaat
geen ruimte voor onderhandeling. Hoewel het snelle aanvaarden efficiënt is,
kunnen problemen ontstaan als gevolg van informatie-asymmetrie. De oplossingen
die de huidige regels in het Burgerlijk Wetboek geven voor deze situatie zijn beperkt.
Veel bepalingen die zien op de precontractuele fase zijn niet relevant voor consumenten in de digitale wereld. Bepalingen over aanbod en aanvaarding zijn primair
gericht op het aanbod en de aanvaarding per brief of e-mail. Onzekerheden over
de aankomst van bijvoorbeeld een poststuk doen zich nu eenmaal niet voor bij
overeenkomsten over digitale inhoud. Normaliter zou kunnen worden geredeneerd
dat de rechter bepaalde normen ruimer kan interpreteren. Echter, wanneer bestaande bepalingen in het Burgerlijk Wetboek niet relevant zijn voor toepassing op
overeenkomsten over digitale inhoud, is dit niet aan de orde.
Het is positief dat er reeds precontractuele informatieplichten bestaan die zijn
toegespitst op de aanschaf van digitale inhoud. Hoewel de consument geneigd is
de algemene voorwaarden en het aanbod van de aanbieder direct te accepteren
dient meer bewustwording bij de consument te worden gecreëerd. De wettelijke
waarborgen omtrent informatieverschaffing dienen te worden verstevigd. Daarbij
dient tevens te worden nagedacht over de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, zoals aan de hand van pictogrammen. Op die manier is hij beter op de
hoogte van de voorwaarden die de aanbieder (eenzijdig) bepaalt en hoeven achteraf
minder overeenkomsten te worden vernietigd. Mocht de consument de gegeven
informatie begrijpelijk vinden en alsnog de keuze maken gebruik te maken van
de betreffende digitale inhoud, dan geldt uiteraard de contractsvrijheid en hoeft
daarop geen inbreuk te worden gemaakt. Vanwege de besproken netwerkeffecten
die verbonden zijn aan bepaalde digitale inhoud, is dit te verwachten. Zoals naar
voren kwam in dit hoofdstuk wordt digitale inhoud immers waardevoller naarmate
meer consumenten er gebruik van maken. Mogelijk nemen consumenten dan ook
bepaalde (algemene) voorwaarden van de aanbieder op de koop toe wanneer zij
graag met vele andere consumenten gebruikmaken van dezelfde typen digitale
inhoud.
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Hoofdstuk 4
Remedies en andere verhaalsmogelijkheden in
geval van problemen met digitale inhoud

4.1

Inleiding

Nadat de consument de voorwaarden van de aanbieder heeft geaccepteerd en de
precontractuele fase is afgesloten, breekt de (post)contractuele fase aan. In deze
fase kunnen zich in geval van de aanschaf van of toegang tot digitale inhoud problemen voordoen. Achteraf kan namelijk blijken dat digitale inhoud gebrekkig is.
In de inleiding van dit proefschrift zijn voorbeeldcasussen gepresenteerd, zoals een
casus over beveiligingsgebreken bij software en een casus over een film die niet
toegankelijk blijkt te zijn. De consument zal in geval van de aankoop van gebrekkige digitale inhoud wensen dat het gebrek wordt opgeheven. Door bestudering
van de bestaande regels in het BW wordt in dit hoofdstuk beoordeeld op welke
wijze consumenten worden beschermd die een overeenkomst over digitale inhoud
aangaan in de (post)contractuele fase en op welke punten versteviging van de
consumentenbescherming is aan te bevelen. Bij de behandeling van de toepasselijke
regels uit Boek 7 BW worden de regels behandeld die gelden naar huidig recht en
wordt dus niet vooruitgelopen op wijzigingen die gaan plaatsvinden naar aanleiding
van de implementatie van de op maximumharmonisatie gebaseerde Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten en het ‘Voorontwerp implementatie richtlijnen
verkoop goederen en levering digitale inhoud’.313 De reden is dat de inhoudelijke
regels uit de richtlijn pas in het zesde hoofdstuk worden behandeld en daarin wordt
geanalyseerd in hoeverre zij kunnen bijdragen aan een versteviging van de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het BW.
Het hoofdstuk heeft geen casusoplossend karakter, maar uiteraard zullen wel diverse voorbeelden ter illustratie worden behandeld. Deze voorbeelden worden
(mede) ontleend aan de verkennende studie over remedies die in paragraaf 4.2
nader wordt toegelicht. Het vervolg van het hoofdstuk is opgebouwd van bijzonder
naar algemeen. In de praktijk gaan immers ook bijzondere regels voor op algemene
regels. Aldus wordt ten eerste ingegaan op de voor de contractuele fase relevante
bepalingen over consumentenkoop als onderdeel van het bijzondere overeenkomstenrecht (par. 4.3). Vervolgens worden remedies en andere verhaalsmogelijkheden
uit het algemene overeenkomstenrecht behandeld (par. 4.4 t/m 4.6). Het hoofdstuk
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Concept regeling implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud (laatst geraadpleegd
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wordt afgesloten met een analyse van de punten waarop een versteviging van de
consumentenbescherming is aan te bevelen (par. 4.7) en een conclusie (par. 4.8).
4.2

Verkennende praktijkstudie

Zoals in de inleiding van dit proefschrift aangekondigd, heb ik bij de start van het
onderzoek een verkennende studie uitgevoerd waarin de focus lag op remedies. Ik
heb daarvoor vier situaties geïdentificeerd waarin de consument nadeel kan ondervinden als gevolg van gebrekkige digitale inhoud. De doelstelling hiervan was om
te toetsen of de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de start van dit
onderzoek kloppen.
Casus 1
Je hebt op je smartphone een dating-app geïnstalleerd. Voor het installeren van deze app heb
je een bedrag van € 25 betaald. Je hebt via deze app met een potentiële date berichten en enkele
foto’s uitgewisseld. Door een beveiligingslek in de app blijkt na enige tijd dat de berichten en
de foto’s op internet zijn verspreid. Iedereen (waaronder potentiële werkgevers) kan deze informatie nu inzien. Je vreest dat je daardoor in de toekomst minder kans maakt op een baan.
Casus 2
Je hebt fotoboekensoftware gedownload. De installatie van de software was ‘gratis’, maar je
hebt hiervoor wel persoonsgegevens moeten delen die de aanbieder mag gebruiken voor commerciële doeleinden. Na je rondreis door China heb je op de software al je persoonlijke vakantiefoto’s geplaatst. Door een gebrek in de software blijken alle foto’s te zijn verdwenen. Deze
foto’s kunnen technisch op geen enkele manier meer worden teruggehaald. Je hebt ze ook niet
meer opgeslagen staan op je computer of fotocamera.
Casus 3
Je hebt een ‘gratis’ app van jouw bank geïnstalleerd waarmee je je saldo kunt inzien en geld
kunt overmaken. Je hebt geen bedrag betaald om de app te gebruiken. Je hebt ingesteld dat je
niet meer dan € 25 via deze app kunt overboeken. Op een gegeven moment is er een beveiligingslek in de app ontstaan. Daardoor heeft een externe kunnen inbreken in jouw account die door
beveiligingslekken in de app € 25 heeft overgeboekt naar zijn eigen rekening. De dader is niet
meer op te sporen.
Casus 4
Je hebt met een streamingdienst een maandabonnement afgesloten waarmee je toegang hebt
tot bepaalde films en de mogelijkheid hebt losse films te kopen. Een losse film kost gemiddeld
€ 4. Nu kwam het herhaaldelijk voor dat de film slechts voor 40% laadde en vervolgens ophield.
Je moest toen opnieuw het bedrag betalen voordat je verder kon kijken. Navraag bij je internetprovider leert dat de internetvoorziening naar behoren werkt en dat het probleem dus moet
zitten bij de aanbieder van de streamingdienst.
In de vier casussen komen diverse problemen aan de orde. In de eerste twee casussen
is sprake van gevolgschade die niet meer ongedaan kan worden gemaakt. In de
derde casus gaat het om een beveiligingsgebrek. Tot slot is het probleem in de
vierde casus dat de toegang tot de digitale inhoud niet in orde is. Gemeenschappelijk
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aan deze vier casussen is dat geen eenduidige remedie of verhaalsmogelijkheid in
het BW bestaat.
Om de relevantie van mijn onderzoek te staven heb ik bovenstaande vier casussen
in het najaar van 2017 voorgelegd aan 211 eerstejaarsstudenten van Tilburg University. Aan de respondenten zijn bij iedere casus oplossingen voorgelegd met de
vraag hoe tevreden ze per oplossing zouden zijn (met een ranking van 1-7) en de
vraag met welke oplossing zij het meest tevreden zouden zijn als ze slechts één
oplossing zouden mogen kiezen.314 In de antwoordopties zijn zowel reeds bestaande
oplossingen, zoals nakoming, als nog niet bestaande oplossingen, zoals het verwijderen van foto’s of korting op toekomstige aankopen, opgenomen.315 Op die manier
werd gepoogd inzichtelijk te maken in hoeverre het bestaande systeem aansluit
bij de behoeften van consumenten. Opmerking hierbij verdient dat de resultaten
enkel waren bedoeld ter verkenning van de problematiek in de beginfase van het
onderzoek en niet als een (diepgaande) empirische studie.
In de eerste drie casussen zijn de regels over consumentenkoop van toepassing en
zou de primaire remedie nakoming zijn. Het huidige systeem van artikel 7:21 BW
dwingt immers tot een rangorde. In de eerste casus leidt nakoming tot herstel van
de app waardoor in de toekomst geen berichten en foto’s meer kunnen worden
verspreid. In de tweede casus leidt herstel tot het feit dat de fotoboekensoftware
in de toekomst weer op een normale wijze is te gebruiken. In de derde casus leidt
herstel tot het opheffen van beveiligingsgebreken in de toekomst. Nu herstel uitsluitend is gericht op de toekomst zal nakoming niet tot de gewenste oplossing
leiden. Wanneer de beveiligingslekken en de software worden hersteld, is de consument niet verzekerd dat zijn berichten en foto’s niet meer op internet staan,
ontvangt de consument niet zijn foto’s terug en ontvangt hij niet zijn geld terug
van de externe die heeft ingebroken op zijn bank-app.

314.
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Vraag 1: Je wendt je tot de aanbieder. Stel, er wordt een oplossing door de aanbieder aangeboden.
Hoe tevreden zou je met de geboden oplossing zijn? Geef per mogelijkheid aan hoe (on)tevreden
je zou zijn. Studenten konden ranken van 1-7.
Vraag 2: Als je slechts één van bovenstaande oplossingen zou mogen kiezen, welke zou dat dan
zijn?
De opties bij iedere casus zijn als volgt:
Bij Casus 1: A. het opheffen van het beveiligingslek; B. het verwijderen van de oude app en het
downloaden van een nieuwe app met de laatste beveiligingsupdates; C. het verwijderen van de
oude app en het downloaden van een nieuwe app met extra gebruiksopties; D. het terugkrijgen
van een deel van het betaalde bedrag; E. het beëindigen van de overeenkomst; F. het ontvangen
van een vergoeding; G. het verwijderen van berichten en foto’s.
Bij Casus 2: A. het repareren van de software; B. het verwijderen van de oude software en het installeren van nieuwe software met de laatste beveiligingsupdates; C. het verwijderen van de oude
software en het installeren van nieuwe software met extra gebruiksopties; D. minder gebruik van
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden; E. het beëindigen van de overeenkomst; F. het
ontvangen van een vergoeding.
Bij Casus 3: A. het repareren van de app; B. het verwijderen van de oude app en het downloaden
van een nieuwe app met de laatste beveiligingsupdates; C. het verwijderen van de oude software
en het installeren van de nieuwe software met extra gebruiksopties; D. het beëindigen van de
overeenkomst; E. het ontvangen van een vergoeding.
Casus 4: A. het opnieuw laten doorkomen van de films; B. het beëindigen van de overeenkomst;
C. het ontvangen van een deel van het betaalde bedrag; D. het ontvangen van een vergoeding;
E. het ontvangen van gratis films en korting op toekomstige aankopen; F. het kosteloos kunnen
overstappen naar een andere streamingprovider.
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Uit de resultaten blijkt het volgende wanneer de respondenten slechts één oplossing
zouden mogen kiezen. Naar aanleiding van de eerste casus blijkt dat de meeste
respondenten (ruim 92%) verzekerd willen zijn dat hun berichten en foto’s worden
verwijderd. In de tweede casus konden de foto’s niet meer worden teruggehaald.
Dan wensen de meeste respondenten een vergoeding (ruim 80%). Dit geldt ook
voor de bank-app waar € 25 is overgeboekt (ruim 83%). Het voorgaande illustreert
dat de structuur die de wetgever hanteert, namelijk dat nakoming de primaire remedie is die tot het gewenste resultaat leidt, in geval van gebrekkige digitale inhoud,
niet passend is. De vierde casus betreft de gebrekkige streamingdienst. In dat geval
hebben de meeste respondenten gekozen voor een vergoeding (ruim 31%) of een
nog niet bestaande remedie, namelijk gratis films of korting op toekomstige aankopen (ruim 29%).
Het verkennend onderzoek was niet bedoeld voor concrete aanpassingen aan het
huidige wettelijke systeem. Het zou immers onjuist zijn te redeneren dat aanpassingen moeten plaatsvinden op grond van wat de consument wenst. Wetswijzigingen vereisen een neutrale belangenafweging tussen aanbieder en consument.
Het verkennend onderzoek heeft wel (mede) de relevantie van het onderzoek aangetoond, namelijk dat het huidige wettelijke systeem in deze gevallen niet aansluit
bij de oplossingen waar de consument het meest tevreden mee zou zijn. In bepaalde
gevallen wensen consumenten oplossingen waarvan onduidelijk is of zij op basis
van het huidige privaatrecht mogelijk zijn.316 In dit hoofdstuk ligt derhalve de focus
op remedies in gevallen van nadeel als gevolg van gebrekkige digitale inhoud.
4.3

Remedies voor consumentenkoop

In deze paragraaf wordt ingegaan op de remedies voor consumentenkoop in het
BW. Deze regels zijn van toepassing op de meeste typen digitale inhoud317 en de
bepalingen kunnen de consument bescherming bieden omdat hierin specifieke
beschermende regelgeving is neergelegd. Om de betekenis van de regels over consumentenkoop in kaart te brengen, wordt eerst ingegaan op non-conformiteit (par.
4.3.1), vervolgens op de hiërarchie van remedies (par. 4.3.2) en tot slot op de remedies nakoming (par. 4.3.3), ontbinding (par. 4.3.4) en prijsvermindering (par. 4.3.5).
Het is van belang deze wettelijke remedies te doorgronden, omdat geen jurisprudentie voorhanden is over gebrekkige digitale inhoud. Des te belangrijker is het
dat consumenten uit de wet kunnen afleiden wat hun rechten zijn en dat adequate
verhaalsmogelijkheden voorhanden zijn in geval van non-conforme digitale inhoud.

316.

317.
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Men kan redeneren dat ook in de fysieke wereld de wensen van de consument niet steeds aansluiten
op de huidige wettelijke mogelijkheden. Mogelijk wenst de consument indien hij op basis van het
huidige recht recht heeft op bijvoorbeeld ontbinding in bepaalde gevallen ook liever een andere
remedie of een remedie die nog niet bestaat.
Zie nader par. 2.3 van dit proefschrift.
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4.3

Non-conforme digitale inhoud

Uit een overeenkomst vloeien verscheidene plichten voor de verkoper voort.318 De
verkoper dient niet alleen op grond van artikel 7:9 lid 1 BW de zaak in eigendom
over te dragen en af te leveren,319 maar de betreffende zaak dient ook aan de
overeenkomst te beantwoorden.320 Deze laatste verplichting wordt conformiteit
genoemd en is in artikel 7:17 BW neergelegd. Het betreft een feitelijk gebrek.321 In
de parlementaire geschiedenis wordt non-conformiteit ‘de spil’ genoemd waar het
dwingendrechtelijke stelsel van aansprakelijkheid van de verkoper en het recht
van de koper op is gebaseerd.322 Pas nadat de consument namelijk de non-conformiteit heeft kunnen aantonen, heeft hij recht op remedies.
Het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de
koper op grond van artikel 7:23 lid 1 BW binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aan de verkoper te melden.
Dit wordt de klachtplicht genoemd en heeft tot gevolg dat wanneer dit niet tijdig
is gedaan de consument zijn rechten verliest. De klachtplicht beschermt de schuldenaar en is dus voor de consument die digitale inhoud koopt een mogelijke hobbel.
De consument die de non-conformiteit van gebrekkige digitale inhoud wenst aan
te tonen, dient dit net als in geval van een gebrekkige zaak binnen bekwame tijd
te melden. Bij een consumentenkoop is klagen binnen twee maanden na de ontdekking in ieder geval tijdig.323 Het begrip ‘bekwaam’ kan nadere invulling krijgen
in de rechtspraak. Mogelijk is in geval van gebrekkige digitale inhoud onduidelijk
wanneer de consument een gebrek kan ontdekken en dus tijdig kan klagen. Enerzijds zijn er situaties waarin de consument snel het gebrek kan opmerken, zoals
een app die niet werkt of een gestreamde film die hapert. Anderzijds zijn er situaties
waarin het voor de consument positief is dat de termijn waarbinnen moet worden
geklaagd niet vaststaat. Het kan namelijk voorkomen dat beveiligingsgebreken pas
later aan het licht komen dan gebruikelijk maar de consument wel nog het recht
moet behouden om te klagen. Een ander voorbeeld is dat de consument er pas later
achter komt dat het apparaat zwakke componenten bevat, terwijl toch sprake is
van non-conformiteit.324 In geval van digitale inhoud is het aanwezig zijn van
zwakke componenten lastig te beoordelen door de consument. Hij moet de technische specificaties begrijpen om erachter te komen wat het probleem is, tenzij een
expert via internet wereldkundig maakt dat er sprake is van een bepaald gebrek.
Is dit niet via internet te achterhalen, dan is de consument voor dergelijke informatie af hankelijk van de aanbieder, die op die manier van zijn positie misbruik zou
kunnen maken. Betoogd kan worden dat dit probleem niet uitsluitend speelt bij
318.

319.
320.
321.
322.
323.
324.

De regels voor consumentenkoop zijn verwerkt in de algemene bepalingen over koop in titel 7.1.
In geval van een consumentenkoop zijn de regels op grond van art. 7:6 lid 1 BW van dwingend
recht.
Huijgen pleit ervoor (ter evaluatie van het NBW van 1992) te beginnen met een algemeen deel in
titel 7.1 en daarna bijzondere gedeelten, zoals consumentenkoop, zie Huijgen, WPNR 2017, p. 74.
Asser/Hijma 7-I 2019/10.
Zie voor de drie verplichtingen: Asser/Hijma 7-I 2019/405.
Loos 2014, p. 81.
Reehuis & Slob 1991, p. 121.
Art. 7:23 lid 1 BW.
Hijma, TvC 2013, p. 258.
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digitale inhoud, maar ook bij andere technische apparatuur, zoals auto’s en elektrische fietsen. Wel is voor de gedupeerde consument in geval van gebrekkige digitale inhoud lastig dat ketens bestaan in de digitale omgeving (zoals de aanbieder
van de app, de verkoper van de telefoon en de internetaanbieder).325 Dit zou kunnen
zorgen voor onduidelijkheden bij wie de consument precies kan klagen.326
Heeft de consument tijdig en bij de juiste partij geklaagd, dan dient hij aan te tonen
dat de digitale inhoud op grond van het eerste lid van artikel 7:17 BW niet aan de
overeenkomst beantwoordt. Voor de vaststelling van non-conformiteit is een vast
peilmoment aangewezen, namelijk het moment van aflevering.327 Wanneer de
digitale inhoud door de consument is gedownload of geïnstalleerd, geldt dat moment
als moment van aflevering. De digitale inhoud wordt (zonder drager) weliswaar
niet fysiek afgeleverd, maar hij heeft op dat moment wel toegang tot de digitale
inhoud.
De non-conformiteitsregeling heeft betrekking op het ontbreken van eigenschappen
(kwaliteit, lid 2), aflevering van een andere zaak of een andere soort (identiteit, lid
3) en afwijkingen in getal, maat of gewicht (kwantiteit, lid 3).328 Het vereiste uit
het tweede lid (het ontbreken van eigenschappen) is in het algemeen voor de consument hét voordeel van toepassing van de koopregels uit Boek 7 BW ten opzichte
van toepassing van het algemene overeenkomstenrecht.329 Het ontbreken van
eigenschappen ziet op de standaarden die nodig zijn voor een normaal gebruik
van het gekochte product. Het voordeel van dit vereiste voor de consument is dat
aanbieders zich niet alleen hoeven te houden aan hetgeen onderling is overeengekomen, maar ook aan hetgeen gebruikelijk is. Is bijvoorbeeld gebruikelijk dat een
computer van een bepaalde waarde een bepaalde opslagcapaciteit heeft, dan dient
de aanbieder zich hieraan te houden. Bijzonder aan de conformiteitsregeling is dat
de aanbieder zich hier ook aan dient te houden wanneer dit niet nadrukkelijk is
overeengekomen in de overeenkomst.
Afgezien van het feit dat digitale inhoud geen zaak is, kunnen kenmerken uit artikel
7:17 lid 3 BW (aflevering van een andere zaak of andere soort en afwijkingen in
getal) analoog worden toegepast op gebrekkige digitale inhoud. Het kan immers
voorkomen dat een ander muziekbestand is afgeleverd dan overeengekomen of
minder films toegankelijk zijn dan overeengekomen. Volgens lid 3 beantwoordt
bovendien een zaak niet aan de overeenkomst indien het afgeleverde in maat of
gewicht van het overeengekomene afwijkt. De begrippen ‘maat’ en ‘gewicht’ lijken
duidelijk ontworpen voor zaken. Een kledingstuk kan bijvoorbeeld in een onjuiste
maat zijn geleverd of een zak noten kan een ander gewicht hebben dan overeengekomen. Mogelijk kan een lijn worden getrokken met het aantal MB’s van een muzieknummer en de vraag of deze bestanden qua opslagcapaciteit passen op de be325.
326.
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Zie over de complexiteit van ketens in de ICT-omgeving: Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 23.
Verbruggen & Wolters passen dit toe op de lastigheid de zorgplichten voor cybersecurity vast te
stellen. De ketens en netwerken zijn namelijk complex. Beveiligingsproblemen kunnen bij vele
partijen ontstaan (TvC 2017, p. 23).
Hijma, TvC 2013, p. 257-258.
Asser/Hijma 7-I 2019/482.
Van Wijk, IR 2016, p. 143.
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treffende laptop of tablet van de consument. Hoewel de begrippen dus duidelijk
zijn gericht op de fysieke wereld kunnen de vereisten uit het derde lid naar analogie
worden toegepast op gebrekkige digitale inhoud.
Lastiger om toe te passen op gebrekkige digitale inhoud is het reeds geïntroduceerde
vereiste uit het tweede lid, namelijk het ontbreken van eigenschappen die voor
een normaal gebruik mogelijk zijn. Hoewel, zoals reeds besproken, dit vereiste hét
voordeel van toepassing van de conformiteitsregeling voor de consument is, zal
het lastig zijn om als consument aan te tonen dat de eigenschappen van de digitale
inhoud ontbreken die voor een normaal gebruik nodig zijn (art. 7:17 lid 2 BW). De
reden hiervoor is dat er (nog) geen standaard bestaat.330 De Europese Commissie
moedigt de ontwikkeling van objectieve vereisten wel aan op basis van artikel 8
van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten, maar de richtlijn is nog niet
geïmplementeerd. Naar huidig recht is het voor consumenten onduidelijk waar
verschillende typen digitale inhoud (minimaal) aan dienen te voldoen. Zo komt in
de literatuur naar voren dat onduidelijk is of de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van eigenschappen van ICT-toepassingen vallen onder hetgeen
de consument mag verwachten.331 Ook de eisen die aan de kwaliteit van ICT-systemen mogen worden gesteld zijn veelal onduidelijk.332 Dit is problematisch voor
het invullen van de objectieve conformiteitstoets.
Ondanks het ontbreken van standaarden bestaan er voorbeelden van gebrekkige
of non-conforme digitale inhoud. Loos heeft in kaart gebracht dat drie typen conformiteitsproblemen kunnen voorkomen in geval van digitale inhoud. Het gaat
om ‘toegang, compatibiliteit en functionaliteit’, kwaliteitsproblemen en veiligheidsproblemen.333 Over de eerste twee categorieën bestaat op het moment van het
uitvoeren van dit onderzoek voor consumenten nog geen rechtspraak. Men kan
zich hierbij wel een voorstelling maken in geval van digitale inhoud, namelijk een
geleverd muziekbestand dat niet te openen is (functionaliteit) of een muziekbestand
dat niet aan de kwaliteitsstandaarden voldoet (kwaliteitsprobleem). Over veiligheidsgebreken is wel een belangrijk voorbeeld voorhanden. De Consumentenbond heeft
in dit verband Samsung gedagvaard in een kort geding procedure, omdat volgens
de Consumentenbond een telefoon waarvan de kwetsbaarheid in de software bij
Samsung bekend is, niet aan de vereisten van artikel 7:17 BW voldeed.334 De ver330.

331.
332.
333.
334.

Van belang is dus wat aanbieders aangeven, zie Loos & Mak 2012, p. 24. Loos, NTBR 2011, par. 3.1.
Onder verwijzing naar P. Rott, ‘Download of Copyright-Protected Internet Content and the Role of
(Consumer) Contract Law’, Journal of Consumer Policy 2008, afl. 4, p. 450. Ten aanzien van software
wijzen Rinzema & Melis erop dat normaal gebruik het aanvaarden van bugs (fouten in software)
kan omvatten. De elementen die volgens hen een rol kunnen spelen bij het normaal gebruik van
software zijn de prijs, het gedefinieerde toepassingsbereik en ouderdom. Zie Rinzema & Melis,
CR 2013, par. ‘kwaliteit en normaal gebruik’. Onder verwijzing naar Rb. ’s-Hertogenbosch 13 oktober
2004, CR 2005/13. Zij bespreken tevens: Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 2001, CR 2011/268, r.o. 3.8. Zie
ook Wolters & Verbruggen, WPNR 2016, p. 834. Omdat moderne software erg ingewikkeld is, is het
volgens hen niet realistisch foutloze software te verwachten. Zie ook over het gebrek aan standaarden
ten aanzien van de kwaliteit van data: Mak 2018, par. 2.2.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 25.
Rinzema & Melis, CR 2014, inleiding.
Loos, Mediaforum 2015, p. 99.
Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1175. Na afwijzing is gedagvaard, zie
consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/actie-voeren/updaten/dagvaardingconsumentenbond---samsung-11-nov-2016.pdf, nr. 90 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
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plichting om updates te verschaffen zou kunnen worden vergeleken met een garantie, dat als eigenschap van een zaak kan worden gezien.335 Omdat de spoedeisendheid niet is aangetoond zijn de vorderingen van de Consumentenbond door
de voorzieningenrechter afgewezen. Eind mei 2018 heeft de rechtbank Den Haag
uitspraak gedaan in de bodemprocedure. In de specifieke zaak over Samsung heeft
de rechter zich niet uitgelaten over de vraag of de handelwijze van Samsung in
strijd is met artikel 7:17 BW. In ieder geval kon niet worden aangetoond dat
Samsung feitelijk te weinig deed ter bestrijding van de veiligheidsrisico’s. De
rechter heeft de vorderingen van de Consumentenbond dan ook afgewezen.336 Dit
neemt niet weg dat ernstige veiligheidsrisico’s in geval van digitale inhoud wel tot
non-conformiteit kunnen leiden.337 Ook het nalaten te waarschuwen kan invloed
uitoefenen op de invulling van artikel 7:17 BW. De zwijgzaamheid van de verkoper
kan namelijk de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper beïnvloeden.338
Zou de aanbieder dus nalaten indringend te waarschuwen over mogelijke beveiligingsrisico’s,339 dan kan dit nadelig zijn voor de aanbieder bij de invulling van de
non-conformiteit van artikel 7:17 BW. In de literatuur komt naar voren dat volledige veiligheid in een dynamische markt niet kan worden gegarandeerd.340 Het
uitsluitend vaststellen van een kwetsbaarheid leidt volgens hen niet tot non-conformiteit. Het gaat meer om de ondersteuning of updates na ontdekking. Zij geven
aan dat de consument wel recht heeft op ondersteuning gedurende een redelijke
periode.341 Het zou mijns inziens inderdaad onhaalbaar zijn wanneer het uitsluitend
ontdekken van een lek reeds tot non-conformiteit leidt. De aanbieder zal wel
meteen in actie moeten komen om het lek te dichten. Op die manier worden nonconformiteit en de remedie herstel als het ware in elkaar verweven. Door meteen
te handelen blijft men in het stadium van non-conformiteit en hoeft de consument
niet de gelegenheid te krijgen actie te ondernemen en over te gaan op een vordering
tot herstel. De aanbieder onderneemt immers reeds op eigen initiatief actie. Door
aldus als aanbieder op het moment van het ontdekken van een beveiligingslek
adequaat te handelen is het voor de consument niet nodig een beroep te doen op
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Zie ook hierover Wolters & Verbruggen, WPNR 2016, p. 834. Zie ook hierover Wolters, CLSR 2019,
p. 296-297.
Wolters & Verbruggen, WPNR 2016, par. 4.1.1.
Rb. Den Haag 30 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6310. Nu niet is komen vast te staan dat Samsung
te weinig doet om veiligheidsrisico’s te bestrijden en dat Samsung consumenten blootstelt aan een
reëel risico van mogelijk misbruik blijft door de rechtbank onbesproken of de handelwijze van
Samsung in strijd is met onder meer non-conformiteit uit art. 7:17 BW. Zie r.o. 4.16. Zie over deze
uitspraak: Wolters, WPNR 2018, p. 687-688. Zie ook hierover Wolters, CLSR 2019, p. 303-305.
Zie hierover: Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 25-27. Door de kwaliteit van dienstverlening bij
de conformiteitstoets te betrekken ontstaat een dynamische benadering van conformiteit. Onder
verwijzing naar diverse bronnen. Wolters & Verbruggen, WPNR 2016, par. 4.1.1. Onder verwijzing
naar Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 2001, CR 2001/268. Zie over de non-conformiteit toegepast op software:
Rinzema, CR 2012, par. 4.5. Zie over conformiteitsproblemen en de splitsing tussen de winkel en
spelaanbieder: Neppelenbroek 2014, p. 162 e.v.
Jansen 2012, p. 271-272.
Zie over de waarschuwingsplicht: par. 3.5 van dit proefschrift.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 26. Zie ook Wolters, SEW 2017, p. 150. Onder verwijzing naar
diverse bronnen. ICT is nooit 100% beveiligd, zie hierover: Brouwer, AV&S 2019, p. 125. Onder
verwijzing naar G. Munnichs e.a., Een nooit gelopen race – over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid, Den Haag: Rathenau Instituut 2017, p. 29.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 26.
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remedies. Wel dient hierbij in ogenschouw te worden gehouden dat 100% veilige
software nooit kan worden gegarandeerd.342
Veiligheidsgebreken kunnen voor de consument enige tijd verborgen blijven. In
de digitale omgeving kan de consument de technische specificaties of beveiligingsgebreken niet aanschouwen als gevolg van de ontastbaarheid. Hij kan deze gebreken
dan ook niet voorzien. Dit is relevant voor het feit dat de conformiteitstoets wordt
uitgevoerd op het moment van risico-overgang tenzij het gebrek reeds (verborgen)
aanwezig was.343 In geval van gebrekkige digitale inhoud zal het moment van risicoovergang dus niet steeds gelden als peilmoment. Beveiligingsgebreken zijn immers
waarschijnlijk reeds langer verborgen aanwezig.
Het belangrijkste is dat standaarden ontbreken doordat (nog) geen rechtspraak
voorhanden is waarin inhoudelijk is geoordeeld over de non-conformiteit van digitale inhoud. Ter illustratie: bij een zaak als een auto is jarenlange jurisprudentie
voorhanden waar de consument en degenen die hem in het recht bijstaan op
kunnen terugvallen terwijl bij digitale inhoud geen standaarden vaststaan, zoals
de vraag wat de precieze beveiligingseisen zijn en hoe vaak en welke updates de
consument mag verwachten. De uitspraak inzake Samsung heeft mijns inziens
niet meer duidelijkheid gecreëerd dan voorheen reeds het geval was. Standaarden
zorgen in het algemeen voor een zeker objectief kader waar producten aan dienen
te voldoen. Dit in tegenstelling tot een subjectief kader waar de aanbieder bepaalt
wat de standaard is. Het feit dat specificaties en standaarden in geval van digitale
inhoud ontbreken, hangt samen met het feit dat artikel 7:17 BW een open norm
is.344 Dit heeft het voordeel dat in de rechtspraak standaarden kunnen worden
ontwikkeld. De rechter kan op deze manier nadere invulling geven aan vereisten
waar verschillende typen digitale inhoud aan dienen te voldoen. Nu dergelijke
rechtspraak (nog) niet voorhanden is, bestaat het risico dat de aanbieder de standaard van de digitale inhoud (subjectief) bepaalt. Aanbieders zullen dan vooraf
aangeven waar consumenten de digitale inhoud wel en niet voor kunnen gebruiken
en wat men dus mag verwachten.345 Op die manier kunnen aanbieders invloed
uitoefenen op de vraag of de betreffende digitale inhoud aan de overeenkomst
beantwoordt.346 Dit zorgt er niet voor dat de werking aan artikel 7:17 BW wordt
ontnomen. De consument zou gewoon ‘geschikt’ gebruik moeten kunnen maken
van de digitale inhoud.347 Het blijft echter lastig wanneer de consument hier precies
‘geschikt’ gebruik van kan maken. Zoals reeds in het voorgaande naar voren kwam,
zijn er (nog) geen standaarden waar digitale inhoud aan zou moeten voldoen. Dit
is anders in geval van reeds langdurig bestaande tastbare zaken, zoals auto’s.348 Er
bestaan wel standaarden over de gebruiksduur van bepaalde producten waaronder
342.
343.
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Zie hierover: Wolters, CLSR 2019, p. 298.
Loos 2014, p. 68.
Huijgen, WPNR 2017, p. 71.
Zie over standaard algemene voorwaarden: par. 3.4 van dit proefschrift.
Zie over beperkende contractsvoorwaarden: Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 22-23.
Loos, Mediaforum 2015, p. 100.
‘Indien een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend is, aan het verkeer deel te
nemen, beantwoordt de auto niet aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet
op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid
zou opleveren’. Zie HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1338, NJ 1995/614 (Schirmeister/De Heus).
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elektronische apparatuur als televisies, laptops en tablets. Zo zou een tablet met
een aankoopprijs tussen de € 0 en € 199 twee jaar mee moeten kunnen gaan.349
Hoewel de levensduur informatie kan verschaffen over de non-conformiteit is geen
onderscheid gemaakt tussen het tastbare apparaat (de tablet die men kan vastpakken) en de software of apps op het apparaat. Waarschijnlijk zal de software trager
worden en na ongeveer twee jaar dermate traag dat de gemiddelde consument een
nieuwe tablet moet kopen. Specificaties hierover worden echter niet gegeven.
Daarbij kan al voor het verstrijken van de gemiddelde levensduur sprake zijn van
gebreken waardoor non-conformiteit eerder dient te worden aangetoond. De specificaties over de levensduur van verschillende typen digitale inhoud ontbreken.
Mogelijk biedt het wettelijk kader van artikel 7:17 BW meer houvast voor de uitwerking van de non-conformiteitsnorm in geval van gebrekkige digitale inhoud.
Op basis van artikel 7:17 lid 2 BW hebben de aard en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan mede invloed op de vraag of de zaak niet de
eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten. Mededelingen van de verkoper
worden op basis van artikel 7:17 lid 2 BW meegenomen bij het antwoord op de
vraag of sprake is van non-conformiteit.350 De mededelingen van de verkoper zijn
in het algemeen met name relevant indien de koper het geleverde niet veilig of
normaal kan gebruiken en de koper dit niet wist.351 Zou bijvoorbeeld een e-book
met e-reader zeer heet worden indien deze te lang aan de lader ligt, dan zal van
deze veiligheid geen sprake zijn. Een duidelijke mededeling van de verkoper
daarover is dan op zijn plaats. De onderzoeksplicht die voor de koper voortvloeit
uit artikel 7:17 lid 2 BW staat tegenover deze mededelingsplicht en is volgens
Rinzema en Melis in IT-zaken van belang. Specifiek voor software zou volgens hen
als basisregel moeten gelden dat de verkoper de software kent en de koper de beoogde toepassing. Als die toepassing specifieker wordt dan wordt tevens de onderzoeksplicht van de koper groter.352 Deze regel zou kunnen worden doorgetrokken
naar andere vormen van digitale inhoud nu de aanbieder niet precies kan weten
waar de consument de digitale inhoud voor wil gebruiken. Bij tastbare zaken is
dat minder een probleem, omdat het gebruik in de meeste gevallen duidelijk zal
zijn, zoals een auto waarmee wordt gereden. In geval van digitale inhoud kunnen
de gebruikswensen per persoon variëren en bovendien wordt het vaak op afstand
gekocht waardoor communicatie tussen verkoper en koper onduidelijker kan zijn
dan in de fysieke wereld. Naast de mededelingen van de verkoper bepaalt de aard
van de zaak of deze aan de overeenkomst beantwoordt, zo volgt uit artikel 7:17 lid
2 BW. Bij de aard van digitale inhoud kan onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende typen digitale inhoud, in aansluiting op zaken: ‘nieuw of gebruikt,
merkartikel of artikel van onbekende herkomst, beschadigd of uiterlijk onbeschadigd’.353 Indien software van een bekend merk is kan dit dus relevant zijn voor de
349.
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UNETO-VNI, Tabel met gemiddelde gebruiksverwachtingen 2014, via technieknederland.nl/stream/richtlijnenafschrijvingsmethoden (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Dit
geldt ook voor telefoons waar de Consumentenbond de duur van twee jaar voor smartphones met
updates op heeft gebaseerd. Zie hierover: Wolters, CLSR 2019, p. 300.
HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733, NJ 2008/552 (Ploum/Smeets).
Loos 2014, p. 70.
Rinzema & Melis, CR 2013, par. ‘onderzoeksplicht en spreekplicht’.
Van Rossum, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:17 BW, aant. 2.
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vraag wat de consument mag verwachten. Het verschil met reguliere producten is
dat softwareleveranciers als Apple een soort monopoliepositie hebben. Waar bijvoorbeeld schoenen van zeer veel verschillende merken, gebruikt en beschadigd
kunnen zijn, is bijvoorbeeld op iPhones het besturingssysteem iOS geïnstalleerd
dat uiteraard niet aan fysieke slijtage onderhevig is. Mochten programma’s verouderd zijn, dan worden op afstand updates doorgevoerd. In die zin lijkt de aard
van het product minder van betekenis in geval van overeenkomsten over digitale
inhoud dan in geval van overeenkomsten over reguliere producten (zaken).
Specifiek voor de consumentenkoop kent artikel 7:18 BW ten opzichte van artikel
7:17 BW een aanvullende regeling. Op grond van artikel 7:18 lid 1 BW zijn de
mededelingen die door of ten behoeve van een vorige verkoper van de zaak of de
verkoper openbaar zijn gemaakt relevant. Men zou volgens Loos in geval van digitale inhoud kunnen denken aan mededelingen op de website van een producent
van een game of digitaal muziekbestand dat deze op een tablet kan worden afgespeeld.354 Indien de verkoper verplicht is zorg te dragen voor de installatie van de
digitale inhoud en deze ondeugdelijk is uitgevoerd, wordt dit volgens artikel 7:18
lid 3 BW gelijkgesteld aan een gebrek aan overeenstemming. Dit geldt ook indien
de installatie ondeugdelijk is uitgevoerd en dit te wijten is aan de voorschriften die
aan de koper zijn gegeven. Het kan dus voorkomen dat bijvoorbeeld software ondeugdelijk is geïnstalleerd waardoor de software non-conform wordt.355
De belangrijkste conclusie uit deze paragraaf is dat de conformiteitsregeling een
open norm is in artikel 7:17 BW die mogelijkheden biedt deze toe te passen in geval
van gebrekkige digitale inhoud. Het risico bestaat echter dat, doordat (nog) geen
standaarden bestaan waar digitale inhoud aan zou moeten voldoen, de aanbieder
op een subjectieve wijze invulling geeft aan de conformiteitsnorm. Betoogd wordt
dat een objectief kader nodig is waar consumenten rechten aan kunnen ontlenen.356
Indien de consument de non-conformiteit heeft aangetoond, dan kan hij zich beroepen op de remedies voor consumentenkoop. Deze worden in de volgende paragraaf besproken.
4.3.2

De hiërarchie van remedies

In titel 1.3 van Boek 7 BW zijn de remedies voor de consumentenkoop opgenomen,
namelijk nakoming, ontbinding en prijsvermindering. Op basis van artikel 7:6 lid
1 BW zijn deze regels dwingend en hier kan dus niet ten nadele van de consument
van worden afgeweken. Wel dient de consument rekening te houden met de hiërarchie van remedies, zoals deze tevens is voorgeschreven in artikel 3 van de

354.
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Loos, Mediaforum 2015, p. 99.
Zie ook over installatiekosten HvJ EU 16 juni 2011, C-65/09, C-87/09, ECLI:EU:C:2011:396 (Weber/Wittmer). Indien het reeds voor de ontdekking van het gebrek is geïnstalleerd is de verkoper verplicht
het goed te verwijderen en een vervangingsgoed te installeren of de kosten hiervan te vergoeden.
Zie voor een toepassing in de lagere rechtspraak: Rb. Overijssel 22 januari 2014,
ECLI:NL:RBOVE:2014:500.
Zie op dit punt Overweging 45-47 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770).
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Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG).357 De hiërarchie houdt in dat de consument
pas recht heeft op ontbinding of prijsvermindering wanneer nakoming niet aan
de orde is. Daarmee is nakoming de primaire remedie en ontbinding of prijsvermindering zijn secundaire remedies. In artikel 7:22 lid 2 BW is meer specifiek opgenomen dat de bevoegdheden tot ontbinding en prijsvermindering pas ontstaan
wanneer (1) herstel en vervanging onmogelijk zijn, (2) herstel en vervanging niet
van de verkoper gevergd kunnen worden of (3) de verkoper tekort is geschoten in
een verplichting. Deze laatste verplichting ziet op het nakomen binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper (art. 7:21 lid 3 BW).
Een hiërarchie hangt niet inhoudelijk samen met de tastbaarheid van zaken, maar
gaat over de volgorde van de in te roepen remedies. De hiërarchie zorgt voor een
zeker evenwicht tussen de consument die klaagt over de gebrekkige digitale inhoud
en de aanbieder die de mogelijkheid moet krijgen het gebrek te herstellen. Ontbinding of prijsvermindering zijn secundair nu deze grotere gevolgen voor de aanbieder
kunnen hebben dan nakoming. Mogelijk kan de aanbieder de gebrekkige digitale
inhoud op een eenvoudige wijze herstellen waardoor beide partijen tevreden zijn.
Op die manier wordt voldaan aan het doel van de remedie. In de volgende paragraaf
worden de remedies voor de consumentenkoop achtereenvolgens besproken en
toegepast op overeenkomsten over digitale inhoud.
4.3.3

Nakoming in geval van gebrekkige digitale inhoud

Nakoming is de primaire remedie en is neergelegd in artikel 7:21 e.v. BW. Uit lid
1 volgt dat op drie wijzen kan worden nagekomen, namelijk middels (a) aflevering
van het ontbrekende, (b) herstel en (c) vervanging. De consument mag in beginsel
kiezen tussen de nakomingsvarianten.358 Op grond van lid 3 dient de verkoper
binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast aan zijn verplichting tot
aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging te voldoen. De vraag is wat
een redelijke termijn is en wanneer de aanbieder de consument ernstige overlast
bezorgt. In de literatuur komt naar voren dat voor het oordeel onder meer de aard
en het bijzondere gebruik een rol spelen. Dergelijke open normen kunnen worden
toegepast op gebrekkige digitale inhoud. De aard zou kunnen zien op het feit dat
het gaat om digitale inhoud en het bijzondere gebruik op de doeleinden waarvoor
de digitale inhoud door de consument wordt gebruikt. Verder kunnen andere elementen een rol spelen, zoals het type verkoper, het type koper, de hoogte van de
prijs en de aard en ernst van de dreigende schade.359 Het feit dat al deze elementen
een rol kunnen spelen zorgt ervoor dat de rechter voldoende ruimte heeft een invulling te geven aan de vraag of is nagekomen binnen een redelijke termijn en
zonder ernstige overlast. Ten aanzien van een redelijke termijn is van belang op
te merken dat in geval van gebrekkige software ‘patches’ een oplossing kunnen
bieden. Zij zorgen ervoor dat de software op afstand wordt hersteld. Daarnaast
kunnen in geval van beveiligingsrisico’s updates om de risico’s op te heffen auto357.
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Reeds vóór de implementatie van deze richtlijn in het BW leek het systeem hier al op waardoor de
implementatie voor het Nederlandse recht met name heeft geleid tot wijzigingen in reeds bestaande
artikelen. Zie Biemans 2007, p. 295.
Asser/Hijma 7-I 2019/550.
Asser/Hijma 7-I 2019/561.
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matisch worden doorgevoerd.360 Positief voor de aanbieder is dat een ‘redelijke’
termijn een open norm is die nadere invulling kan krijgen in de rechtspraak. Er
zou namelijk geredeneerd kunnen worden dat consumenten dienen te wachten
op het centraal uitzetten van dergelijke patches en updates en niet reeds voor één
consument op een eerder moment een update kan worden aangeboden. Ten aanzien
van de invulling van de redelijke termijn merkt Loos op dat het verschil maakt of
de digitale inhoud dagelijks (zoals een besturingssysteem) of incidenteel (zoals een
muziekbestand) wordt gebruikt.361 Wanneer de betreffende digitale inhoud dagelijks
wordt gebruikt (zoals software op een laptop), zal eerder de redelijke termijn worden
geschonden dan wanneer het gaat om een muziekbestand dat slechts incidenteel
wordt beluisterd. Dit geldt ook voor de vraag of sprake is van ernstige overlast. Wat
ernstig is, kan worden bepaald op basis van de omstandigheden van het geval. In
geval van gebrekkige digitale inhoud zou kunnen worden gedacht aan het feit dat
de consument zijn computer, laptop, smartphone of tablet niet kan gebruiken of
dat deze apparaten vastlopen tijdens updates. Het zal van de duur af hankelijk zijn
of de consument dit als ernstige overlast kan beschouwen. Over het algemeen duren
updates niet lang en zal dit dus mijns inziens niet als ernstige overlast kunnen
worden beschouwd.362
Op basis van artikel 7:21 lid 4 BW kan de consument geen herstel of vervanging
eisen indien dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd. Wanneer
herstel of vervanging niet van de verkoper kan worden gevergd, is nader uitgewerkt
in lid 5. Dit houdt verband met de kosten die dan in geen verhouding staan tot de
kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering.
In de praktijk is artikel 7:21 BW met name van belang bij de koop van roerende
zaken.363 Derhalve is de toepassing van deze remedie op non-conforme digitale
inhoud nog onduidelijk. Loos en Mak geven aan dat in geval van digitale inhoud
met bugs of flaws herstel of vervanging geen effectieve remedie is omdat de digitale
inhoud niet gemakkelijk kan worden vervangen voor een die wel voldoet aan de
overeenkomst.364 Achtereenvolgens komen de drie nakomingsvarianten aan bod,
namelijk aflevering van het ontbrekende, herstel en vervanging. Zij worden hierna
toegepast op non-conforme digitale inhoud om meer duidelijkheid te creëren.
Aflevering van het ontbrekende in geval van gebrekkige digitale inhoud
Bij aflevering van het ontbrekende gaat het om de situatie waarin sprake is van
afwijkingen in getal, maat of gewicht.365 Er kan net als in geval van roerende zaken
ook in geval van digitale inhoud te weinig zijn afgeleverd. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het ontbreken van updates, installatievoorschriften of gebruiks-
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iculture.nl/tips/automatische-app-updates (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Loos, Mediaforum 2015, p. 101.
answers.microsoft.com/nl-nl/windows/forum/windows_10-windows_install-winpc/hoe-lang-hoorteen-windows-10-update-te-duren/f5dbeaae-37d9-4d35-97e3-abac34257d65. Zie over het updaten
van apps: simyo.nl/blog/waarom-updaten-mijn-apps-zo-vaak/. Updates kunnen ook ’s nachts worden
uitgevoerd, zie support.apple.com/nl-nl/HT204204 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Asser/Hijma 7-I 2019/540.
Loos & Mak 2012, p. 25.
Asser/Hijma 7-I 2019/541.
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aanwijzingen.366 Ook kan het voorkomen dat bij een e-book pagina’s of bij een
muziekserie bestanden ontbreken.367 Aflevering van het ontbrekende is dus relevant
in geval van gebrekkige digitale inhoud. Het kan immers een eenvoudige manier
zijn op basis waarvan wordt nagekomen indien te weinig bestanden zijn geleverd.
Over het algemeen zal sprake zijn van iets waarvan te weinig is afgeleverd, maar
het kan ook voorkomen dat te veel is afgeleverd.368 Het probleem dat te veel is afgeleverd, zal naar verwachting eerder bij zaken dan bij digitale inhoud tot problemen leiden. Indien bijvoorbeeld te veel muzieknummers zijn geleverd en dit past
qua geheugen op de cd, dvd of tablet is dit niet problematisch voor de consument.
Waarschijnlijk kan de consument zelf de muzieknummers verwijderen en kan de
aanbieder dit op afstand niet doen. Betoogd kan worden dat het terugnemen van
het te veel geleverde dan niet van de verkoper kan worden gevergd.369
Herstel in geval van gebrekkige digitale inhoud
Op basis van de literatuur moet bij herstel worden gedacht aan ‘iedere ecartering van
ondeugdelijkheid’. Het kan daarbij gaan om reparatie, maar ook om vervanging van
onderdelen.370 Bij herstel van digitale inhoud kan worden gedacht aan een patch
die gebrekkige software repareert.371 Het kan hierbij gaan om een app die gebreken
vertoont of fotoboekensoftware die niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Indien
sprake is van een gebrek zal het moeten worden gerepareerd waarbij irrelevant is
of de verkoper op de hoogte is van het gebrek.372 Relevant is dat de aanbieder ook
moet herstellen indien hij de zaak of de digitale inhoud niet zelf heeft voortgebracht
of vervaardigd.373 Bij herstel kan ervan worden uitgegaan dat twee of drie reparaties
van hetzelfde gebrek voldoende moeten zijn om tot een deugdelijk herstel te komen.374 De kosten voor herstel en eventueel transport komen net als in geval van
aflevering van het ontbrekende voor rekening van de verkoper.375 Op grond van
artikel 7:21 lid 6 BW mag, indien herstel niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, het herstel door een derde worden verricht en mogen de kosten op hem
worden verhaald. De koper dient de verkoper hiervoor wel schriftelijk aan te manen.
Reparatie kan relatief duur zijn voor de aanbieder, zoals in geval van defecte
elektronische apparatuur376 of een wegwerpcamera.377 Of de verkoper aan de verplichting tot herstel kan voldoen dient te worden afgewogen aan de hand van een
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Loos, Mediaforum 2015, p. 101.
Op Heij 2015, p. 58.
Asser/Hijma 7-I 2019/541. Door de verkoper kan het overschot als onverschuldigd betaald worden
teruggevorderd terwijl de koper kan eisen dat hij van het overschot wordt ontlast.
Op Heij, TvC 2015, p. 58.
Asser/Hijma 7-I 2019/543.
Op Heij, TvC 2015, p. 58.
Zie ter illustratie: Rb. Midden-Nederland 30 april 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6638.
Asser/Hijma 7-I 2019/543. TM, Parl. Gesch. Boek 7 1990, p. 135.
Klik 2014, p. 148. Onder verwijzing naar Geschillencommissie Thuiswinkel 17 juni 2005, TvC 2005,
afl. 6, p. 232.
Van Rossum, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:21 BW, aant. 3. Zie ter illustratie: Rb. NoordHolland 22 juli 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3581.
Klik 2014, p. 150.
Klik 2014, p. 149.
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belangenafweging tussen de koper en verkoper.378 De regel is dat herstel uitsluitend
niet aan de orde is bij onmogelijkheid of indien het niet van de verkoper kan
worden gevergd. Lid 5 werkt uit wanneer herstel van de verkoper niet kan worden
gevergd.379 Dit kan slechts indien de kosten in geen verhouding staan tot de kosten
van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt.
Hierbij zijn van belang de waarde van de zaak, de mate van afwijking en de vraag
of een ander recht of vordering geen ernstige overlast veroorzaakt. Dit zijn lastig
toe te passen criteria in de digitale wereld. Bedrijfseconomische overwegingen
spelen bij deze objectieve beoordeling een rol.380 Ter illustratie zal in geval van een
gebrekkige roman die enkele pagina’s mist herstel niet de aangewezen oplossing
zijn.381 Dit zal ook gelden indien in een e-book pagina’s ontbreken. De consument
zal dan een nieuw exemplaar ontvangen en er ook geen belang bij hebben als het
originele e-book zou worden hersteld. Het feit dat het voor de verkoper lastig is
om een bepaald onderdeel te vinden betekent overigens niet dat herstel niet van
de verkoper kan worden gevergd. Ook indien herstel niet eenvoudig is heeft de
koper immers recht op kosteloos herstel van bijvoorbeeld technische onderdelen
van digitale inhoud. Mocht herstel onmogelijk zijn of van de verkoper niet kunnen
worden gevergd, dan kan de in de volgende deelparagraaf te bespreken vervanging
een mogelijkheid bieden.
Vervanging in geval van gebrekkige digitale inhoud
Net als in geval van tastbare zaken kan herstel van digitale inhoud lastig zijn terwijl
vervanging wel een optie is.382 Anders dan herstel is vervanging gericht op het
verstrekken van een andere zaak dan de eerst afgeleverde.383 De zaak dient dus
feitelijk vervangbaar te zijn. Uit de rechtspraak blijkt dat bij vervanging een nieuw
exemplaar dient te worden gegeven.384 Omdat meestal sprake is van soortzaken is
vervanging in veel gevallen mogelijk.385 Vervanging is echter niet mogelijk bij een
occasion of iets dat niet meer wordt geproduceerd.386 Naar verwachting zullen veel
typen digitale inhoud voor vervanging vatbaar zijn, zoals een nieuwe app of software. Digitale inhoud is immers gemakkelijk te vermenigvuldigen en kan dus niet
‘uitverkocht’ zijn.
De koper is niet verplicht te betalen voor het gebruik van de eerst afgeleverde digitale inhoud tot aan de vervanging.387 Wel dient hij de in eerste instantie ontvangen
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Asser/Hijma 7-I 2019/544.
Asser/Hijma 7-I 2019/545.
Klik 2014, p. 150.
Loos, TvC 2014, p. 83.
Mak 2016, p. 24.
Asser/Hijma 7-I 2019/552.
Zie over vervanging: Rb. Amsterdam 18 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2519. Ter illustratie
waarin de aangeboden vervanging niet als vervanging mocht worden opgevat: Rb. Haarlem
15 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV8727. Zie ter illustratie waarin niet in een redelijke tijd
tot vervanging was overgegaan: Hof Arnhem 4 december 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY5293. Zie
ter illustratie waarin kopers geen genoegen hoefden te nemen met vervanging: Rb. Limburg 7
augustus 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4796.
Klik 2014, p. 149.
Asser/Hijma 7-I 2019/553. Zie hierover ook: NvW I, Parl. Gesch. Boek 7 1990, 7.1.3.2, p. 138 (vóór de
implementatie van de Richtlijn consumentenkoop).
Asser/Hijma 7-I 2019/557.
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zaak of digitale inhoud terug te geven.388 Het is lastig dan wel onmogelijk digitale
inhoud terug te geven. Bovendien is het verwijderen van de digitale inhoud niet
te controleren door de aanbieder.389 Positief voor de bescherming van de consument
is dat de verwijdering in principe het probleem van de verkoper is.390 Dit is bepaald
in het arrest Weber/Putz. Daarin heeft het Hof van Justitie nadere uitleg gegeven
aan artikel 3 van de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG). Wanneer pas na
installatie het gebrek is ontdekt dient de aanbieder het goed te verwijderen en een
vervangingsgoed te installeren of de kosten voor zijn rekening te nemen.391 De
aanbieder dient de gebrekkige digitale inhoud dan ook te verwijderen dan wel de
consument daartoe in staat te stellen.
Vervanging is niet aan de orde wanneer dit onmogelijk is of niet van de aanbieder
kan worden gevergd. Een voorbeeld waarbij vervanging onmogelijk is, zijn tweedehandsgoederen.392 Er is dan immers in veel gevallen geen exact tweede exemplaar
voorhanden. In dit onderzoek wordt digitale inhoud als massaproduct behandeld,
zoals dating-apps, fotoboekensoftware en bank-apps. Dergelijke vormen zijn gemakkelijk te kopiëren en kunnen vanwege hun aard niet ‘uitverkocht’ zijn. Dit is
anders bij bijvoorbeeld maatwerksoftware die de aanbieder specifiek op basis van
de wensen van de consument heeft ontworpen. Hoewel vervanging dan lastig zal
zijn of enige inspanningen zal vergen, kan de aanbieder echter ook in dat geval
de maatwerksoftware opnieuw ontwerpen. De technische benodigdheden (dat wil
zeggen de bits en bytes die nodig zijn voor de maatwerksoftware) zijn namelijk
ook dan niet ‘uitverkocht’.
4.3.4

Ontbinding in geval van gebrekkige digitale inhoud

Ontbinding is specifiek voor de consumentenkoop geregeld in artikel 7:22 lid 1
BW en hanteert materiële criteria.393 Zoals eerder aangegeven, dient de consument
rekening te houden met de hiërarchie van remedies waardoor hij pas een beroep
mag doen op ontbinding wanneer nakoming onmogelijk is. Ook kan het voorkomen
dat nakoming niet van de aanbieder kan worden gevergd of hij tekort is geschoten
in zijn verplichting binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor
de consument na te komen (art. 7:22 lid 2 BW). De afwijking van het overeengekomene dient de ontbinding met haar gevolgen te rechtvaardigen. Dit wordt bepaald
aan de hand van de al dan niet geringe betekenis van de afwijking (zie art. 7:22 lid
1 onder a BW). In geval van digitale inhoud zal dus moeten worden beoordeeld of
de afwijking, bijvoorbeeld beveiligingslekken in software, de ontbinding rechtvaardigt. Men kan zich voorstellen dat wanneer zich kleine bugs voordoen in games
of software, dit de ontbinding niet zal rechtvaardigen.

388.
389.
390.
391.
392.
393.
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Asser/Hijma 7-I 2019/552.
Loos e.a. 2011, p. 126.
Loos, Mediaforum 2015, p. 101. Zie HvJ EU 16 juni 2011, C-65/09, C-87/09, ECLI:EU:C:2011:396 (Weber/Putz). Zie nader Luzak, ERPL 2015, p. 689-704.
HvJ EU 16 juni 2011, C-65/09, C-87/09, ECLI:EU:C:2011:396 (Weber/Putz). Zie hierover: Op Heij, EuCML
2019, p. 247-250.
Zie Overweging 16 Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG).
Asser/Hijma 7-I 2019/671.
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Ontbinding is niet verder uitgewerkt in Boek 7 BW waardoor moet worden teruggevallen op de algemene regeling over ontbinding in Boek 6 BW. Indien geen
sprake is van afwijkingen ten opzichte van de algemene regeling in Boek 6 BW
zijn namelijk ook die bepalingen van toepassing.394 Op basis van artikel 6:271 BW
vloeien ongedaanmakingsverbintenissen voort uit de ontbinding.395 Na ontbinding
zal de consument de in eerste instantie ontvangen digitale inhoud moeten teruggeven. Dit is lastig wanneer de consument de digitale inhoud blijft gebruiken na
ontbinding en de aanbieder dit niet kan voorkomen.396 De consument zal de betaalde prijs terugkrijgen.397 Het feit dat de digitale inhoud moet worden teruggegeven
is problematisch voor de gedupeerde consument. Hij dient door de aanbieder in
staat te worden gesteld de digitale inhoud terug te geven. Dit geldt ook voor ‘gratis’
digitale inhoud waarbij in de vorm van persoonsgegevens door de consument is
‘betaald’ om een bepaalde app te kunnen gebruiken. De persoonsgegevens zouden
dan verwijderd moeten worden.398 Schulte-Nölke geeft echter aan dat de consument
nauwelijks zijn data kan terugvorderen wanneer de aanbieder niet goed nakomt
en dat er andere instrumenten ten behoeve van de consumentenbescherming dienen
te komen.399 Indien het onmogelijk is de data terug te geven of te verwijderen zou
een vergoeding in de plaats kunnen komen op grond van artikel 6:272 BW.400 Op
grond van dat artikel treedt een vergoeding in de plaats indien de aard van de
prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt. Het algemene recht op ontbinding
uit Boek 6 BW wordt behandeld in paragraaf 4.4.2.
In de praktijk kan mogelijk het wijzigen van de voorwaarden meer soelaas bieden
dan het ontbinden ervan. Het eenzijdig wijzigen van voorwaarden door een aanbieder mag alleen wanneer dat vooraf is bepaald. Daarnaast wordt een dergelijk
beding onredelijk bezwarend geacht (art. 6:237 onder c BW). De consument moet
dan het recht hebben de overeenkomst op te zeggen.401 De consument kan zelf
vanwege de in het derde hoofdstuk besproken ‘take it or leave it’-positie van aanbieders geen voorwaarden wijzigen. Wel zou de aanbieder een voorstel tot een
wijziging kunnen doen wanneer de consument voornemens is de overeenkomst
te ontbinden. Wanneer de consument na die wijziging wel weer van de digitale
inhoud gebruik wenst te maken, komt dit uiteindelijk de positie van beide partijen
ten goede.402 De consument kan dan immers weer gebruikmaken van de digitale
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

401.

402.

Asser/Hijma 7-I 2019/663.
In de 15e overweging van de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) staat dat de wijze van ontbinding
aan nationaal recht wordt overgelaten.
Loos & Mak 2012, p. 22.
Zie bijvoorbeeld HR 16 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3490 (Vloet Mill/SPOB).
Loos & Mak, p. 25.
Schulte-Nölke, TvC 2018, p. 74.
Op basis van art. 6:273 BW volgt dat een partij die een prestatie heeft ontvangen vanaf het tijdstip
dat zij redelijkerwijze met ontbinding rekening moest houden, verplicht is er als een zorgvuldig
schuldenaar zorg voor te dragen. Deze plicht geldt voor de consument die rekening moet houden
met ontbinding. Op het moment dat de consument weet dat hij zal ontbinden, zal hij er zorgvuldig
mee om moeten gaan door het bestand bijvoorbeeld niet door te sturen naar derden of op meerdere
apparaten op te slaan of over te zetten.
Zie hierover: blog.iusmentis.com/2007/08/17/contract-eenzijdig-aanpassen-mag-niet-zomaar-goh/
(laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Zie ook hierover: HvJ EU 21 maart 2013, C92/11, ECLI:EU:C:2013:180 (RWE). HvJ EU 26 april 2012, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 (Invitel).
Zie in het kader van het opheffen van nadeel bij dwaling: art. 6:230 BW.
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inhoud (onder de gewijzigde voorwaarden), zoals het kijken naar een film via een
streamingdienst.
4.3.5

Prijsvermindering in geval van gebrekkige digitale inhoud

De consument heeft op grond van artikel 7:22 lid 1 onder b BW de bevoegdheid
de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.403 Jansen definieert prijsvermindering als ‘de proportionele vermindering
van een prijs in een wederkerig contract ingevolge van een gedeeltelijke (niet-essentiële) toerekenbare of niet-toerekenbare tekortkoming van een wederpartij’.404 Net als ontbinding is
ook prijsvermindering een secundaire remedie zodat het pas aan de orde is als
nakoming onmogelijk is. Anders dan bij de algemene ontbindingsleer van Boek 6
BW is het recht op prijsvermindering in Boek 7 BW expliciet opgenomen.405 Het
criterium dat de prijs in evenredigheid wordt verminderd komt overeen met het
criterium van gedeeltelijke ontbinding in artikel 6:270 BW.406 Er bestaat wel een
belangrijk verschil tussen de prijsvermindering in Boek 7 BW en de ontbinding in
Boek 6 BW, namelijk dat bij het recht op ontbinding in Boek 7 BW de bijzondere
aard of de geringe betekenis aan een beroep op prijsvermindering niet in de weg
kunnen staan.407
Prijsvermindering is ‘een speciale regeling van de gedeeltelijke ontbinding’.408 Uit artikel
7:22 lid 3 BW volgt namelijk dat voor zover niet is afgeweken de algemene regels
over ontbinding in Boek 6 BW (wederkerige overeenkomsten) van toepassing zijn.409
Er gelden geen voorwaarden voor uitoefening van het recht op prijsvermindering.
De geringe betekenis van de afwijking kan dus niet in de weg staan aan een beroep
op prijsvermindering.410 Prijsvermindering lijkt over het algemeen niet te leiden
tot problemen in geval van digitale inhoud nu de prijs kan worden verminderd in
evenredigheid met de afwijking. Zou, zoals in de voorbeeldcasus voor het gebruik
van de dating-app bijvoorbeeld € 10 zijn gevraagd en de app niet naar behoren
werken, dan kan de prijs in evenredigheid worden verminderd. Dit is slechts anders
wanneer is ‘betaald’ middels persoonsgegevens, zoals de ‘gratis’ bank-app in de
voorbeeldcasus. De vraag is op welke wijze de consument dan een vermindering
van de prijs zou wensen. Volgens Loos dienen de regels van afdeling 6.5.2B BW en
van de consumentenkoop onverkort te worden toegepast op overeenkomsten over
digitale inhoud waarbij door de consument geen prijs is betaald.411 Ik ben het met
403.

404.
405.
406.
407.
408.

409.
410.
411.

84

De mate van afwijking kan ook 100% bedragen, zie ter illustratie: Rb. Haarlem 24 januari 2007,
ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ7480. Een ander voorbeeld van prijsvermindering: Hof Arnhem-Leeuwarden
25 november 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9065.
Jansen, RW 2016, p. 883. Zie over koopprijsvermindering: Hijma, WPNR 2018, p. 566-574.
Asser/Hijma 7-I 2019/663.
Klik 2014, p. 156.
Van Rossum, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:22 BW, aant. 4.
Van Rossum, in: GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:22 BW, aant. 6. Onder verwijzing naar Kamerstukken
I 2001/02, 27809, nr. 323b. Zie over prijsvermindering naar Belgisch recht: Jansen, RW 2016, p. 883896.
Klik 2014, p. 157.
Asser/Hijma 7-I 2019/716.
Loos, Mediaforum 2015, p. 102. Bij de bespreking van de remedies in het voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht gaf Loos aan het problematisch te vinden dat de consument alleen
schadevergoeding kan vorderen indien digitale inhoud gratis wordt verkregen. Zie Loos, TvC 2014,
p. 12.
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Loos eens dat de standaardbegrippen uit de wettekst flexibel kunnen worden
geïnterpreteerd en ten behoeve van de consumentenbescherming ook dienen te
worden toegepast in geval van gebrekkige digitale inhoud. In geval van prijsvermindering heeft teruggave van een deel van de persoonsgegevens echter mogelijk
geen waarde voor de consument. Afgezien van het feit dat lastig te beoordelen is
welk gedeelte zou moeten worden teruggegeven, zal het praktisch onmogelijk zijn
persoonsgegevens terug te geven. Dit leidt ertoe dat de remedie prijsvermindering
uitsluitend relevant is indien voor de digitale inhoud een prijs in geld is betaald.
4.4

Remedies bij de schending van contractsverplichtingen412 uit het
algemene overeenkomstenrecht

In het voorgaande zijn de regels behandeld uit de titel over consumentenkoop van
het BW. In deze paragraaf wordt het algemene overeenkomstenrecht bestudeerd.
Bestudering van het algemene overeenkomstenrecht in geval van overeenkomsten
over digitale inhoud is om drie redenen nuttig. Ten eerste is de titel over consumentenkoop die onderdeel uitmaakt van het bijzondere overeenkomstenrecht niet van
toepassing op gestreamde digitale inhoud, waardoor voor deze overeenkomsten
moet worden teruggevallen op het algemene overeenkomstenrecht.413 Ten tweede
kan het algemene overeenkomstenrecht, ook wanneer het bijzondere overeenkomstenrecht wel van toepassing is, van belang zijn op basis van de gelaagde structuur
van het BW. In het bijzondere overeenkomstenrecht is immers niet alles geregeld,
zoals de regels over schadevergoeding. Tot slot bevatten inhoudelijk gezien bepalingen uit het algemene overeenkomstenrecht vanzelfsprekend meer algemene
normen dan bepalingen uit het bijzondere overeenkomstenrecht. Dit laatste punt
wordt hierna verder uitgewerkt.
In de literatuur komt naar voren dat de beginselen en structuur van het algemene
overeenkomstenrecht dermate algemeen zijn dat vrijwel alle casussen kunnen
worden ingepast in het systeem.414 Aan het algemene karakter van de bepalingen
zijn nadelen verbonden, zoals rechtsonzekerheid dan wel verminderde rechtszekerheid en de ruimte die de rechter krijgt waardoor de rechtsstatelijkheid in het
geding komt.415 Toch lijkt een dergelijke openheid nuttig omdat technische ontwikkelingen dermate snel gaan dat het lastig kan zijn normen met specifieke eisen
toe te passen.416 Het ontwerpen van future proof normen is uitdagend in de digitale
wereld, omdat de eisen die nu worden ontwikkeld periodiek moeten worden herbeoordeeld wegens nieuwe technologische ontwikkelingen. Open normen zijn in
beginsel meer future proof dan specifieke regels, omdat ze richtlijnen kunnen geven
voor specifieke gevallen die de wetgever (nog) niet heeft kunnen voorzien. Ter illustratie: de remedies uit de hiervoor behandelde titel over consumentenkoop zijn
dermate specifiek vormgegeven dat nakoming is gespecificeerd in onder meer
vervanging. Dit impliceert dat bepaalde zaken door de consument dienen te worden
teruggegeven wat praktisch gezien niet steeds mogelijk is in geval van digitale in412.
413.
414.
415.
416.

Haas 2009, par. 1.1.
Vgl. par. 2.3 van dit proefschrift en de verwijzingen aldaar.
Hardy 2009, p. 289. Onder verwijzing naar Smits, NTRR 1998.
Hardy 2009, p. 289.
Vgl. Op Heij 2015, p. 55-62.
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houd. Een dergelijke specificering die niet past in geval van digitale inhoud kan
bij consumenten tot verwarring leiden. Op de Europese regels over digitale inhoud
wordt in het zesde hoofdstuk ingegaan. Daarin komt naar voren dat de Europese
wetgever wel heeft gepoogd specifieke normen te ontwikkelen die future proof zijn.
Dit sluit aan bij de verwachting van Tjong Tjin Tai dat de wetgever alleen zal
overgaan tot nieuwe codificaties wanneer Europese regelgeving dat eist.417 Naast
de nieuwe regels over digitale inhoud kan worden teruggevallen op het nationale
algemene overeenkomstenrecht.
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. De remedies die beschikbaar zijn bij een
tekortkoming in de nakoming worden achtereenvolgens besproken, te weten nakoming (par. 4.4.1), ontbinding (par. 4.4.2) en schadevergoeding (par. 4.4.3). Tot
slot wordt ingegaan op andere grondslagen uit het algemene overeenkomstenrecht
om het hoofd te bieden aan problemen in geval van digitale inhoud, namelijk de
onvoorziene omstandigheden (par. 4.5) en de aanvullende en beperkende werking
van de redelijkheid en billijkheid (par. 4.6).
4.4.1

Nakoming

Indien afspraken niet worden nagekomen zal de schuldeiser de schuldenaar hierop
aanspreken. In artikel 3:296 BW is neergelegd dat hij die jegens een ander verplicht
is iets te geven, te doen of na te laten daartoe door de rechter wordt veroordeeld.
Hoewel deze bepaling breder is dan uitsluitend het vorderen van nakoming is
hieruit wel een vordering tot nakoming af te leiden.418 Er is geen meer specifieke
bepaling in het algemene overeenkomstenrecht voorhanden op basis waarvan
overeenkomsten dienen te worden nagekomen. Zoals hiervoor aangegeven, is een
voordeel van een algemeen recht op nakoming in Boek 3 BW dat geen onduidelijkheid kan ontstaan over de nakomingscategorieën. Wanneer specifieke nakomingscategorieën of wettelijke vereisten zijn bedacht door de wetgever, zou het kunnen
dat dergelijke categorieën lastig zijn toe te passen op gebrekkige digitale inhoud.
Ze zijn immers, net als de andere bepalingen, ontworpen met het oog op de regulering van (gebrekkige) zaken in een periode waarin de wetgever nog geen zicht
had op de huidige digitale ontwikkelingen.419
De centrale positie van nakoming420 hangt samen met het beginsel pacta sunt servanda.421 Dit belangrijke beginsel uit het contractenrecht houdt in dat gemaakte afspraken dienen te worden nageleefd. Deze afspraken lijken in geval van de aanschaf
van of toegang tot digitale inhoud helder. In geval van de aanschaf van of toegang
tot digitale inhoud is de aanbieder gehouden de digitale inhoud te leveren dan wel
toegankelijk te maken en dient de consument een prijs te betalen of zijn
persoonsgegevens te verschaffen. Deze verbintenissen zijn eenvoudig en lijken niet
417.
418.
419.
420.

421.
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Tjong Tjin Tai, AA 2012, p. 874.
Van Nispen 2018, p. 12.
Zie nader par. 1.1 van dit proefschrift.
Haas & Jansen 2008, p. 25. Zie ook Stolp 2007, p. 186-187. Zij licht toe dat de contractpartij ten
eerste recht heeft op nakoming en niet op ontbinding en/of schadevergoeding als zijnde een ‘substituut’.
Haas & Jansen 2008, p. 11-12.
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tot problemen aanleiding te geven. Mocht de aanbieder bijvoorbeeld de digitale
inhoud gebrekkig leveren, dan is de consument gerechtigd alsnog nakoming van
goed werkende digitale inhoud te vorderen. Hij hoeft geen specifieke nakomingscategorieën te beoordelen en kan dus (in theorie) op een gesimplificeerde wijze
ervoor zorgen dat alsnog door de aanbieder wordt nagekomen. Uiteraard is dit de
theoretische analyse. In de praktijk kan de consument obstakels tegenkomen, zoals
de kosten die een procedure met zich brengt en het niet (eenvoudig) kunnen opsporen van de aanbieder van de digitale inhoud door de netwerken waarin wordt
gewerkt.422
Naast de hiervoor genoemde meer traditionele vormen van nakoming, kunnen
nieuwe vormen van nakoming ontstaan in de moderne maatschappij waarin social
media een belangrijke rol spelen. Ter illustratie dient de uitspraak van het Hof van
Justitie van 3 oktober 2019 (Glawischnig-Piesczek/Facebook).423 Een Oostenrijkse politica
verzocht Facebook informatie te verwijderen ten aanzien van een artikel met
commentaar van een Facebookgebruiker dat de politica ‘kon aantasten, beledigen
en in opspraak kon brengen’. Zij wenste onder meer dat het commentaar werd
verwijderd.424 Door het Hof werden artikel 14 en 15 van de Richtlijn e-commerce
(2000/31/EG) uitgelegd. Het oordeel was onder meer dat Facebook als zijnde hostingprovider verplicht kan worden om opgeslagen informatie die eerder onwettig is
verklaard, te verwijderen of de toegang onmogelijk te maken.425 Hoewel dit onderzoek niet specifiek betrekking heeft op social-mediadiensten en e-commerce, is het
wel nuttig te weten dat een dergelijke plicht kan worden opgelegd aan een dienst
die zich bezighoudt met de verspreiding van data. In de casus uit de verkennende
studie kwam immers naar voren dat naar huidig recht geen plicht op aanbieders
van digitale inhoud rust om bijvoorbeeld de geschiedenis van een dating-app te
wissen. Door het recht op nakoming breder op te vatten en grote, machtige partijen
in te zetten van hun technische mogelijkheden gebruik te maken, wordt mijns
inziens recht gedaan aan de veranderende digitale maatschappij.
4.4.2

Ontbinding

De tweede te behandelen remedie uit het algemene overeenkomstenrecht is ontbinding.426 Op basis van artikel 6:265 BW ontstaat uit iedere tekortkoming in de
nakoming van verbintenissen de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.427 Er is een tenzij-clausule opgenomen in het artikel, inhoudende
dat geen recht op ontbinding bestaat wanneer de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
422.
423.
424.
425.
426.
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Zie over netwerken: Verbruggen & Wolters, TvC 2017, p. 23-24.
HvJ EU 3 oktober 2019, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821 (Glawischnig-Piesczek/Facebook).
R.o. 10-13.
R.o. 53.
In de literatuur en rechtspraak bestaat geen eenduidigheid over de vraag of art. 7:22 BW exclusieve
werking heeft. Zie hierover: Strijbos, NTBR 2016, p. 245-251.
Het feit dat iedere tekortkoming tot deze bevoegdheid leidt strookt volgens Bakels niet met de
duurzaamheid van contractuele relaties, de nuancering van rechtsregels en de belangenafweging
tussen partijen. Zie Bakels, WPNR 2007, p. 17. In geval van onbelangrijke tekortkomingen bestaat
echter geen grond voor ontbinding, zie over de tekortkoming die de ontbinding niet rechtvaardigt
Asser/Sieburgh 6-III 2018/684.
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De Hoge Raad heeft in 2018 een arrest hierover gewezen. Daarin heeft de Hoge
Raad geoordeeld dat het niet juist is deze tenzij-clausule slechts bij uitzondering
toe te passen.428
Wanneer een geslaagd beroep wordt gedaan op ontbinding, wordt de rechtsbetrekking beëindigd.429 Ontbinding is daarmee de meest ingrijpende remedie430 en dient
terughoudend te worden toegepast.431 Deze terughoudendheid is in de wet geïncorporeerd. Uit het tweede lid van artikel 6:265 BW volgt namelijk dat, voor zover
nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, de bevoegdheid tot ontbinding
pas ontstaat wanneer de schuldenaar in verzuim is.432 De schuldenaar dient op
grond van artikel 6:82 BW een ingebrekestelling te ontvangen waarin hem een
redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld. Het is niet helder of de consument van gestreamde digitale inhoud die zich moet beroepen op de regels uit het
algemene overeenkomstenrecht de moeite zal doen een ingebrekestelling te sturen.
Het vereiste van een ingebrekestelling geldt niet indien nakoming voor het verleden
onmogelijk is. Een voorbeeld waarin nakoming niet meer mogelijk is, is een
huurovereenkomst met wederzijdse verplichtingen waarbij het niet meer mogelijk
is de tekortkoming uit het verleden ongedaan te maken. In dat geval is geen verzuim
vereist om te kunnen ontbinden.433 Wanneer de huurder zich bijvoorbeeld niet
aan bepaalde voorschriften heeft gehouden en daarmee overlast heeft veroorzaakt
voor zijn huurgenoten, kan deze situatie achteraf uiteraard niet meer ongedaan
worden gemaakt. Dit kan ook aan de orde zijn in geval van digitale inhoud waarbij
door de aanbieder updates dienen te worden verschaft gedurende een bepaalde
periode. Voorbeelden zijn een overeenkomst over antivirusprogramma’s of navigatiesystemen waarbij sprake is van voortdurende verplichtingen tot het verschaffen
van updates.434 Indien gedurende dat proces iets mis is gegaan kan dit niet meer
achteraf ongedaan worden gemaakt. De gedupeerde zou de overeenkomst dan
direct mogen ontbinden. Indien de overeenkomst omtrent antivirus of navigatie
is vormgegeven als een duurovereenkomst435, is het arrest van de Hoge Raad van
2 februari 2018 over de opzegging van duurovereenkomsten relevant. De Hoge
Raad licht toe dat een overeenkomst in principe opzegbaar is indien geen wettelijke
regeling voorhanden is. Wel kan de redelijkheid en billijkheid uit artikel 6:248 lid
1 BW een rol spelen bij het in acht nemen van een bepaalde termijn of het feit dat
een aanbod gepaard moet gaan met betaling van een (schade)vergoeding. Deze
open norm biedt ruimte voor de rechter de omstandigheden van het geval mee te
nemen in de beoordeling en wordt nader besproken in paragraaf 4.5.1.
428.
429.

430.
431.
432.
433.
434.
435.

88

HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810, TBR 2018/197, m.nt. S. van Gulijk. Zie ook hierover:
Olthof, Contracteren 2019, p. 15-24.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/699. Ontbinding heeft echter geen terugwerkende kracht. Zie art. 6:269
BW en hierover: Van Boom, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:271 BW, aant. 2. Daardoor is een beroep
op onverschuldigde betaling niet aan de orde.
Stolp 2007, p. 4.
Witsen Elias 2004, p. 50-52.
Zie ook Asser/Hijma 7-I 2019/662.
Dit geldt ook indien sprake is van verplichtingen om niet te doen. Zie HR 11 januari 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD4925, r.o. 3.4, NJ 2003/255.
Loos noemt het voorbeeld van een virusscanner, zie Loos, Mediaforum 2015, p. 101.
Zie over het feit dat op een abonnement op een tijdschrift of blad de jurisprudentie over de opzegging
van duurovereenkomsten van toepassing is: Spanjaard, Contracteren 2011, p. 33. Onder verwijzing
naar diverse bronnen.
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Indien een geslaagd beroep op ontbinding is gedaan, zijn partijen verplicht tot
ongedaanmaking van reeds verrichte prestaties.436 In veel gevallen zal het lastig
zijn partijen in de oude toestand terug te brengen. Partijen dienen ‘zo goed als
praktisch doenlijk’ in de oude toestand te worden teruggebracht.437 Daartoe rusten
ongedaanmakingsverbintenissen op partijen (art. 6:271 e.v. BW).438 In het algemeen
zal de verkoper gehouden zijn tot terugbetaling en de koper tot teruggave van de
zaak ‘in de juridische en feitelijke toestand waarin hij haar heeft ontvangen’.439 In
geval van de koop van of toegang tot digitale inhoud zal ongedaanmaking niet altijd
mogelijk zijn. Indien een bedrag in geld is betaald, kan dit bedrag uiteraard worden
terugbetaald. In geval van ‘gratis’ digitale inhoud zal het praktisch onmogelijk zijn
de persoonsgegevens terug te geven. Bovendien is de consument gehouden de digitale inhoud terug te geven. Indien de digitale inhoud reeds op meerdere apparaten
is opgeslagen, reeds is doorgestuurd naar derden of de consument anderszins niet
weet hoe hij de digitale inhoud technisch kan terugsturen, zorgt dit voor problemen.440 De aanbieder zal in dat geval technische mogelijkheden moeten aanbieden
om teruggave van de digitale inhoud mogelijk te maken. Anderzijds kan men zich
afvragen wat de waarde voor de aanbieder is om de digitale inhoud terug te krijgen.
Waarschijnlijk heeft dit voor hem geen waarde. Er zijn immers dermate veel kopieën
voorhanden dat het terugkrijgen van de digitale inhoud voor hem geen winst zal
opleveren. Hij kan het met andere woorden niet doorsturen naar derden, zoals dat
met een teruggekregen zaak wel zou kunnen. Een stoel zou bijvoorbeeld tegen een
vergoeding kunnen worden doorverkocht aan een andere consument. Het zou dan
ook voor de aanbieder voldoende moeten zijn als hij weet dat de consument de
digitale inhoud niet meer zal gebruiken nu hij hiervoor niet (meer) betaalt. Mogelijk
kan hij de digitale inhoud op een technische wijze ontoegankelijk of onbruikbaar
maken. Bij onmogelijkheid tot ongedaanmaking kan artikel 6:272 BW soelaas
bieden. Sluit de aard van de prestatie uit dat zij ongedaan wordt gemaakt, dan
treedt op grond van dat artikel een vergoeding in de plaats.441 Ook in geval van
digitale inhoud kan men, zoals hiervoor toegelicht, tegen het probleem aanlopen
dat de prestatie onmogelijk ongedaan kan worden gemaakt. Een vergoeding kan
dan soelaas bieden. De rechter kan bepalen hoe hoog deze vergoeding in de voorliggende casus dient te zijn.
De in deze paragraaf besproken voorwaarden voor ontbinding gelden niet alleen
voor gehele ontbinding, maar ook voor gedeeltelijke ontbinding.442 De gedeeltelijke
ontbinding is geregeld in artikel 6:270 BW en gaat over een evenredige vermindering
van de wederzijdse prestaties, in hoeveelheid of hoedanigheid. Voorbeelden van
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Asser/Sieburgh 6-III 2018/699.
Van Nispen 2018, p. 57.
Asser/Hijma 7-I 2019/699. Voor de koper kan wel een vergoedingsplicht uit ongerechtvaardigde
verrijking volgen. Voorwaarde daarvoor is dat de gebruiksperiode ‘een serieuze waarde’ voor de koper vertegenwoordigt, zie Asser/Hijma 7-I 2019/707.
Asser/Hijma 7-I 2019/700. Vanwege dergelijke vergaande consequenties zou ontbinding terughoudend
moeten worden toegepast. Zie Witsen Elias, Contracteren 2004, p. 50-52.
Vgl. Op Heij 2015, p. 55-62 in het kader van nakoming.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/703.
Asser/Hijma 7-I 2019/709.
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de eerste categorie (een kwantitatieve ontbinding) is dat te weinig is geleverd443of
dat de verkoper in geval van een duurovereenkomst na een aantal termijnen stopt
met leveren.444 Een voorbeeld van de tweede categorie (het ontbreken van eigenschappen) is het leveren van een product met een andere kwaliteitsnorm dan afgesproken.445 Voor de koper brengt de gedeeltelijke ontbinding onder meer mee dat
hij recht heeft op een prijsvermindering.446 In geval van non-conformiteit bij consumentenkoop is het recht op prijsvermindering opgenomen in artikel 7:22 lid 1
onder b BW.447 Omdat de consumentenkooptitel naar huidig recht niet van toepassing is op gestreamde digitale inhoud, dient in dat geval te worden teruggevallen
op artikel 6:270 BW.
4.4.3

Schadevergoeding

De laatste remedie uit het algemene overeenkomstenrecht is in mijn opsomming
het recht op schadevergoeding. De grondslag voor schadevergoeding in het algemene
overeenkomstenrecht is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
(art. 6:74 lid 1 BW). Op basis van artikel 6:74 lid 2 BW ontstaat, net als bij ontbinding, pas recht op schadevergoeding nadat de schuldenaar een redelijke termijn
voor nakoming is gesteld. Wordt niet alsnog nagekomen, dan heeft de schuldeiser
in beginsel dus pas recht op schadevergoeding.
In de digitale omgeving kan net als in de fysieke omgeving schade worden geleden.
Voorbeelden hiervan zijn het kwijtraken van foto’s of het wegsluizen van geld door
kwaadwillenden als gevolg van softwarefouten.448 Om te bepalen welke schadeposten juridisch onder het begrip schade kunnen worden gebracht is het van belang
te omschrijven wat schade precies is. In de literatuur komt naar voren dat schade
inhoudt:
‘Nadeel in het vermogen of in iets anders, dat voor iemand uit een bepaalde gebeurtenis voortvloeit.’449
Schade is dus een breed begrip. Het persoonlijke element van schade ligt verscholen
in het feit dat iemand schade heeft geleden.450 Schadevergoeding ziet op herstel van
hetgeen anders niet zou hebben bestaan.451 Voor de vraag of iemand schade heeft
geleden dient aldus te worden beoordeeld of de situatie is verslechterd of verminderd
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Asser/Hijma 7-I 2019/711. Onder verwijzing naar TM, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9
en 14 1990, p. 1018.
Asser/Hijma 7-I 2019/712.
Asser/Hijma 7-I 2019/714. Onder verwijzing naar TM, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9
en 14 1990, p. 1018.
Asser/Hijma 7-I 2019/710.
Asser/Hijma 7-I 2019/710. Zie over prijsvermindering par. 4.4.5 van dit proefschrift.
Zie een voorbeeld over schade waarbij data verloren zijn gegaan: Rb. Midden-Nederland 16 januari
2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BY7960. Hierin werd eigen schuld aangenomen. Zie over de AVG: Van
der Jagt-Vink, MvV 2019, p. 286-292.
Lindenbergh, in: GS Schadevergoeding, art. 6:95 BW, aant. 2.2.1. Zie een soortgelijke definitie in Lindenbergh 2020, nr. 33: ‘Een verslechtering of een vermindering ten opzichte van een bepaalde toestand,
waarbij die vermindering aan een bepaald object (het vermogen of iets anders) wordt gerelateerd.’
Lindenbergh 2020, nr. 33.
Lindenbergh, in: GS Schadevergoeding, afd. 10 Boek 6 BW, aant. 1.4.4.
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ten opzichte van een bepaalde toestand.452 Omdat het doel van schadevergoeding
is om de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te plaatsen waarin hij zou hebben
verkeerd indien de laedens zijn rechtsplichten was nagekomen, is het begrip
schade een functioneel begrip.453 Er dient een vergelijking te worden gemaakt
tussen de werkelijke en de hypothetische situatie zonder fout.454 Hieruit kan worden
afgeleid of daadwerkelijk nadeel is geleden.455 Het hoeft niet alleen te gaan om
geleden schade, maar het kan ook gaan om schade die nog geleden zal worden.456
Dit is positief voor de mogelijke vergoeding van schadeposten in de digitale omgeving. Mogelijk is bij een consument bepaalde schade te verwachten, maar is deze
nog niet ontstaan. Dit kan zich voordoen wanneer bepaalde updates niet zijn uitgevoerd waardoor beveiligingsrisico’s later tot uiting komen.
Ondanks het feit dat schade zowel betrekking kan hebben op het heden als op de
toekomst en moet worden vergeleken met een hypothetische situatie bestaat over
het begrip schade weinig duidelijkheid. De artikelen over schade in het BW (6:95
BW e.v.) zijn zeer algemeen en worden toegepast op uiteenlopende casussen. Pas
op het niveau van een casus vindt de af bakening plaats. Door Engelhard e.a. wordt
dan ook aangegeven dat ‘het gebrek aan (nadere) invulling en precisering van het begrip
schade’ met name voelbaar is bij de rechtsontwikkeling van nieuwe gevallen zoals
privacy.457 Dit is een relevant punt voor de toepassing van het juridische begrip
schade op gevallen van digitale inhoud. Er bestaat (nog) geen rechtspraak over
schade als gevolg van gebrekkige digitale inhoud.458 Er kan dus in principe niet op
het niveau van een bestaande casus iets worden gezegd over de af bakening van
schade in de digitale omgeving. Ondanks (of juist vanwege) het ontbreken van
vaste criteria moet in het oog worden gehouden dat schade uiteindelijk een normatief begrip is waarvan wij de betekenis kunnen bepalen.459 Onder ‘wij’ zal in de
praktijk de rechter worden verstaan die het recht toepast, maar ontwikkelingen in
de maatschappij kunnen ook aanleiding geven tot een opvatting over het begrip
schade. Mogelijk leiden digitale ontwikkelingen op termijn tot een andere opvatting
over het begrip schade dan heden ten dage wordt gedaan. Daarom wordt in het
navolgende het begrip schade belicht vanuit de vraag welke problemen zich kunnen
voordoen in geval van gebrekkige digitale inhoud. Daarvoor worden de artikelen
over schade in Boek 6 BW besproken.
Voor de soorten schade die op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking
komen dient artikel 6:95 e.v. BW te worden geraadpleegd. Op grond van artikel
6:95 BW bestaat schade uit vermogensschade460 (art. 6:96 BW) en ander nadeel (art.
452.
453.
454.
455.

456.
457.
458.
459.
460.

Lindenbergh 2020, nr. 33.
Lindenbergh 2020, nr. 30.
Tjong Tjin Tai 2017, p. 8.
Asser/Sieburgh 6-II 2017/14. Hoewel het vaak zal gaan om geldelijk nadeel, dient ook te worden
gedacht aan bijvoorbeeld vernieling of beschadiging van goederen die vervangen of hersteld moeten
worden. Zie Asser/Sieburgh 6-II 2017/24.
Langbroek, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:74 BW, aant. 4.2.
Engelhard, Giesen & Van Schaick, NTBR 2018, p. 1-3.
Uitzondering: Rb. Den Haag 30 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6310 (Consumentenbond/Samsung).
Giesen 2014, p. 44.
Er kan ook worden onderscheiden in zaakschade, persoonsschade en zuivere vermogensschade.
Bij zaakschade gaat het om het beschadigen of vernietigen of verloren gaan van een zaak. Bij per-
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6:106 BW).461 Wanneer het gaat om een verkoper die aansprakelijk is zal het
meestal gaan om vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW.462 Vermogensschade omvat op grond van artikel 6:96 lid 1 BW geleden verlies en gederfde winst.
Vermogensschade kan in de digitale omgeving voorkomen wanneer bijvoorbeeld
een bankaccount is gehackt en geld is weggesluisd. Uiteraard is dan duidelijk welke
materiële schade is geleden door het weggesluisde bedrag te bepalen. Voor immateriële schade is in het kader van een koopovereenkomst artikel 6:106 lid 1 onder
b BW relevant. Onder artikel 6:106 lid 1 onder b BW kan naast letsel ook de aantasting van persoonlijkheidsrechten vallen. Hier geldt een strenge toets: uitsluitend
zeer ernstige schendingen van fundamentele rechten komen voor vergoeding in
aanmerking.463 Onder de aantasting in persoon kan wel een inbreuk op privacy
vallen.464 Privacyinbreuken kunnen zich voordoen in de digitale omgeving omdat
als gevolg van beveiligingsgebreken persoonlijke gegevens op straat kunnen komen
te liggen. Of in geval van verlies van persoonlijke data recht op immateriële schadevergoeding in de zin van artikel 6:106 BW bestaat, is onzeker.465 Dit hangt samen
met het feit dat geen scherpe criteria mogelijk zijn bij de toekenning van smartengeld.466 Dat maakt het lastig omdat de gedupeerde consument niet vooraf kan bepalen of hij een geslaagd beroep kan doen op de regeling over de immateriële
schadevergoeding.
Desalniettemin kan het ontbreken van scherpe criteria ook een voordeel zijn in
geval van digitale inhoud: bij voorbaat staat niet vast dat de gedupeerde consument
geen recht heeft op schadevergoeding. Aan de rechter wordt de ruimte geboden af
te wegen of een recht op immateriële schadevergoeding passend is. De vraag is
echter waar de grenzen liggen van een recht op schadevergoeding. Zouden daadwerkelijk alle gegevens van een consument over internet zijn verspreid dan zal
eerder recht op schadevergoeding bestaan dan wanneer hij slechts angst heeft dat
dit in de toekomst gaat gebeuren. Niet waarschijnlijk is dat de consument recht op
schadevergoeding heeft wanneer hij bijvoorbeeld slechts angst heeft dat zijn privacy
in het geding is of dat hij geen baan kan vinden omdat gegevens van een datingapp over internet zijn verspreid. De angst dat iets gebeurt, angstschade, kan wel
voorkomen in de digitale omgeving. Juist omdat vooraf onduidelijk is wat er met
gegevens gebeurt en welke gevolgen bepaalde technische veiligheidsgebreken in
de toekomst kunnen hebben kan dit zich voordoen. Angstschade kan zowel betrekking hebben op vermogensschade als immateriële schade.467 Gevoelens over de
angst omtrent het doorverkopen van persoonsgegevens zijn subjectief en vrijblijvend
en leiden er niet toe dat iemand niet meer kan functioneren. Hoogstwaarschijnlijk
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soonsschade schade die het gevolg is van het aantasten van een persoon en zuivere vermogensschade
omvat hetgeen niet het gevolg is van zaakschade of persoonsschade. Zie Asser/Sieburgh 6-II 2017/27.
Zie over dit onderscheid: Lindenbergh 2020, nr. 40.
Asser/Hijma 7-I* 2019/641.
Jansen, WPNR 2017, p. 43. Er zijn uitzonderingen, zoals art. 6 EVRM waarvoor geen hoge drempel
geldt. Jansen 2017, p. 43-44. Onder verwijzing naar HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736, NJ
2014/194 (Severijnen c.s./De Bilt).
Asser/Sieburgh 6-II 2017/143. Zie voor voorbeelden over art. 6:106 lid 1 onder b: Engelhard,
AV&S 2019, p. 205-212. Zie over data-inbreuken: Engelhard, NTBR 2019, p. 192-200.
Tjong Tjin Tai 2016, p. 276. Zie over schade bij aansprakelijkheid wegens datalekken: Tjong Tjin
Tai, WPNR 2016, p. 461-464.
Verheij, NTBR 2018, par. 6.
Verheij, NTBR 2018, par. 1.
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zal de consument dan ook geen beroep kunnen doen op de vergoeding van angstschade. Mogelijk kan sprake zijn van de schending van een fundamenteel recht op
bijvoorbeeld privacy. Relevant is wel dat alleen in geval van ernstige schendingen
van fundamentele rechten een vergoeding mogelijk is op basis van artikel 6:106
lid 1 onder b BW.468 De vraag is dan of een inbreuk op de privacy van de consument
door gegevens door te verkopen of te verspreiden voldoende ernstig is. Uiteraard
zal daarvoor een afweging moeten plaatsvinden op basis van de omstandigheden
van het geval. Wel dient in ogenschouw te worden genomen dat niet snel is voldaan
aan een schending van een fundamenteel recht. Of sprake is van een redelijk belang
hangt af van de omstandigheden en de achtergrond van de betrokkene.469 Walree
bracht reeds in 2017 in kaart dat de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens ‘veelal onbekende en speculatieve gevolgen betreft die mogelijk immateriële, ongrijpbare belangen van de betrokkene aantasten’ terwijl concrete en objectiveerbare schade
is vereist.470 Walree heeft ook onderzoek gedaan naar de kansen van Nederlandse
Facebookgebruikers op schadevergoeding als gevolg van het Cambridge Analyticaschandaal. Daarin zijn op grote schaal persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt
en zijn stemprofielen gegenereerd om het stemgedrag van Amerikaanse kiezers te
beïnvloeden.471 Walree schat de kansen van de Nederlandse Facebookgebruiker
niet hoog in.472 Ook de AVG brengt op dit punt geen verbetering nu ondanks de
nieuwe mogelijkheden tot collectivisering het materiële aansprakelijkheids- en
schadevergoedingsrecht niet verandert. Bovendien is er nog geen uitleg gegeven
op Europees niveau van het schadebegrip bij schendingen van het gegevensbeschermingsrecht.473
De huidige mogelijkheden zijn aldus beperkt om schade in de digitale omgeving
vergoed te krijgen. Mogelijk kan het schadebegrip worden opgerekt.474 Een oprekking kan met zich brengen dat meer vormen van schade in de digitale omgeving
voor vergoeding in aanmerking komen. Het begrip schade dient mijns inziens
echter niet te ruim te worden opgevat. Zo leidt bijvoorbeeld ergernis niet tot vermogensschade475 en lijkt het mij onwenselijk als dit wel het geval zou zijn. De
grenzen zouden dan te vaag worden, waardoor net als in het geval van angst dat
iets gebeurt, niet meer concreet kan worden aangegeven op basis waarvan een
recht op schadevergoeding bestaat. Iedere toewijzing heeft immers een wettelijke
basis nodig. Op die manier weten partijen vanuit het oogpunt van rechtszekerheid
waar zij aan toe zijn.
Mocht recht op schadevergoeding bestaan, dan dient de omvang van de vergoeding
te worden bepaald. Voor de bepaling van de omvang van de schade is het van belang
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Walree, WPNR 2017, p. 926.
HR 1 juli 1988, ECLI:NL:HR:1988:AB7688, NJ 1988/1000 (Vondelpark).
Walree, WPNR 2017, p. 930.
Walree, IR 2018, p. 134.
Walree, IR 2018, p. 142.
Van der Jagt-Vink, MvV 2019, p. 292. Zie voor een aantal voorbeelden van schadevergoeding onder
de AVG: Hannema, Bb 2020, p. 270-272.
Jansen, WPNR 2017, p. 45.
HR 5 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF1042, NJ 2010/579 (Pollen/Linsen).
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dat schadevergoeding een compenserend karakter heeft.476 Het puur compenserende
karakter past niet altijd goed in geval van schade in de digitale omgeving: hoe kan
immers een vergelijking met de oude toestand worden gemaakt als onduidelijk is
welke gevolgen bijvoorbeeld bepaalde veiligheidsgebreken hebben? Het vaststellen
van schade kan reeds problematisch zijn bij de beschadiging van bijvoorbeeld een
zaak.477 In de digitale omgeving zal het nog lastiger zijn om schade vast te stellen,
omdat de gevolgen vaak niet zijn te overzien. Bij de omvang van de schade is bovendien niet alleen de schade die de benadeelde heeft geleden van belang, maar
ook schade die hij nog zal lijden.478 Ook dit is een lastig punt in geval van digitale
inhoud, nu toekomstige schade niet is te overzien en te schatten.479 Onduidelijk is
immers of en welke schade in de toekomst kan voortvloeien uit bijvoorbeeld
technische beveiligingsgebreken in een app.
Het uitgangspunt is dat schadevergoeding in geld wordt voldaan. In de literatuur
komt naar voren dat dit de meest wenselijke vorm is omdat hieruit geen nieuwe
‘verwikkelingen’ kunnen ontstaan.480 Er kan echter ook sprake zijn van schadevergoeding in natura. Het nut hiervan is onder meer gelegen in situaties waarin geen
of moeilijk een substituut op de markt voorhanden is.481 Schadevergoeding in natura kan slechts op vordering van de benadeelde worden toegewezen482 en is geregeld in artikel 6:103 BW.483 Herstel in de oude toestand kan namelijk op een andere
manier plaatsvinden dan door een vergoeding in geld, nu schadevergoeding in geld
niet steeds de beste oplossing zou zijn.484 Hieruit kunnen echter wel weer nieuwe
discussies ontstaan.485 Het voldoen aan de verplichting uit artikel 6:103 BW kan
zowel bloot feitelijke handelingen als rechtshandelingen inhouden.486 Een voorbeeld
van een feitelijke handeling is reparatie of verwijdering van een zaak.487 Ook kan
een benadeelde op basis van artikel 6:103 BW openbaarmaking van informatie
vorderen.488 Dergelijke plichten voor de aanbieder kunnen relevant zijn in geval
van beveiligingsgebreken in digitale inhoud. Mogelijk zou in geval van een
overeenkomst over digitale inhoud de consument belang kunnen hebben bij herstel
of verwijdering van de digitale inhoud.489 Een herstelmaatregel in natura is zeer
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De schuldenaar dient zoveel mogelijk in de toestand te worden gebracht waarin hij zou verkeren
indien het schadeveroorzakende feit achterwege was gebleven. Zie Asser/Sieburgh 6-II 2017/31.
Asser/Sieburgh
6-II
2017/32.
Onder
verwijzing
naar
HR
16
juni
1961,
ECLI:NL:HR:1961:137, NJ 1961/444 en 12 april 1985, ECLI:NL:PHR:1985:AG4995, NJ 1985/625.
Asser/Sieburgh 6-II 2017/41.
In het aansprakelijkheidsrecht wordt bepleit om letselschade herstelgericht te benaderen. Zie Jansen
2017, p. 41. Mogelijk zou dit ook voordelen kunnen opleveren in het contractenrecht.
Van Nispen 2018, p. 37. Dit kan zich ook voordoen bij toekomstige of ideële schade.
De Rey, NTBR 2019, par. 2. Onder verwijzing naar R.M. Cunnington, ‘The Inadequacy of Damages
as a Remedy for Breach of Contract’, in: C.E.F. Rickett, Justifying Private Law Remedies, Portland: Hart
Publishing 2008, p. 116-117.
Asser/Sieburgh 6-II 2017/21.
Zie ter illustratie: Rb. Haarlem 21 oktober 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BK1238. De kantonrechter
geeft aan dat verkoper schadeplichtig is en mankementen dient te repareren.
Tigelaar, in: GS Schadevergoeding, art. 6:103 BW, nr. A. 1. Onder verwijzing naar Spier 1992, nr. 21.
Tigelaar, in: GS Schadevergoeding, art. 6:103 BW, nr. A. 1.
Ook kan het gaan om de bevrijding van een op de benadeelde rustende verbintenis. Zie
Asser/Sieburgh 6-II 2017/22.
Tigelaar, in: GS Schadevergoeding, art. 6:103 BW, aant. 4.3.
Tigelaar, in: GS Schadevergoeding, art. 6:103 BW, aant. 4.5.
Zie ten aanzien van de verwijdering van digitale gegevens op social media: HvJ EU 3 oktober 2019,
C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821 (Glawischnig-Piesczek/Facebook). Zie hierover: par. 4.4.1 van dit proefschrift.
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ruim en kan een verbintenis om te geven, om te doen of om niet te doen inhouden.490 Daarnaast zou informatie de consument inzicht kunnen geven in de mate
waarin zijn gegevens door derden zijn gebruikt en welke gevolgen dit kan hebben.
Mocht hier daadwerkelijke schade uit voortvloeien en de schade nog niet zijn ingetreden dan kan de consument zich ook beroepen op artikel 6:105 BW. Hieruit volgt
dat de begroting van nog niet ingetreden schade door de rechter geheel of gedeeltelijk kan worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat
geschieden. Bij de toepassing van artikel 6:105 BW heeft de rechter een ruime
vrijheid.491 Dit zou lastig kunnen zijn in de digitale omgeving omdat de toekomst
mogelijk te onzeker is om de schade te begroten. Onduidelijk is namelijk wat er
met bepaalde informatie gebeurt die bijvoorbeeld door derden voor commerciële
doeleinden is gebruikt.492 Bovendien zou de consument eigen schuld in de zin van
artikel 6:101 BW kunnen worden verweten. Dit artikel kan namelijk ook worden
toegepast in contractuele verhoudingen. In de literatuur komt het voorbeeld naar
voren van partijen waarbij interactie of samenwerking aan de orde is waaronder
ICT-bedrijven die maatwerkoplossingen bieden.493 Desalniettemin zou eigen schuld
in de digitale wereld kunnen voorkomen waarbij geen maatwerkoplossingen
worden geboden maar waarbij een massaproduct als een app wordt aangeboden.
De consument ontvangt immers pop-ups om bepaalde updates door te voeren.
Weigert hij deze te accepteren of doet hij dit te laat, dan zal hem mogelijk eigen
schuld worden verweten wanneer hij de aanbieder aanspreekt dat zijn app niet
goed functioneert of zich bepaalde beveiligingsgebreken voordoen. Hij laat echter
na de schade te beperken door beveiligingsupdates door te voeren.494 Deze gedachtegang sluit ook aan bij het feit dat ‘alles of niets’-oplossingen in het verbintenissenrecht ‘niet zo modieus’ zijn waarbij het nadeel zoveel als mogelijk over beide
partijen wordt verdeeld.495
Al met al bieden de regels over schade mogelijkheden, maar zal de consument die
digitale inhoud gebruikt rekening moeten houden met een grote mate van terughoudendheid indien geen concrete schade is geleden. De rechter zal zich namelijk
moeten houden aan de beperkingen die de wet oplegt. Er zal duidelijk moeten
worden aangetoond dat schade is geleden of nog geleden zal worden en in de digitale omgeving is dit in veel gevallen niet aan te tonen. De consument is degene die
dient te stellen, en zo nodig te bewijzen dat de gestelde schade daadwerkelijk is
geleden.496 Dit zal lastig zijn omdat hij niet precies kan aantonen op welke wijze
(zowel aard als omvang) hij schade heeft geleden. Veelal zal de consument, anders
dan hij mogelijkerwijs hoopt, dan ook geen recht op schadevergoeding hebben.
Wellicht bieden de regels over onvoorziene omstandigheden (par. 4.5) en de redelijkheid en billijkheid (par. 4.6) nog mogelijkheden.

490.
491.
492.
493.
494.
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De Rey, NTBR 2019, par. 6.
Bolt, in: GS Schadevergoeding, art. 6:105 BW, aant. 2.
Ter illustratie: nos.nl/artikel/2009136-gaat-facebook-je-foto-s-gebruiken-in-reclame.html;
nl-nl.facebook.com/legal/terms (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Jansen, NTBR 2006, par. 1.
Regouw, MvV 2018, p. 65.
Jansen, NTBR 2006, par. 4.
Regouw, MvV 2018, p. 62.
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REMEDIE OM DE OVEREENKOMST TE WIJZIGEN: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Remedie om de overeenkomst te wijzigen:
onvoorziene omstandigheden

De regeling van onvoorziene omstandigheden is neergelegd in artikel 6:258 BW.
Deze bepaling zorgt ervoor dat de rechter de gevolgen van een overeenkomst kan
wijzigen of (al dan niet gedeeltelijk) kan ontbinden op basis van onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden betreffen omstandigheden die na het
sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en waarin partijen niet hebben voorzien.497 De veronderstellingen waarvan partijen zijn uitgegaan bij het sluiten van
de overeenkomst dienen te worden beoordeeld.498 Relevant is dat de onvoorziene
omstandigheden in de toekomst moeten liggen.499 Het is een zware toets omdat
aangetoond zal moeten worden dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag
verwachten.500 Hier is slechts bij hoge uitzondering aan voldaan waardoor de
rechter de bepaling terughoudend moet toepassen.501 In de digitale wereld kan het
voorkomen dat bijvoorbeeld software achteraf gebrekkig blijkt te zijn waardoor
foto’s verdwijnen, bankgegevens worden gestolen of beveiligingsgebreken ontstaan.
Deze omstandigheden zullen echter door de rechter niet als onvoorzien in de zin
van artikel 6:258 BW worden gekwalificeerd.
Tot slot is relevant op te merken dat de regeling van onvoorziene omstandigheden
in artikel 6:258 BW de rechter een discretionaire bevoegdheid geeft ten aanzien
van het rechtsgevolg. Hij heeft namelijk de bevoegdheid aan wijziging of ontbinding
van de overeenkomst al dan niet terugwerkende kracht te verlenen. Mocht zich
een onvoorziene omstandigheid voordoen in een geval van digitale inhoud, dan
kan de rechter afwegen welk rechtsgevolg passend is. Omdat zich uiteenlopende
situaties voordoen in de digitale wereld en terugwerkende kracht niet steeds realistisch is, biedt de regeling daar aldus voldoende openheid voor. Dit is vooral relevant,
omdat het bestaan van onvoorziene omstandigheden naast ontbinding, ook (slechts)
kan leiden tot een wijziging van de overeenkomst. Een wijziging van een
overeenkomst is uiteraard minder ingrijpend dan ontbinding. In geval van een
duurovereenkomst, zoals een abonnement op Netflix, zouden beide partijen tevreden kunnen zijn wanneer de overeenkomst na wijziging weer aan de verwachtingen
voldoet. Een dergelijke gedachte sluit aan bij de hiërarchie van remedies waar ook
ontbinding een subsidiaire remedie is. Bovendien wordt het beginsel van contractsvrijheid gewaarborgd omdat partijen na een wijziging alsnog invulling kunnen
geven aan de overeenkomst. De wijziging kan daarmee als een tussenoplossing
worden gezien waarin het te ver zou gaan de overeenkomst daadwerkelijk te
beëindigen.

497.
498.
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500.
501.
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Asser/Sieburgh 6-III 2018/441.
TM, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 968; MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 973. Bakker, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:258 BW, aant. 4.2.1. Tanja, Bb 2018, par. 2.1.
HR 20 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2587, NJ 1998/493 (Briljant/Schreuders).
MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 974.
Asser 6-III 2018/444. Onder verwijzing naar HR 27 april 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4797, NJ 1984/679
en HR 20 februari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2587, NJ 1998/493.
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De aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en
billijkheid

De regels omtrent redelijkheid en billijkheid zijn neergelegd in artikel 6:2 en 6:248
BW.502 Op basis van het eerste lid van artikel 6:248 BW heeft een overeenkomst
niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke,
naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Dit wordt de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid genoemd. In de literatuur komt hierover het volgende naar
voren:
‘Van een door de rechter aan te vullen leemte is sprake indien bezien in het kader
van hetgeen partijen in hun overeenkomst hebben geregeld (met inbegrip van hetgeen
zij bewust ongeregeld hebben gelaten), sprake is van een kwestie waaromtrent de
overeenkomst geen voorziening bevat terwijl deze niettemin moet worden getroffen
omdat de overeenkomst anders geen behoorlijke oplossing geeft voor hetgeen partijen
met haar beoogden te bereiken.’ 503
De rechter dient hierbij te letten op de aard, het doel en de strekking van de
overeenkomst, de gerechtvaardigde belangen van partijen en het wettelijke stelsel.504
De noodzaak tot het aanvullen van een overeenkomst is gelegen in het feit dat
volledigheid van overeenkomsten praktisch niet haalbaar is.505 Juist in de digitale
wereld waar veel gevolgen van technische (on)mogelijkheden en mogelijke beveiligingsgebreken niet zijn te voorzien zou de aanvullende werking een uitkomst
kunnen bieden. Bij het opstellen van de overeenkomst kan niet alles zijn voorzien.
Ter illustratie: zijn als gevolg van een gebrekkige dating-app alle foto’s en berichten
over internet verspreid, dan heeft de rechter op basis van de aanvullende werking
van de redelijkheid en billijkheid de mogelijkheid om de aanbieder te verplichten
de foto’s en berichten te (laten) verwijderen. Ook wanneer de aanbieder dit bewust
ongeregeld heeft gelaten kan de rechter hem hiertoe aldus verplichten. Het niet
nakomen van de in het leven geroepen verbintenis leidt tot wanprestatie.506 De
gedupeerde consument zou op die manier zijn recht kunnen halen. Tot slot is relevant op te merken dat de uitleg en de aanvullende werking van de redelijkheid
en billijkheid in elkaars verlengde liggen.507 De rechter kan dus een overeenkomst
over digitale inhoud anders uitleggen dan wel een aanvullende plicht op de aanbieder leggen. Beide zouden kunnen leiden tot het resultaat dat de aanbieder bijvoorbeeld zorg moet dragen voor het verwijderen van gegevens van de consument.
Bij de uitleg van overeenkomsten is het van belang dat niets in de overeenkomst
in strijd met de wet is. Daarbij kan uiteraard ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming een rol spelen.
502.

503.
504.
505.
506.
507.

Zoals eerder aangegeven is van belang voor de vraag wat de redelijkheid en billijkheid eisen: de
algemeen erkende rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen en de bij het
gegeven geval betrokken belangen (art. 3:12 BW).
Asser/Sieburgh 6-III 2018/403.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/403.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/379.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/407.
Wissink, Contracteren 2001, p. 25.
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Naast de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid kan deze open
norm ook beperkend werken. Op basis van artikel 6:248 lid 2 BW is een tussen
partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel niet van toepassing voor
zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.508 Van rechtswege vindt beperking van de toepasselijkheid van de tussen partijen geldende regels plaats.509 De rol van de rechter
hierin is te bepalen wat rechtens tussen partijen is, omdat partijen verplicht zijn
zich conform de eisen van de redelijkheid en billijkheid te gedragen.510 De beperking
hoeft niet alleen betrekking te hebben op één bepaling of regel, maar kan ook
slaan op een deel van of de gehele overeenkomst.511 Ook dwingend recht valt onder
de werking van artikel 6:248 lid 2 BW.512 De maatstaf dat de regel onaanvaardbaar
dient te zijn om niet toe te passen leidt tot een sterke terughoudendheid.513 Uiteraard is de terughoudende benadering te verklaren vanuit het feit dat de contractsvrijheid van partijen in het geding komt. Er dient te worden afgewogen of hier inbreuk op kan worden gemaakt. De contractuele voorwaarde van een aanbieder dat
gegevens mogen worden gedeeld met derden voor commerciële doeleinden is
hoogstwaarschijnlijk niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
4.7

Versteviging consumentenbescherming

In dit hoofdstuk is in kaart gebracht welke regels uit het BW naar huidig recht van
toepassing zijn wanneer de consument nadeel ondervindt als gevolg van gebrekkige
digitale inhoud. Alles overziend is op de volgende drie punten een versteviging
van de consumentenbescherming aan te bevelen.
Op verschillende soorten digitale inhoud is andere regelgeving van toepassing. In geval
van gestreamde digitale inhoud is de titel over consumentenkoop met dwingende regels
ter bescherming van de consument niet van toepassing.
Het eerste punt ziet op de toepasselijkheid van regelgeving. Voor verschillende typen
digitale inhoud gelden op basis van het bestaande systeem andere toepasselijke
regels. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen digitale inhoud die wel aan de
vereisten uit artikel 7:5 lid 5 BW voldoet en digitale inhoud die hier niet aan voldoet.
Gestreamde digitale inhoud voldoet niet aan de vereisten uit artikel 7:5 lid 5 BW
en daarvoor dient te worden teruggevallen op het algemene overeenkomstenrecht.
De bepalingen zijn niet van dwingend recht en zijn niet ontworpen ter bescherming
van de gedupeerde consument. Van belang is dat de toepasselijke bepalingen op
overeenkomsten over alle typen digitale inhoud van dwingend recht zijn.
I.

508.

509.
510.
511.
512.
513.
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Naast de beperkende werking kan art. 6:233 onder a BW van toepassing zijn. Zie Van der Kruk &
Möhring, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 4.3. De procespartij mag de keuze maken,
onder verwijzing naar HR 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0659, NJ 2003/112 (Bramer/Hofman
Beheer).
Asser/Sieburgh 6-III 2018/414.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/414.
Zie voor voorbeelden Asser/Sieburgh 6-III 2018/435.
Asser/Sieburgh 6-III 2018/416.
MvA II, Parl. Gesch. BW Boek 6, p. 974 (lex specialis van de regels over onvoorziene omstandigheden).
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II.

Voor zaken ontwikkelde begrippen zijn niet relevant of dienen anders te worden geïnterpreteerd bij de toepassing op overeenkomsten over digitale inhoud. Standaarden of
richtlijnen om houvast te bieden bij de interpretatie van bepalingen ontbreken.
Het tweede punt vindt zijn oorsprong in het feit dat de toepasselijke bepalingen
niet zijn ontworpen voor overeenkomsten over digitale inhoud. Dit probleem is
reeds geschetst in het derde hoofdstuk over de precontractuele fase. Een voorbeeld
van het feit dat bepalingen uit de (post)contractuele fase niet relevant zijn, is de
remedie prijsvermindering. Deze remedie hoeft in geval van digitale inhoud niet
aan de orde te zijn, omdat zeer veel apps bijvoorbeeld gratis worden aangeboden.
Het feit dat dergelijke bepalingen irrelevant zijn, maakt dat minder bepalingen
overblijven die tot oplossingen kunnen leiden. Een voorbeeld van het feit dat bepaalde regels anders geïnterpreteerd dienen te worden, zijn de nakomingscategorieën uit artikel 7:21 BW waardoor interpretatievraagstukken kunnen ontstaan.
In artikel 7:21 BW is bijvoorbeeld ‘vervanging’ dat impliceert dat de digitale inhoud
door de consument wordt teruggegeven terwijl dit in veel gevallen niet mogelijk
is. Standaarden of richtlijnen die houvast kunnen bieden voor de vraag welke betekenis bepalingen bij de toepassing op overeenkomsten over digitale inhoud
hebben, ontbreken vooralsnog.
III. Er zijn geen passende remedies voorhanden514 in geval van lastig of niet te herstellen nadeel
als gevolg van gebrekkige digitale inhoud.
Zoals in het hoofdstuk naar voren kwam, is nakoming de primaire remedie. Op
basis daarvan dient de aanbieder in eerste instantie het gebrek te herstellen. De
problemen rondom de levering van en toegang tot digitale inhoud zijn echter in
veel gevallen breder. De voorbeeldcasussen uit de verkennende studie over de foto’s
die zijn verdwenen (als gevolg van gebrekkige fotoboekensoftware) en de gegevens
die zijn verspreid (als gevolg van een gebrekkige dating-app) zijn illustratief voor
het probleem dat de bestaande verhaalsmogelijkheden niet passend zijn. In gevallen
van lastig of niet te herstellen nadeel leidt de primaire remedie ‘nakoming’ niet
tot een gewenst rechtsgevolg. Op basis van nakoming ontvangen zij immers niet
hun foto’s terug of wordt bewerkstelligd dat de persoonsgegevens van internet
worden verwijderd. Met nakoming wordt uitsluitend bewerkstelligd dat zij de fotoboekensoftware en de apps in de toekomst weer kunnen gebruiken.
4.8

Conclusie

In dit hoofdstuk is beoordeeld op welke wijze consumenten die een overeenkomst
over digitale inhoud aangaan in de (post)contractuele fase worden beschermd op
basis van het BW. Naar huidig recht is de titel over consumentenkoop uitsluitend
van toepassing wanneer aan de vereisten van artikel 7:5 lid 5 BW is voldaan.515 Dit
houdt in dat de betreffende digitale inhoud geïndividualiseerd moet zijn en dat er
feitelijke macht over kan worden uitgeoefend. In de titel over consumentenkoop
zijn dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen die de consument kunnen be514.

515.

Het gaat erom dat de beschikbare remedies niet leiden tot hetgeen de consument idealiter wenst
en de remedies daardoor niet goed aansluiten op het probleem dat zich voordoet. Daarom is opgenomen dat ‘geen passende’ remedies voorhanden zijn.
Zie nader par. 2.3 van dit proefschrift.
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schermen. Door het dwingende karakter van deze bepalingen wordt voorkomen
dat hiervan wordt afgeweken.
Voor problemen met de toegang tot gestreamde digitale inhoud dient de consument
zich te beroepen op regels uit het algemene overeenkomstenrecht van Boek 6 BW.
De besproken remedies, namelijk nakoming, ontbinding en schadevergoeding
bieden mogelijkheden voor de consument die problemen heeft met gebrekkig gestreamde digitale inhoud. De regels van verzuim lijken hetzelfde effect te bewerkstelligen als de hiërarchie van remedies in de titel over consumentenkoop. In beide
gevallen is de consument gehouden zich primair op nakoming te beroepen. De
remedies in Boek 6 BW zijn meer algemeen vormgegeven dan de remedies in de
titel over consumentenkoop. Het voordeel hiervan is dat de bepalingen mogelijk
ruimer te interpreteren zijn en dus ook een rol kunnen spelen bij de toepassing
op digitale inhoud. Anderzijds is een nadeel dat het algemene overeenkomstenrecht
niet is vormgegeven ter bescherming van de consument. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gedupeerde consument ten aanzien van gestreamde digitale
inhoud geen bescherming kan ontlenen aan dwingende regels uit de titel over
consumentenkoop, hetgeen anders is dan bij reguliere digitale inhoud, zoals e-books
en standaardsoftware.
In het algemene overeenkomstenrecht zijn tot slot nog andere regels opgenomen
die relevant kunnen zijn, namelijk de regeling over onvoorziene omstandigheden
(art. 6:258 BW) en de aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en
billijkheid (art. 6:248 BW). De regeling over onvoorziene omstandigheden betreft
een strenge toets en doet zich niet voor bij de gegeven voorbeelden, zoals foto’s
die zijn verdwenen of bankgegevens die zijn gestolen. De aanvullende werking van
de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW) kan tot een oplossing leiden indien
bijvoorbeeld berichten en foto’s zijn verspreid over internet. Dan zou uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid kunnen worden afgeleid dat
de aanbieder deze gegevens dient te verwijderen en hiertoe beveiligingsmaatregelen
dient te treffen.
Alles overziend is op basis van de volgende drie punten versteviging van de consumentenbescherming aan te bevelen. Het eerste punt ziet op het feit dat op gestreamde digitale inhoud geen dwingend consumentenrecht van toepassing is. Het tweede
punt houdt in dat voor zaken ontwikkelde begrippen uit het BW op overeenkomsten
over digitale inhoud in veel gevallen niet relevant zijn dan wel anders dienen te
worden geïnterpreteerd en dat standaarden of richtlijnen ontbreken. Het laatste
punt ziet op het feit dat geen passende remedies en andere verhaalsmogelijkheden
in het BW voorhanden zijn in geval van lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg
van gebrekkige digitale inhoud.
In het vervolg van dit proefschrift worden twee (alternatieve) regelgevende kaders
in kaart gebracht, namelijk de Consumer Rights Act in Engeland (hoofdstuk 5) en
de Europese regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (hoofdstuk
6). Onderzocht wordt in hoeverre zij inspiratie kunnen bieden de bestaande consumentenbescherming te verstevigen. De regels uit de Europese richtlijn zullen in
de toekomst in het Burgerlijk Wetboek worden geïmplementeerd waardoor het bij
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de bestudering daarvan niet slechts gaat om ‘inspiratie’. Wel kan worden onderzocht
in hoeverre op basis van een dergelijke implementatie de consumentenbescherming
kan worden verstevigd.
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Hoofdstuk 5
De regulering van overeenkomsten over digitale
inhoud naar Engels recht en de inspiratie voor het
huidige systeem

5.1

Inleiding

In het vierde hoofdstuk zijn de juridische grondslagen behandeld die op basis van
het huidige Nederlandse overeenkomstenrecht voorhanden zijn in geval van gebrekkige digitale inhoud. Op drie punten is een versteviging van de consumentenbescherming aan te bevelen. Eén van die punten ziet erop dat de toepasselijke
regelgeving niet is ontworpen voor overeenkomsten over digitale inhoud en de
consument dus is aangewezen op algemene bepalingen in het BW.516 Dit is anders
in (en daarmee bijzonder aan) het Engelse recht waar specifieke regels voor overeenkomsten over digitale inhoud zijn neergelegd in de Consumer Rights Act uit
2015. De Engelse wetgever heeft een apart hoofdstuk gewijd aan deze specifieke
regels voor overeenkomsten over digitale inhoud. Rechtsvergelijking met Engeland
zou inzichten kunnen bieden voor ons systeem omdat naar Nederlands recht regels
gelden die niet specifiek zijn ontworpen voor overeenkomsten over digitale inhoud.
Daarnaast heeft de Engelse wetgever in de Consumer Rights Act andere (inhoudelijke) keuzes gemaakt die mogelijk ook op de overige twee punten de consumentenbescherming kunnen verstevigen. Dit brengt mij tot de vraag in hoeverre het
Engelse recht kan bijdragen aan een versteviging van de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het BW bij overeenkomsten over digitale inhoud.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt het Engelse systeem als
common-lawstelsel geïntroduceerd en wordt ingegaan op de regulering van remedies
naar Engels recht (par. 5.2). Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de regulering
van remedies in de Consumer Rights Act (par. 5.3). Daaropvolgend vindt een vergelijking met het Nederlandse recht en een analyse plaats in hoeverre de regulering
van overeenkomsten over digitale inhoud naar Engels recht inspiratie kan bieden
om de consumentenbescherming in het BW te verstevigen (par. 5.4). Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een conclusie en een brug naar het vervolg (par. 5.5).
5.2

Een introductie van het common-lawstelsel en de regulering van
remedies naar Engels recht

Alvorens de Consumer Rights Act te behandelen, dient het Engelse systeem als
common-lawstelsel te worden geïntroduceerd. Het voornaamste verschil tussen
civil en common law is dat de civil law een wetboek hanteert en de common law
uitgaat van de gewoonte. De gewoonte komt tot uitdrukking in uitspraken.517 De
516.

517.

Dit is de aanleiding de regels in de Consumer Rights Act te bestuderen. Uiteraard worden de overige
twee punten waarop in het BW versteviging van de consumentenbescherming is aan te bevelen
ook beoordeeld in dit hoofdstuk.
Zwalve 2008, p. 25.
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HET COMMON-LAWSTELSEL EN DE REGULERING VAN REMEDIES NAAR ENGELS RECHT

common law is daarmee grotendeels ongeschreven.518 Het systeem is gedetailleerder519 en het bevat geen abstracte regels waardoor een belangrijke rol voor de
rechter is weggelegd.520 Om het recht te achterhalen dienen rechters hun oordeel
te vellen. Hoewel de common law wel wetgeving kent, is deze niet algemeen gecodificeerd.
Specifiek voor het contractenrecht heeft Smits een aantal verschillen tussen common
en civil law in kaart gebracht. Twee verschillen die hij noemt zijn de eis van consideration om een geldige overeenkomst tot stand te doen komen en de afwezigheid
van de algemene norm van de redelijkheid en billijkheid in de common law.521
Ten aanzien van het tweede verschil tussen common en civil law (de afwezigheid
van de redelijkheid en billijkheid) dient te worden opgemerkt dat in de common
law het beginsel van de goede trouw bij de uitvoering van het contract wel zeer
beperkt is erkend (Yam Seng/International Trade Corporation).522 Het feit echter dat in
de common law geen algemene verbintenisrechtelijke beginselen gelden is een
belangrijk verschil met ons civil law systeem.523 De Nederlandse rechter heeft de
ruimte terug te vallen op algemene beginselen zoals het reeds besproken beginsel
van de redelijkheid en billijkheid. Daardoor kan men betogen dat er minder
noodzaak bestaat om specifieke regels voor overeenkomsten over digitale inhoud
in het BW op te nemen. Rechters kunnen dan bijvoorbeeld op basis van het algemene beginsel van redelijkheid en billijkheid onderbouwen dat de aanbieder bepaalde acties dient te ondernemen, zoals het verwijderen van gegevens of foto’s.
Een nadeel hiervan is dat dergelijke beginselen vaag zijn en dat de invulling door
de rechter onvoorspelbaar is. Een gedupeerde consument kan immers niet op basis
van een scherpe regel vooraf bepalen wat zijn rechten zijn.
Ten aanzien van remedies in het contractenrecht bestaan belangrijke verschillen
tussen de common en civil law. Dit hangt samen met het feit dat de functie van
contracteren in de common law is dat risico’s over partijen worden verdeeld.
Daarmee is iedere afwijking een ‘breach of contract’ en is schadevergoeding de
centrale remedie.524 Om te bepalen of sprake is van een contractbreuk dienen de
bepalingen van de overeenkomst te worden bestudeerd.525 Hierin zijn immers de

518.

525.

Robertson, ERPL 2012, p. 1218. Worthington, ERPL 2011, p. 349. Voor contractenrecht, zie: Chitty
on Contracts, Volume I 2018, 1-003, p. 5.
Tetley, LLR 2000 682. Onder III C en D.
Worthington, ERPL 2011, p. 348.
Smits, WPNR 2001, p. 238. Zie ook Tjittes, RMThemis 2015, p. 208. Onder verwijzing naar diverse
bronnen. Zie ook Schelhaas 2017, p. 65. Zie over consideration: chapter 4 van Chitty on Contracts,
Volume I 2018.
Tjittes, RMThemis 2015, p. 208. Dit geldt alleen bij de uitvoering van het contract, waarbij een zeer
beperkt begrip van de goede trouw wordt meegenomen voor een beperkte categorie contracten.
Zie ook over deze uitspraak: Drion, NJB 2013.
Cartwright 2016, p. 13. Zie ook hierover Cartwright 2016a; Smits, WPNR 2001, p. 242.
De Elizalde, ERPL 2017, p. 78. Zie over de centrale rol van schadevergoeding: Chitty on Contracts,
Volume I 2018, 26-001, p. 1791. Onder verwijzing naar Morris-Garner/One Step 2018. Zie ook over
schadevergoeding als centrale remedie: Cartwright 2016, p. 274. Zie over het recht op schadevergoeding in de common law: McKendrink 2018, p. 913. Zie ook Treitel 2015, nr. 20-002. Zie over de
schadevergoedingsactie Benjamin’s sale of goods 2015, nr. 12-017, p. 615.
McKendrink 2018, p. 747. Zie ook hierover Treitel 2015, nr. 17-049.
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contractuele verplichtingen opgenomen waar partijen aan moeten voldoen.526 De
remedie schadevergoeding is neergelegd in artikel 51 van de Sale of Good Act 1979.
Nakoming wordt pas toegewezen wanneer schadevergoeding niet ‘adequate’ is.527
Tot slot bestaat de remedie ontbinding. Ontbinding is uitsluitend mogelijk indien
de geschonden term een ‘condition’ is of indien de ‘breach’ fundamenteel is.528 In
tegenstelling tot ‘conditions’ zijn er ook ‘warranties’.529 In geval van ‘warranties’
bestaat geen recht op ontbinding. Men kan dan uitsluitend schadevergoeding vorderen.530 Naast ‘conditions’ en ‘warranties’ bestaan er in het algemene Engelse
contractenrecht ook ‘innominate’ of ‘intermediate terms’. Voor de beoordeling
van deze bepalingen moet achteraf worden bepaald of de gevolgen voldoende
ernstig zijn voor de gedupeerde partij om de overeenkomst te mogen ontbinden.531
Daarmee kunnen niet alle bepalingen bij aanvang van de overeenkomst reeds
worden gekwalificeerd als ‘condition’ of ‘warranty’.
Naast remedies in het algemene overeenkomstenrecht zijn regels voor het consumentenrecht op Europees niveau ontwikkeld. Bij de implementatie van de Richtlijn
consumentenkoop (99/44/EG) in het Engelse recht heeft de wetgever ervoor gekozen
de consument de keuze te geven tussen de geïmplementeerde remedies uit de
richtlijn en de remedies onder het algemene kooprecht.532 In ‘the sale and supply
of goods to consumer regulations 2002’ zijn de remedies uit de Richtlijn consumentenkoop niet geïntegreerd, maar apart opgenomen in deel 5A van de Sale of Goods
Act 1979.533 Daarin is de mogelijkheid opgenomen om meteen het algemene ‘right
to reject’ in het kooprecht in te roepen en de overeenkomst te ontbinden. Daarmee
wordt de koper niet gedwongen de geleverde goederen te accepteren. In de Consumer Rights Act is nieuw dat een onderscheid wordt gemaakt tussen een short
526.

527.

528.

529.
530.
531.
532.
533.

Compenserende schadevergoeding is de reguliere maatstaf, zie Chen-Wishart 2018, p. 495. Zie over
de ‘net loss approach’: Chitty on Contracts, Volume I 2018, 26-001, p. 1792. Zie ook Treitel 2015,
nr. 18-001. Zie ook nr. 20-021.
Cartwright 2016, p. 278. Zie ook Chen-Wishart 2018, p. 547. Zie ook Chitty on Contracts Volume I
2018, 27-015, p. 1990. Onder verwijzing naar Co-operative Insurance Society Ltd v Argyll Stores (Holdings)
Ltd (1997) 2 WLR 898; Bankers Trust Co/P.T. Jakarta International Hotels Development (1999) 1 Lloyd’s Rep.
910 bij 911; Larence/Fen Tigers Ltd (2014) UKSC 13, (2014) 2 All E.R. 622 bij (158); Ashworth/Royal National
Theatre (2014) EWHC 1176 (QB) bij (31). Er wordt toegelicht dat de vraag of damages adequate is,
misschien kan worden herschreven in: ‘Is it just, in all circumstances, that a plaintiff should be
confined to his remedy in damages?’ Zie Chitty on Contracts, Volume I 2018, 27-015, p. 1991. Onder
verwijzing naar Evans Marshall & co Ltd/Bertola SA (1973) 1 WLR 349; Araci/Fallon (2011) EWCA Civ
668; Miliangos/George Frank (Textiles) Ltd (1976) AC 433.
Cartwright 2016, p. 281-282. Zie over ‘sufficient importance’ van de breach en een breach of a
condition: McKendrink 2018, p. 750. Zie ook over het feit dat in geval van een condition kan worden
ontbonden: Chen-Wishart 2018, p. 475. Zie ook over conditions: Benjamin’s sale of goods 2017, nr. 10024, p. 522.
Zie hierover: Chen-Wishart 2018, p. 475. Zie ook over warranties Benjamin’s sale of goods 2017, nr. 10015, p. 516.
Chen-Wishart 2018, p. 475.
Chen-Wishart 2018, p. 475. Zie ook over intermediate terms: Benjamin’s sale of goods 2017, nr. 10033, p. 527.
Zie ook hierover Giliker, LS 2017, p. 79.
Mak 2008, p. 122. f40 48B herstel of vervanging, f41 48C prijsvermindering of ontbinding van de
overeenkomst, f42 48D verhouding tot andere remedies. Zie over de Sale of Goods Act als bescherming van de consument Chitty on Contracts, Volume II 2018, nr. 38-002, p. 853. Zie meer algemeen
over de Sale of Goods Act 1979: Benjamin’s Sale of Goods 2015, 1-001, p. 3 e.v. Het begrip non-conformiteit zou in de praktijk in Engeland geen belangrijke rol spelen in de Sale of Goods Act, zie hierover:
Sikorska 2015, p. 329.
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time to reject en een final right to reject.534 Deze Act wordt hierna meer uitgebreid
behandeld.
Op 1 oktober 2015 is de Consumer Rights Act in werking getreden. Deze wet is ingevoerd omdat het bestaande consumentenrecht in Engeland onnodig complex
werd gevonden.535 In de wet zijn eerdere EU-richtlijnen opnieuw geïmplementeerd,
maar ook nieuwe regels voor digitale inhoud opgenomen.536 Er is niet alleen een
apart hoofdstuk ingericht met regels over digitale inhoud, maar ook een hoofdstuk
met regels over goederen (hoofdstuk 2) en over diensten (hoofdstuk 4). De Consumer
Rights Act 2015 heeft de eerder besproken Sale of Goods Act voor B2C relaties
hoofdzakelijk vervangen.537 De Sale of Goods Act is wel van toepassing op B2B- en
C2C-contracten.538 Omdat in dit onderzoek B2C-relaties aan de orde zijn, wordt in
het vervolg verwezen naar de Consumer Rights Act in plaats van de Sale of Goods
Act.
De regulering van remedies komen overeen met de bepalingen uit de Richtlijn
consumentenkoop (99/44/EG). Zoals hierna zal blijken dient de consument volgens
het hiërarchische systeem immers eerst een beroep te doen op de primaire remedies
herstel en vervanging en pas bij onmogelijkheid daarvan op prijsvermindering.539
Deze invloed van de Richtlijn consumentenkoop blijft in de toekomst bestaan.
Hoewel het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari 2020 heeft verlaten
(de ‘Brexit’),540 zal de Engelse wetgever voor het consumentenrecht niet teruggaan
naar een common-lawsysteem waarin de nadruk wordt gelegd op schadevergoeding
(in plaats van nakoming). Middels de European Union Act 2018 wenst Engeland
namelijk ook na die datum het huidige EU-acquis te behouden.541 Dit betekent niet
dat er niets zal veranderen. In de literatuur wordt namelijk gespeculeerd dat de
Britse wetgeving inzake consumentenbescherming van zijn EU-oorsprong zal afwijken en zal worden ontwikkeld vanuit het nieuwe Engelse beleidsdenken. Dit zal
niet zorgen voor een afname in de consumentenbescherming. Engeland kende
reeds hogere standaarden in de consumentenbescherming dan het EU-recht voorschreef. Een van de voorbeelden zijn de rechten ten aanzien van digitale inhoud.542
534.
535.

542.

Zie hierover: Treitel 2015, nr. 18-093.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 5 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Zie ook
hierover Giliker, LS 2017, p. 78. Zie ook hierover Treitel 2015, nr. 23-001. Zie ook Chitty on Contracts,
Volume II 2018, 38-006, p. 857. Zie ook Benjamin’s sale of goods 2017, nr. 14-016, p. 716.
Chitty on Contracts, Volume II 2018, 38-006, p. 857-858. De CRA bevat niet al het recht dat van toepassing is op consumenten, zie Benjamin’s sale of goods 2017, nr. 14-015, p. 716 (gedeeltelijk CRA,
gedeeltelijk Sale of Goods Act, gedeeltelijk andere instrumenten, zoals de Consumer Contracts
Regulations 2013 en de Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008).
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). De SGA 1979 is
wel nog van toepassing op B2B- en C2C-contracts. Zie ook hierover Cartwright 2016, p. 298. Zie ook
hierover Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 1-008, p. 8.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zoals hierna zal worden toegelicht, is ontbinding niet mogelijk bij opzichzelfstaande digitale inhoud.
Tot die tijd blijft Engeland volledig lid van de Europese Unie. Zie Chitty on Contracts, Volume I 2018,
nr. 1-018, p. 16. De oorspronkelijke datum 29 maart 2019 is uitgesteld, zie nu.nl/brexit/5790888/britslagerhuis-stemt-voor-uitstel-van-de-brexit-datum.html (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
De uittredingsdatum was 31 januari 2020, rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/brexit-stand-vanzaken (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 1-016, p. 14. Zie ook Benjamin’s Sale of Goods 2017, nr. 14-007,
p. 707.
Freeman, EuCML 2020, p. 1-2.
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De Engelse regelgeving in de Consumer Rights Act zal immers blijven bestaan terwijl
in de EU-lidstaten de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten
worden geïmplementeerd. Deze worden behandeld in het zesde hoofdstuk.
5.3

Remedies in de Consumer Rights Act

In de Consumer Rights Act zijn in aparte hoofdstukken regels neergelegd voor
overeenkomsten over goederen (hoofdstuk 2), digitale inhoud (hoofdstuk 3) en
diensten (hoofdstuk 4). Niet in alle gevallen kunnen overeenkomsten slechts als
één type overeenkomst worden gekwalificeerd. Uit artikel 1 lid 4 en 5 van de CRA
volgt dat het betreffende hoofdstuk ook geldt indien sprake is van een gemengde
overeenkomst en dat zelfs de regels uit twee of drie hoofdstukken van toepassing
kunnen zijn op een gemengde overeenkomst. Dit kan ook relevant zijn in geval
van digitale inhoud, zoals het leveren en installeren van antivirussoftware. Een
dergelijke overeenkomst zou zowel kunnen worden gekwalificeerd als een dienst
als een overeenkomst over digitale inhoud.543
Deze paragraaf gaat over de regels voor overeenkomsten over digitale inhoud. Ten
eerste wordt ingegaan op het toepassingsbereik van de regels over digitale inhoud
(par. 5.3.1). Vervolgens wordt de non-conformiteit besproken (par. 5.3.2) en onderscheid gemaakt tussen remedies in geval van gebrekkige digitale inhoud zonder
drager (par. 5.3.3) en met drager (par. 5.3.4). Is de digitale inhoud namelijk op een
drager geleverd, dan mag de consument zich ook beroepen op de regels uit het
hoofdstuk over goederen.
5.3.1

Het toepassingsbereik van de regels

Digitale inhoud wordt in artikel 2 onder 9 van hoofdstuk 1 CRA 2015 omschreven
als data die worden geproduceerd en geleverd in digitale vorm. In de toelichting
worden voorbeelden genoemd, namelijk software, muziek, computerspellen en
apps.544 Digitale inhoud kan zowel op een drager (zoals een cd) als op andere manieren worden geleverd, zoals middels streaming of downloading.545 In de toelichting wordt aangegeven dat de regels over digitale inhoud niet van toepassing zijn
op diensten die consumenten toegang tot digitale inhoud verschaffen, zoals internet
of mobiele dienstverlening. Dit lijkt op zijn plaats nu internet of mobiele dienstverlening slechts toegang geven tot de digitale inhoud zelf, zoals online muziek of
een app.546 Niet de internetverbinding, maar de muziek en de app zijn onderworpen
aan de regelgeving voor overeenkomsten over digitale inhoud. Deze redenering
sluit ook aan bij mijn kritiek op de brede definitie van digitale inhoud in het
richtlijnvoorstel uit 2015, zoals besproken in het tweede hoofdstuk van dit proefschrift.547 Daarin werd kritiek uitgeoefend op het feit dat in het richtlijnvoorstel

543.
544.
545.
546.
547.

legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 32 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Is sprake
van een dienst, dan gelden de art. 54-56 CRA, namelijk nakoming en prijsvermindering.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 166 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 192 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 166 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie nader par. 2.2.2 van dit proefschrift.
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praktisch alles wat digitaal is onder beschermende regelgeving werd gebracht
waarvoor deze regelgeving niet steeds passend is.548
Hoewel de definitie van digitale inhoud breed is, is voor toepassing van de regelgeving over digitale inhoud wel vereist dat voor de betreffende digitale inhoud een
prijs in geld is betaald.549 Dit hangt mogelijkerwijs samen met het feit dat naar
Engels recht voor de geldigheid van overeenkomsten het vereiste van ‘consideration’
geldt.550 Middels ‘consideration’ worden beperkingen gesteld aan de afdwingbaarheid van overeenkomsten.551 Dit heeft tot gevolg dat de consument niet wordt beschermd indien niet is betaald voor de digitale inhoud552 terwijl er zeer veel gratis
digitale inhoud bestaat. Om te voldoen aan het vereiste van ‘consideration’ dient
iets wat juridische waarde heeft te worden gegeven voor een bepaalde belofte.553
De vraag of de zogenoemde ‘consideration’ voldoende waarde heeft wordt door
rechters niet beantwoord.554 Met andere woorden: ook al zou de geleverde digitale
inhoud € 20 waard zijn en is slechts € 5 betaald door de koper, dan zal toch aan
de eis van ‘consideration’ zijn voldaan. Het is immers een voor het recht relevante
vergoeding in ruil voor de geleverde digitale inhoud. Dit is anders wanneer de digitale inhoud is geleverd in ruil voor het leveren van persoonsgegevens.555 Deze
zijn niet van juridische waarde en de overeenkomst is dan ook niet juridisch geldend. Er is immers geen bedrag in geld betaald. De regulering van overeenkomsten
over digitale inhoud in de Consumer Rights Act is dan ook niet van toepassing op
bijvoorbeeld gratis apps in de Google Play Store of Apple App Store. De consument
lijkt dan niet te worden beschermd. Wel kan het voorkomen dat gratis digitale inhoud is geleverd samen met goederen, diensten of andere digitale inhoud waarvoor
een prijs in geld is betaald. De digitale inhoud is dan niet toegankelijk tenzij voor
de digitale inhoud, goederen, diensten of andere digitale inhoud een prijs in geld
is betaald.556 Een voorbeeld is een overeenkomst over een computer inclusief
‘gratis’ antivirussoftware. Normaal gesproken zou voor die software immers moeten
worden betaald.557 Artikel 33 lid 2 van de Act bepaalt dat in dat geval de regels
over digitale inhoud in de Consumer Rights Act van toepassing zijn. Uit het derde
lid van artikel 33 CRA volgt dat de regeling ook van toepassing is wanneer een
consument middels betalingen gebruikmaakt van enige faciliteiten waarvoor geld
is betaald. Voorbeelden zijn virtuele valuta of gift vouchers.558 Het feit dat de toereikendheid van de ‘consideration’ (de vraag of voldoende is betaald) niet door
548.
549.
550.
551.

556.
557.
558.

Zie voor de kritiek nader par. 2.2.3 van dit proefschrift.
Zie art. 33 lid 1 CRA.
Bray & Kerry, ELR 2015, p. 2 (online versie).
Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 4-001, p. 403-404. Zie een belangrijk arrest over consideration
in de ‘fysieke wereld’: Chappell/Nestle Co Ltd (1959) UKHL 1. De ‘consideration’ dient ‘sufficient’ te
zijn en niet ‘adequate’.
Zie art. 33 lid 1 CRA: (1)This Chapter applies to a contract for a trader to supply digital content to a consumer,
if it is supplied or to be supplied for a price paid by the consumer. In het volgende hoofdstuk wordt nader
ingegaan op de verstrekking van persoonsgegevens in plaats van geld als tegenprestatie.
Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 4-002, p. 404.
Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 4-014, p. 412.
De regels zijn niet van toepassing bij het leveren van uitsluitend informatie, zie Chitty on Contracts,
Volume II 2018, nr. 38-542, p. 1251.
Art. 33 lid 2 CRA. Zie hierover: Treitel 2015, nr. 23-032.
Bray & Kerry, ELR 2015, p. 2 (online versie).
Chitty on Contracts, Volume II 2018, nr. 38-541, p. 1251.
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rechters hoeft te worden getoetst, is positief voor consumenten die rechten ontlenen
aan de regeling over digitale inhoud in artikel 33 CRA. Voorstelbaar is immers dat
rechters niet zijn gespecialiseerd in de geldelijke waarde van bepaalde virtuele valuta en de waarde van verschillende typen digitale inhoud. Zou de rechter zich nog
een voorstelling kunnen maken bij de waarde van een auto van merk X van een
bepaald aantal jaar oud, dit zal hij waarschijnlijk niet hebben bij steeds veranderende versies van bepaalde software. Dergelijke ontwikkelingen en updates van
software zijn lastig bij te houden en te beoordelen. Derhalve is het mijns inziens
positief voor de consument dat de rechter de waarde van de vergoeding of virtuele
valuta die in het kader van ‘consideration’ is gegeven niet hoeft te beoordelen. De
regels over digitale inhoud worden dan immers toegepast zonder lastige verwikkelingen over de vraag of wel voldoende is betaald voor de betreffende digitale inhoud.
5.3.2

Non-conforme digitale inhoud

Om een beroep te kunnen doen op remedies, dient eerst de non-conformiteit van
de digitale inhoud te worden aangetoond. In de artikelen 34 t/m 36 CRA is neergelegd waar digitale inhoud aan moet voldoen (de zogenoemde ‘statutory terms’).
Ten eerste moet de digitale inhoud over voldoende kwaliteit beschikken (art. 34
CRA). Hierbij geldt dat de digitale inhoud dient te voldoen aan de verwachtingen
van een ‘reasonable person’. Dit is een geobjectiveerde norm. Hiervoor zijn verschillende omstandigheden van belang, zoals de beschrijving van de digitale inhoud
en de prijs. Op die manier is de conformiteitstoets flexibel genoeg om toe te passen
op verschillende typen digitale inhoud.559 Verder is van belang dat wanneer bij de
koop is aangegeven dat de digitale inhoud geschikt is voor een bepaald doel, hier
door de aanbieder ook aan moet worden voldaan (art. 35).560 Dit is uiteraard van
belang nu digitale inhoud bepaalde doelen kan dienen en deze doelen vanwege
de ontastbaarheid niet zijn te aanschouwen. Wanneer iemand onderwijssoftware
nodig heeft voor zijn kind van jonge leeftijd dient deze ook voor die doelgroep geschikt te zijn (en dus niet uitsluitend voor oudere kinderen).561 Tot slot volgt uit
artikel 36 dat de digitale inhoud overeen moet komen met de beschrijving die de
aanbieder heeft gegeven. De conformiteitstoets uit de artikelen 34 t/m 36 CRA bevat
daarmee zowel objectieve (‘reasonable person’ uit art. 34) als subjectieve elementen
(‘hetgeen de aanbieder heeft omschreven bij zijn aanbod’). Daarbij zijn de concrete
omstandigheden van belang, zoals de betaalde prijs door de consument.
De hiervoor opgenomen ‘statutory terms’ voor overeenkomsten over digitale inhoud
(hoofdstuk 3) lijken op de statutory terms voor overeenkomsten over goederen
(hoofdstuk 2). Er zijn in de tekst uitsluitend noodzakelijke wijzigingen aangebracht.562 Er is wel nog een aanvullende ‘statutory term’ voor digitale inhoud, namelijk het recht om de digitale inhoud te leveren.563 Volgens artikel 41 CRA dient
559.
560.
561.
562.
563.

legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 178 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 182 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 182 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Chitty on Contracts, Volume II 2018, nr. 38-537, p. 1249. Zie ook hierover Benjamin’s sale of goods 2017,
nr. 14-115, p. 785.
Chitty on Contracts, Volume II 2018, nr. 38-537, p. 1249. Zie ook hierover Benjamin’s sale of goods 2017,
nr. 14-115, p. 785-786.
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de aanbieder het recht te hebben de digitale inhoud te leveren. Deze bepaling hangt
samen met het feit dat de aanbieder er in veel gevallen van overeenkomsten over
digitale inhoud niet mee instemt eigendomsrechten over te dragen.564 Omdat in
geval van de levering van digitale inhoud problemen kunnen ontstaan op het terrein
van intellectuele eigendomsrechten is het voor de praktijk van belang dat een
dergelijke ‘statutory term’ is toegevoegd.
Indien sprake is van non-conforme digitale inhoud kan de gedupeerde consument
een beroep doen op de in de wet neergelegde remedies. Er dient voor de toepasselijkheid van regelgeving een onderscheid te worden gemaakt tussen digitale inhoud
zonder drager (par. 5.3.3) en met drager (par. 5.3.4).
5.3.3

Remedies voor non-conforme digitale inhoud zonder drager

Indien digitale inhoud, zoals software, niet op een drager is geleverd, dan kan de
consument zich (uitsluitend) beroepen op de remedies uit het derde hoofdstuk over
digitale inhoud. Het wettelijk kader voor overeenkomsten over digitale inhoud is
zoveel mogelijk afgestemd op het stelsel voor goederen.565 In artikel 42 CRA is een
getrapt systeem van remedies neergelegd. De consument heeft recht op herstel of
vervanging en pas wanneer dit niet mogelijk is, op prijsvermindering.566 Het valt
op dat de nadruk wordt gelegd op nakoming en dat ontbinding niet tot de mogelijkheden van de gedupeerde consument behoort.567 Op de reden hiervoor wordt
in het vervolg van deze paragraaf nader ingegaan.
Alvorens de remedies nader uit te werken, is het relevant in te gaan op de vraag
of dit hiërarchische systeem past in het algemene Engelse contractenrecht. In tegenstelling tot het geldende hiërarchische systeem zou volgens het algemene Engelse contractenrecht schadevergoeding de primaire remedie zijn. Zoals hiervoor
reeds aan de orde kwam, is nakoming volgens het common-lawsysteem slechts
mogelijk in een aantal uitzonderlijke gevallen. Een voorbeeld is het feit dat vervanging niet tot een bevredigend resultaat kan leiden omdat de goederen uniek zijn.568
Men zou vanuit de common-lawgedachte kunnen redeneren dat digitale inhoud
nooit uniek is, omdat er altijd kopieën voorhanden zijn. Iedere app is hetzelfde en
kan door iedereen worden gedownload. Dat zou ervoor pleiten geen uitzondering
te maken en schadevergoeding als primaire remedie te hanteren. Bij de remedies
in het hoofdstuk over digitale inhoud wordt echter een civil-lawbenadering gevolgd.
De invloed van de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) klinkt daarmee door in
564.
565.

568.

Chitty on Contracts, Volume II 2018, nr. 38-555, p. 1262.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274793/bis-13-910-consumer-rightsbill-proposals-supply-of-digital-content-impact.pdf, p. 15, overweging 48 (laatst geraadpleegd op
4 november 2020). Tevens naar verwezen door Op Heij, TvC 2015, p. 61.
Het conform maken (zie art. 43 lid 8 CRA).
Chitty on Contracts, Volume II 2018, 38-561, p. 1266. Uit art. 42 lid 6 CRA vloeit voort dat de consument
zich ook mag beroepen op andere remedies, zoals schadevergoeding en nakoming. Zie lid 7 ((a)
claiming damages, (b) seeking to recover money paid where consideration for payment of the money has failed;
(c) seeking specific performance; (d) seeking an order for specific implement; (e) relying on the breach against a
claim by the trader for the price), legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 207 (laatst geraadpleegd
op 4 november 2020). Zie ook hierover Cartwright 2016, p. 298. Zie ook Treitel 2015, nr. 23-037.
Zie ook Benjamin’s sale of goods 2017, nr. 14-116, p. 786.
Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 27-022, p. 1995.
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de Consumer Rights Act.569 In de Richtlijn consumentenkoop is immers de hiërarchie
voorgeschreven dat de consument in eerste instantie recht heeft op herstel en
vervanging en pas wanneer dit niet mogelijk is op prijsvermindering of ontbinding.
Hoewel ontbinding voor opzichzelfstaande digitale inhoud is uitgesloten, wordt
wel hetzelfde hiërarchische systeem gevolgd. Dit systeem past aldus niet bij de
bestaande verhouding tussen schadevergoeding en nakoming in de common law
zoals besproken in paragraaf 5.2. Daarin kwam immers naar voren dat schadevergoeding de meest belangrijke remedie is.
In geval van non-conforme digitale inhoud is in artikel 43 CRA de primaire remedie
(nakoming in de vorm van herstel of vervanging570) uitgewerkt. De aanbieder van
de digitale inhoud dient aan een dergelijk verzoek binnen redelijke termijn en
zonder ernstige overlast te voldoen.571 De kosten voor herstel en vervanging komen
voor rekening van de aanbieder.572 Het vorderen van herstel of vervanging kan niet
worden gevergd indien dit onmogelijk is of ten opzichte van andere beschikbare
remedies disproportioneel is.573 De nakomingsvarianten herstel en vervanging zijn
disproportioneel indien de kosten voor de aanbieder onredelijk zijn. Daarvoor zijn
van belang de waarde die de digitale inhoud zou hebben indien wel sprake was
van conformiteit, de significantie van het gebrek aan conformiteit en de vraag of
de andere remedie geëffectueerd zou kunnen worden zonder ernstig ongemak voor
de consument.574 Voor de vragen wat een redelijke termijn is en of sprake is van
ernstig ongemak zijn de aard van de digitale inhoud en het doel waarvoor de digitale inhoud is verkregen of waarvoor deze toegankelijk is geworden relevant. De
gedupeerde consument dient de aanbieder een redelijke termijn te geven om te
herstellen of vervangen. Hij mag niet tussentijds al verzoeken om een andere remedie.575
Indien de aanbieder niet het recht had de digitale inhoud te leveren (en daarmee
de statutory term ‘right to supply’ heeft geschonden), heeft de consument op basis
van artikel 42 lid 5 CRA recht op een vergoeding (‘refund’). De consument dient
dan op basis van artikel 45 CRA al het geld binnen 14 dagen terug te krijgen.576 De
vergoeding dient op dezelfde wijze plaats te vinden als de consument in eerste instantie heeft betaald. Ter illustratie: heeft de consument via een creditcard betaald,
dan dient de vergoeding ook daarnaar te worden teruggeboekt. Dit is slechts anders
wanneer de consument met een andere wijze van terugbetaling instemt.577 Het
recht op deze vergoeding komt voort uit het feit dat digitale inhoud niet kan worden
569.
570.

571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.

Giliker, LS 2017, p. 84.
Vervanging van de geleverde digitale inhoud impliceert ook dat de consument deze eerst geleverde
digitale inhoud teruggeeft. Omdat dit niet expliciet in de wet wordt aangegeven, lijkt er geen plicht
op de consument te rusten om de digitale inhoud bij vervanging terug te geven. Het hiërarchische
stelsel van remedies komt uit de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) dat destijds is geïmplementeerd in part 5A van de Sale of Goods Act.
Art. 43 lid 2 onder a CRA.
Art. 43 lid 2 onder b CRA.
Art. 43 lid 3 onder a en b CRA.
Art. 43 lid 4 a-c CRA.
Art. 43 lid 6-7 CRA.
Zie art. 45 lid 1 en 3 CRA. Zie hierover: Treitel 2015, nr. 23-041. Zie ook Benjamin’s sale of goods 2017,
nr. 14-116, p. 786.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 218 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
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teruggegeven en dus geen recht op ontbinding bestaat.578 De reden dat geen recht
op ontbinding bestaat, is dat digitale inhoud niet kan worden teruggegeven ‘in any
meaningful sense’.579 Dit heeft te maken met de unieke aard van digitale inhoud.580
Het feit dat ontbinding is uitgesloten bij opzichzelfstaande digitale inhoud, lijkt
niet de mate van consumentenbescherming te doen verminderen. Ontbinding zou
immers tot praktische bezwaren leiden: de digitale inhoud kan lastig worden teruggegeven. Het is ook niet te verwachten dat de consument ontbinding wenst. Het
is voor beide partijen van belang dat de non-conforme digitale inhoud weer werkt
en daarvoor is in eerste instantie nakoming de meest aangewezen remedie. Mijns
inziens is het dan ook een goede oplossing dat ontbinding niet tot de mogelijkheden
behoort indien de digitale inhoud niet op een drager is geleverd.
Zoals eerder aan de orde kwam, is prijsvermindering conform de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) de secundaire remedie. Ondanks de bestaande hiërarchie
heeft de consument in geval van non-conforme digitale inhoud niet direct na zijn
verzoek tot herstel of vervanging recht op prijsvermindering.581 De consument
heeft hier alleen recht op indien hij noch herstel of vervanging kan eisen en de
aanbieder in gebreke is gebleven binnen een redelijke termijn en zonder ernstig
ongemak te herstellen of te vervangen.582 In geval van prijsvermindering zal een
evenredige vermindering van het betaalde bedrag plaatsvinden.583 Dit kan ook
leiden tot teruggave van het hele bedrag.584
De consument heeft tot slot op basis van artikel 46 CRA recht op herstel of compensatie indien schade is toegebracht aan het apparaat of andere digitale inhoud. Dit
is een nieuwe remedie585 en lijkt een voor de praktijk belangrijke bepaling omdat
gevolgschade bij gebrekkige digitale inhoud aanzienlijk kan zijn. Of de consument
hier recht op heeft, is afhankelijk van de vraag of de schade zich ook had voorgedaan
indien sprake was van ‘reasonable care and skill’ van de aanbieder.586 Wat ‘reasonable care and skill’ precies inhoudt, hangt af van de professionaliteitsstandaarden
en de omstandigheden van het geval. Ter illustratie: van routineupdates wordt een
hogere standaard verwacht dan indien in een noodgeval moet worden opgetreden
578.
579.

582.
583.
584.
585.
586.

‘Right to rejection’ Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-556, p. 1262-1263.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 205 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Aan
de Consumer Rights Act is de Consumer Rights Bill voorafgegaan. Uit de ‘Revised Impact Assessment’
blijkt dat geen short term right to reject is voorgesteld indien digitale inhoud op een immateriële
wijze is gekocht, zoals een download of streaming. Enerzijds is de digitale inhoud gemakkelijk te
kopiëren en lastig te verwijderen. Ook kan digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet worden teruggegeven. Zie gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/274853/bis-13-1356-consumer-rights-bill-supply-of-digital-content-impact-final.pdf, p. 36,
punt 129 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Zie voor voorbeelden: citizensadvice.org.uk/Global/Migrated_Documents/corporate/cra2015-practicalexamples.pdf (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
Chitty on Contracts, Volume II 2018, 38-561, p. 1266. Onder verwijzing naar BIS, Clarifying Consumer
Law, par. 7.138.
Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-559, p. 1265. Onder verwijzing naar Explanatory Notes 2015
par. 204.
Art. 44 lid 3 CRA.
Art. 44 lid 1 CRA.
Art. 44 lid 2 CRA.
Benjamin’s sale of goods 2017, 14-116, p. 786.
Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-563, p. 1268. Zie hierover: Treitel 2015, nr. 23-042.
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bij veiligheidsbedreigingen.587 In de literatuur komt naar voren dat artikel 46 CRA
om een aantal redenen vernieuwend is. Onder meer is bijzonder dat de consument
niet hoeft aan te tonen dat de ontstane schade is veroorzaakt door de ‘negligence’
van de aanbieder. Men heeft recht op een vergoeding wanneer de schade niet zou
zijn ontstaan indien de aanbieder voldoende ‘reasonable care and skill’ had uitgeoefend. Daarnaast wordt van de aanbieder verwacht iets te repareren dan wel
compensatie te bieden voor iets wat hij niet zelf heeft geleverd.588 Daarmee zou
kunnen worden gesteld dat de zorgplicht van de aanbieder groter is bij digitale
inhoud dan in geval van goederen. Door in de wet te reguleren dat de aanbieder
van de digitale inhoud schade dient te vergoeden aan het apparaat of andere digitale inhoud indien hij niet voldoende zorg heeft betracht, is dit voor alle partijen
helder. Men hoeft niet achteraf onderzoek te doen wat de precieze oorzaak is van
de schade die is toegebracht.
Een hieruit voortvloeiend probleem is dat het mogelijk lastig is de schade die aan
andere digitale inhoud of het apparaat is aangebracht te begroten. In het algemene
contractenrecht komt naar voren dat de centrale remedie schadevergoeding ‘inadequate’ kan zijn wanneer de schade lastig kan worden begroot. In dat geval kan
worden teruggevallen op de remedie nakoming.589 Echter, in het geval schade is
toegebracht aan het apparaat of andere digitale inhoud, kan niet worden teruggevallen op andere remedies en dient de schade daadwerkelijk te worden begroot.
Het probleem bij het in kaart brengen van schade als gevolg van verloren data is
dat de actuele waarde van data onzeker is.590 Desalniettemin zal de rechter hier
invulling aan moeten geven.
Het is tot slot relevant dat de consument recht heeft op andere remedies voor
‘breach of any term’ in het algemene contractenrecht. Op basis van artikel 42 lid
7 CRA zijn dat onder meer het vorderen van schadevergoeding en nakoming. De
remedie ontbinding is uitgesloten.591 In het voorgaande kwam reeds naar voren
dat digitale inhoud niet kan worden teruggegeven ‘in any meaningful sense’. Dit
geldt ook wanneer het algemene contractenrecht dit wel zou toestaan.592 Mochten
zich andere problemen voordoen of schade aan het apparaat of digitale inhoud
ontstaan, dan zijn er in de CRA mogelijkheden voorhanden, namelijk schadevergoeding of een terugbetaling van de prijs. Dergelijke nieuwe regels kunnen de
consument bescherming bieden.
5.3.4

Remedies voor op een drager geleverde non-conforme digitale inhoud:
aanvullende toepasselijkheid van de regels over goederen en het
verschil met de regels over digitale inhoud

De hiervoor besproken remedies zijn van toepassing op digitale inhoud die al dan
niet op een materiële drager is geleverd. Wanneer de digitale inhoud op een drager
587.
588.
589.
590.
591.
592.

legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 221 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Chitty on Contracts, Volume II 2018, 38-563, p. 1268-1269.
Chitty on Contracts, Volume I 2018, 27-018, p. 1992.
Zeno-Zencovich 2018, p. 52.
Treitel 2015, nr. 23-043. Chitty on Contracts, Volume II 2018, 38-562, p. 1267.
Chitty on Contracts, Volume II 2018, 38-562, p. 1267.

DE REGULERING VAN OVEREENKOMSTEN OVER DIGITALE INHOUD NAAR ENGELS RECHT

113

5.3

REMEDIES IN DE CONSUMER RIGHTS ACT

is geleverd, zoals een cd of dvd, of verwerkt is in een goed, dan is op grond van
artikel 16 lid 1 CRA ook het hoofdstuk over goederen uit de Consumer Rights Act
van toepassing op de betreffende overeenkomst.593 In de literatuur komt naar voren
dat middels deze toepasselijkheid de regulering van gemengde overeenkomsten
wordt erkend.594 In ieder geval worden de goederen non-conform wanneer de
daarin opgenomen digitale inhoud non-conform is. Deze redenering zou overeenkomen met de regeling in de 1979 Act.595
Is de digitale inhoud op een drager geleverd, dan heeft de consument dus de keuze
tussen remedies op basis van de regeling over goederen (hoofdstuk 2) én de regeling
over digitale inhoud (hoofdstuk 3). Daarnaast mag de consument gebruikmaken
van algemene common-lawremedies.596 De toepasselijke remedies uit het hoofdstuk
over goederen zijn neergelegd in de artikelen 19 t/m 24 CRA. De consument heeft
op grond daarvan drie mogelijkheden, namelijk (I) een ‘short-term right to reject’,
(II) herstel of vervanging en (III) prijsvermindering of een ‘final right to reject’.597
De ‘short term right to reject’ houdt in dat de consument tot 30 dagen na aflevering
het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.598 Men kan dan het goed inclusief
de gebrekkige digitale inhoud teruggeven. Daarnaast zijn herstel en vervanging
belangrijke remedies die in beginsel vóór prijsvermindering of de final right to reject
aan de orde zijn.599 In artikel 24 lid 5 CRA is toegelicht wanneer de consument
prijsvermindering of de final right to reject mag uitoefenen. Dit is mogelijk na
eenmaal herstel (zoals een update)600 of vervanging van het goed of indien de digitale inhoud nog steeds niet voldoet aan de overeenkomst. Bovendien is dit mogelijk
indien de aanbieder in gebreke is gebleven binnen redelijke termijn en zonder
ernstig ongemak na te komen.601 Daarna komt dus pas prijsvermindering of de
‘final right to reject’ aan de orde. Naast de remedies in het tweede hoofdstuk van
de Consumer Rights Act over goods heeft de consument ook het recht zich te beroepen op remedies uit het algemene contractenrecht, waaronder het recht op
ontbinding.602 Er kan worden betoogd dat de consument dermate veel keuzemogelijkheden heeft dat hij voldoende wordt beschermd wanneer hij non-conforme digitale inhoud op een drager heeft ontvangen. Desalniettemin kunnen spanningen
bestaan tussen het samenbrengen van civil- en common-lawremedies in een common-lawregeling. Giliker ziet namelijk bij de behandeling van remedies voor goederen in de CRA dat EU- en common-lawremedies zijn samengebracht en dat
593.
594.
595.
596.
597.

600.
601.
602.

legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 79 en 205 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Benjamin’s sale of goods 2017, 14-055, p. 741.
Benjamin’s sale of goods 2017, 14-081, p. 761.
Zie art. 19 lid 11 CRA.
Zie art. 19 lid 3 CRA. legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 204 (laatst geraadpleegd op
4 november 2020). Zie over het recht op ontbinding indien de digitale inhoud is verwerkt in de
goederen en de goederen kunnen worden verworpen: Treitel 2015, nr. 23-037.
Uit art. 19 lid 9 CRA volgt dat de consument ook andere remedies mag inroepen, zie nader art. 19
lid 11 CRA.
Uit de toelichting bij art. 23 blijkt dat indien de consument heeft gekozen voor herstel of vervanging,
hij geen andere remedies mag vorderen zonder de verkoper eerst een redelijke tijd te geven aan
de remedie te voldoen. legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 133 (laatst geraadpleegd op
4 november 2020).
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 211 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie ook hierover: Mak, WPNR 2015, p. 923-924.
Zie art. 19 lid 11 CRA. Zie hierover: Benjamin’s sale of goods 2017, 14-081, p. 761.
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daarmee de spanning tussen de civil- en common-lawbenadering voor remedies
blijft bestaan.603 Men kan immers als gedupeerde consument op basis van artikel
19 lid 11 CRA de keuze maken geen beroep te doen op de remedies uit het hiërarchische systeem, maar op de algemene common-lawremedies.604 Door de ruimte
die wordt geboden gebruik te maken van de common-lawremedies, wordt dus het
hiërarchische systeem met nakoming als primaire remedie terzijde geschoven.
Het is relevant de verschillen tussen de remedies in het tweede hoofdstuk over
goederen en de specifieke remedies voor digitale inhoud uit het derde hoofdstuk
van de Consumer Rights Act te bespreken. De consument heeft immers bij digitale
inhoud op een materiële drager de keuze tussen de rechten uit beide hoofdstukken.
Het belangrijkste verschil met de remedies uit het hoofdstuk over digitale inhoud
is dat de consument in geval van digitale inhoud die opzichzelfstaat (zonder drager)
geen ‘right to reject’ en ‘to treat the digital content as at an end’ heeft. Ontbinding
is met andere woorden niet mogelijk in geval van overeenkomsten over digitale
inhoud.605 Zoals reeds naar voren kwam, is de reden hiervoor dat teruggave van
de digitale inhoud niet gemakkelijk is. Er kunnen immers kopieën worden gemaakt.
Wanneer wordt gepoogd digitale inhoud terug te geven kan dit leiden tot een kopie
van de digitale inhoud.606 Indien de digitale inhoud op een materiële drager is geleverd, bestaat dit probleem niet. De gedupeerde consument kan immers het goed
met de digitale inhoud die erop staat, zoals een tablet met een e-book, teruggeven.
Het recht op prijsvermindering bestaat wel bij opzichzelfstaande digitale inhoud,
maar wordt dan niet gekoppeld aan vormen van beëindiging of ontbinding.607 Een
ander verschil is gelegen in de mogelijkheden tot herstel en vervanging van de
aanbieder. Is digitale inhoud op een drager geleverd en is daarmee het stelsel van
goederen mede van toepassing, dan bestaat reeds het recht op prijsvermindering
of ontbinding na één poging tot herstel of vervanging door de aanbieder. Is sprake
van opzichzelfstaande digitale inhoud, zoals een download, en is dus het derde
hoofdstuk over digitale inhoud uitsluitend van toepassing, dan heeft de consument
alleen recht op prijsvermindering indien de verkoper niet binnen redelijke tijd of
zonder ernstige overlast voor de consument heeft voldaan aan zijn plicht tot herstel
of vervanging.608 De reden is gelegen in de aard van bepaalde vormen van digitale
inhoud, zoals games die enkele bugs on release bevatten.609 De aard van digitale
inhoud brengt met zich dat hierin sneller ‘kleine’ gebreken aanwezig zijn die
moeten worden gerepareerd. Wanneer de consument ieder klein gebrek zou melden
603.

604.

605.
606.

607.
608.
609.

Giliker, LS 2017, p. 87. Zie ook het eind van haar stuk …’, the Consumer Rights Act 2015 highlights the
difficulty, perhaps impossibility, of reverting back to a purely common law form of consumer law’. Zie Giliker, LS 2017, p. 102.
Een dergelijke bepaling is ook opgenomen in het derde hoofdstuk over digitale inhoud, namelijk
in art. 42 lid 6 en 7 CRA. Een belangrijk verschil met de regeling over goederen is dat ontbinding
bij digitale inhoud niet tot de mogelijkheden behoort. Zie nader het vervolg van deze paragraaf.
Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-561, p. 1266.
Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-561, p. 1266. Onder verwijzing naar BIS, Clarifying Consumer
Law, par. 7.138. Zie ook legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 205 (laatst geraadpleegd op
4 november 2020).
Chitty on Contracts 2015, Volume II, 38-519, p. 1273.
Chitty on Contracts Volume II 2018, 28-559, p. 1271.
Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-558, p. 1265. Onder verwijzing naar Explanatory Notes 2015
par. 204. Zie ook legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 204 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
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en slechts na één poging tot herstel door de aanbieder recht op prijsvermindering
ontstaat, zou dit geen recht doen aan het hiërarchische systeem van remedies.
Consumenten zouden dan te snel prijsvermindering kunnen vorderen door kleine
gebreken te melden.610 Dat dit niet mogelijk is, is mijns inziens passend nu het
hiërarchische systeem primair gericht is op nakoming. Een beperking in het aantal
keren dat hersteld mag worden door de aanbieder zou uiteindelijk bewerkstelligen
dat de beschikbaarheid van de digitale inhoud wordt beperkt of dat de kosten voor
consumenten stijgen.611
5.4

Analyse

In deze analyse wordt eerst een vergelijking gemaakt tussen het Nederlandse en
het Engelse systeem (par. 5.4.1). Vervolgens komt aan de orde in hoeverre inspiratie
kan worden ontleend aan de regels uit de Consumer Rights Act om de consumentenbescherming in het BW te verstevigen (par. 5.4.2).
5.4.1

Vergelijking Nederlandse en Engelse systeem

In deze paragraaf worden het Nederlandse en Engelse systeem met elkaar vergeleken. Ten eerste komt de toepasselijkheid van regelgeving aan bod waarna uitgebreid
wordt ingegaan op de verschillen in de regulering van remedies. De verschillen
tussen de remedies zijn tevens schematisch terug te vinden in de bijlage bij dit
hoofdstuk.
Toepasselijkheid van regelgeving
Naar Nederlands recht wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen digitale inhoud
die wel of niet op een drager is geleverd. Vervolgens wordt uitsluitend digitale inhoud met drager zonder nadere voorwaarden onder de kooptitel gebracht. Digitale
inhoud zonder drager wordt uitsluitend onder de kooptitel geschaard wanneer
deze is geïndividualiseerd en er feitelijke macht over kan worden uitgeoefend.612
Aan de hand daarvan wordt bepaald of de remedies uit de titel over consumentenkoop van toepassing zijn. De Engelse wetgever heeft uitsluitend onderscheid aangebracht tussen digitale inhoud die al dan niet op een drager is geleverd. Is digitale
inhoud niet op een drager geleverd, dan gelden uitsluitend de bepalingen uit het
hoofdstuk over digitale inhoud. Wanneer digitale inhoud wel op een drager is geleverd, mag de gedupeerde consument kiezen tussen de remedies die speciaal zijn
ontwikkeld voor digitale inhoud en de remedies voor goederen. Dit onderscheid
lijkt transparanter en minder ingewikkeld voor de consument dan het Nederlandse
systeem. De reden is dat in ieder geval één set regels van toepassing is op alle typen
digitale inhoud.
De regulering van remedies
Naar Nederlands recht wordt geen rekening gehouden met de aard van digitale
inhoud, omdat wordt teruggevallen op de voor zaken ontworpen regels in het
610.
611.
612.

Deze gedachte lijkt in lijn met de voorwaarden om ontbinding te mogen vorderen in het BW, zie
art. 7:22 lid 1 BW. Voor kleine gebreken is ontbinding niet mogelijk.
legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes, punt 204 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Art. 7:5 lid 5 BW.
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BW.613 In eerste instantie heeft de consument recht op nakoming en bij gebreke
daarvan op prijsvermindering of ontbinding. Er wordt door de Nederlandse wetgever
niet erkend dat de ongedaanmakingsverplichtingen bij ontbinding in geval van
digitale inhoud tot problemen kunnen leiden.614 Daarnaast is schadevergoeding
mogelijk. In geval van digitale inhoud waar alleen toegang tot de digitale inhoud
wordt verleend, zoals streaming, is het algemene kooprecht uit Boek 6 BW van
toepassing. De beschikbare remedies zijn dan nakoming, ontbinding en schadevergoeding.
In de Consumer Rights Act zijn de remedies anders geregeld. Het valt op dat de
Engelse wetgever rekening heeft gehouden met de aard van digitale inhoud en de
implicaties daarvan voor de beschikbare remedies. Door de regels voor overeenkomsten over digitale inhoud op te nemen in een apart hoofdstuk heeft de Engelse
wetgever de mogelijkheid specifieke regels te ontwikkelen. Het voordeel daarvan
is dat specifieke begrippen over de levering van digitale inhoud kunnen worden
opgenomen. Een voorbeeld is artikel 43 lid 5 onder b over digitale inhoud waar
gesproken wordt over ‘obtained or accessed’ in plaats van ‘acquired’ in artikel 23
lid 5 onder b over goederen.615 In de literatuur is opgemerkt dat in de Consumer
Rights Act de nadruk lijkt te liggen op nakoming.616 Deze gedachte komt overeen
met het Nederlandse systeem. Volgens de Consumer Rights Act heeft de consument
in geval van non-conforme digitale inhoud in beginsel recht op herstel of vervanging. Een verschil is wel dat de nakomingscategorie ‘aflevering van het ontbrekende’
hierin niet is opgenomen, terwijl dit in het BW wel een aparte nakomingscategorie
is. De reden hiervoor is dat ‘aflevering van het ontbrekende’ reeds vóór de implementatie van de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) in het BW was opgenomen.
De Richtlijn consumentenkoop bevat uitsluitend herstel en vervanging als nakomingscategorieën. Doordat de richtlijn is gericht op minimumharmonisatie, was
de Nederlandse wetgever bij de implementatie niet verplicht ‘aflevering van het
ontbrekende’ te schrappen. Desalniettemin lijken de remedies en het hiërarchische
systeem op elkaar vanwege de oorsprong uit de Richtlijn consumentenkoop.
Prijsvermindering is slechts bij onmogelijkheid tot herstel of vervanging mogelijk.
Wanneer digitale inhoud op een drager is geleverd, dan mag de consument volgens
de regels in de CRA reeds overgaan op prijsvermindering of ontbinding na één
poging tot herstel of vervanging. Dit is niet het geval bij opzichzelfstaande digitale
inhoud, omdat de aard van digitale inhoud met zich brengt dat vaak kleine gebreken
aanwezig zijn. De aanbieder moet in de gelegenheid worden gesteld deze te repareren zonder direct de prijs te hoeven verminderen. Daarnaast bestaat nog een
recht op een vergoeding (‘refund’) indien de aanbieder niet het recht had de digitale
inhoud te leveren. Wat verder opvalt, is dat ontbinding (‘right to reject’) niet mogelijk is in geval van opzichzelfstaande digitale inhoud, zoals een download. Zoals
eerder aangegeven, heeft de wetgever erkend dat digitale inhoud niet kan worden
teruggegeven ‘in any meaningful sense’. Tot slot is in het hoofdstuk over digitale
613.
614.
615.
616.

Voor de vraag wat een redelijke termijn inhoudt en wanneer sprake is van ernstige overlast, is
volgens Loos wel de aard van de digitale inhoud van belang. Zie Loos, Mediaforum 2015, p. 101.
Wel kan art. 6:272 BW soelaas bieden, zie nader par. 4.4.2 van dit proefschrift.
Zie ook Chitty on Contracts Volume II 2018, 38-558, p. 1264.
Mak, WPNR 2015, p. 923-924.
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inhoud een specifieke bepaling over schade aan het apparaat of andere digitale
inhoud opgenomen. Naar Nederlands recht bestaat geen remedie in geval van
schade aan het apparaat of andere digitale inhoud. De consument heeft naar Engels
recht meer keuze ten aanzien van remedies indien digitale inhoud in goederen is
verwerkt, zoals een e-book op een tablet. In het Engelse systeem zijn dan namelijk
tevens de bepalingen uit het hoofdstuk over goederen van toepassing. De consument
mag binnen 30 dagen ontbinden (‘short time to reject’). Dit lijkt logisch nu de digitale inhoud dan wel kan worden teruggegeven. Bovendien mag de consument zich
beroepen op de remedies uit het algemene contractenrecht, waaronder het algemene
recht op ontbinding.617 Daarmee blijft een belangrijke plaats voor ontbinding in
het Engelse recht gewaarborgd.
De belangrijkste verschillen zijn aldus gelegen in (I) de ruime toepasselijkheid van
wetgeving, (II) de terminologie die is toegespitst op digitale inhoud, (III) de bredere
conformiteitstoets, (IV) de uitsluiting van ontbinding in geval van digitale inhoud
zonder drager, (V) de drempel voor een recht op prijsvermindering en (VI) de
aparte remedie over schade aan het apparaat of andere digitale inhoud. In de volgende paragraaf wordt geanalyseerd in hoeverre deze keuzes van de Engelse wetgever in de Consumer Rights Act de huidige consumentenbescherming kan verstevigen.
Tot slot is in deze analyse van belang dat in ieder geval twee risico’s zijn verbonden
aan het opnemen van specifieke wetgeving over digitale inhoud in een apart
hoofdstuk zoals gedaan in de Consumer Rights Act.
Het eerste risico is dat er een complex systeem kan ontstaan doordat de regels in
het hoofdstuk over digitale inhoud zeer uitgebreid en gedetailleerd zijn geformuleerd en daarnaast door de consument een beroep mag worden gedaan op andere
regelgeving uit het algemene contractenrecht.618 In de literatuur komt naar voren
dat een te zeer verfijnde normstelling tot rechtsonzekerheid kan leiden vanwege
de complexiteit.619 Enerzijds zijn de regels over digitale inhoud zeer verfijnd en
anderzijds mag de consument zich onder omstandigheden beroepen op regels uit
andere hoofdstukken van de CRA dan wel remedies uit het algemene overeenkomstenrecht. Zo kan de consument zich in geval van een gemengde overeenkomst
beroepen op regels uit twee hoofdstukken. Daarnaast is in het hoofdstuk over
goederen in de CRA neergelegd dat de consument zich tevens mag beroepen op
remedies uit het algemene contractenrecht, waaronder ontbinding. Dit was overigens ook het geval bij de implementatie van de op minimumharmonisatie gebaseerde Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) in het Engelse recht, omdat de Engelse
wetgever er toen ook voor koos de common-lawremedies naast de remedies uit de
richtlijn te laten bestaan. Dit kan leiden tot een onsamenhangend pakket van
remedies omdat de civil- en common-lawremedies naast elkaar blijven bestaan. De
consument dient in ieder geval zelf te beoordelen welk pakket aan regels van toepassing is en kan niet uitsluitend het specifieke hoofdstuk over digitale inhoud
617.
618.
619.

legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes/division/3/1/4/4, nr. 207 (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
Art. 42 CRA.
Oldenziel 1998, p. 240.
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raadplegen. Wanneer hij zich niet beroept op de specifieke regels uit het hoofdstuk
over digitale inhoud kunnen interpretatievraagstukken ontstaan.
Ten tweede kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de toekomstbestendigheid
van wetgeving. Bij de behandeling van de definitie van digitale inhoud kwam reeds
naar voren dat momenteel onduidelijk is hoe technologieën zich in de toekomst
ontwikkelen. Door technische termen op te nemen in een specifiek hoofdstuk voor
overeenkomsten over digitale inhoud kan het voorkomen dat deze termen in de
toekomst hun betekenis verliezen.
5.4.2

Inspiratie voor de versteviging van de consumentenbescherming

In het vierde hoofdstuk zijn drie punten uitgewerkt op basis waarvan versteviging
van de consumentenbescherming in het BW is aan te bevelen. In deze paragraaf
wordt een afweging gemaakt in hoeverre de keuzes die in de Consumer Rights Act
zijn gemaakt voor inspiratie kunnen zorgen om de consumentenbescherming te
verstevigen.
Het eerste punt uit het Nederlandse recht ziet op het feit dat op verschillende typen
digitale inhoud andere regelgeving van toepassing is. Het gaat hierbij om het onderscheid tussen al dan niet gestreamde digitale inhoud. Voor overeenkomsten
over gestreamde digitale inhoud wordt de consument verwezen naar het algemene
overeenkomstenrecht waardoor hij niet kan profiteren van de consumentenbeschermende regels in de titel over consumentenkoop (art. 7:5 lid 5 BW). Naar Engels
recht is daarentegen één set regels van toepassing op alle typen digitale inhoud.
De consument hoeft niet te zoeken naar de van toepassing zijnde wetgeving omdat
dit hoofdstuk de titel ‘digitale inhoud’ heeft. Er zijn bovendien aanvullende rechten.
Zo mag de consument in geval van digitale inhoud die op een drager is geleverd
zich tevens beroepen op de regels die zijn neergelegd in het hoofdstuk over goederen. Daarnaast mag hij zich in geval van een gemengde overeenkomst beroepen
op de regels uit de diverse van toepassing zijnde hoofdstukken. Het feit dat dit
duidelijk is neergelegd lijkt in ieder geval voor meer rechtszekerheid voor de gedupeerde consument te zorgen. Kanttekening hierbij is wel dat de hoeveelheid toepasselijke regels groot kan zijn en de consument moet weten op welke juridische
grondslag hij zijn vordering dient te baseren.
Het tweede punt houdt in dat begrippen in het BW niet relevant zijn of anders
moeten worden geïnterpreteerd bij de toepassing op overeenkomsten over digitale
inhoud. Door, zoals in de Consumer Rights Act, een apart hoofdstuk over digitale
inhoud op te nemen, kan op digitale inhoud toegesneden wetgeving worden ontworpen. Er is dan ruimte bepalingen te formuleren met het oog op de toepassing
op overeenkomsten over digitale inhoud. Een voorbeeld uit de Consumer Rights
Act is ‘the right to supply the content’.620 Dergelijke termen kunnen de consument
meer houvast bieden. Ook kunnen inhoudelijk andere keuzes worden gemaakt.
Hoewel bij de regulering van remedies voor digitale inhoud zoveel mogelijk het
regime van goederen is gevolgd, geldt er een aantal bijzonderheden. Een voorbeeld
620.

Art. 42 lid 5 CRA.
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is het niet kunnen toepassen van de remedie ontbinding indien digitale inhoud
niet op een drager is geleverd. Door vooraf de rechten op een adequate wijze te
reguleren, worden achteraf interpretatievraagstukken voorkomen.
Het derde punt ziet op het feit dat geen passende remedies en andere verhaalsmogelijkheden in het BW voorhanden zijn in geval van lastig of niet te herstellen
nadeel als gevolg van gebrekkige digitale inhoud. Voorbeelden zijn schade als gevolg
van beveiligingsgebreken of het kwijtraken van foto’s, zoals aan de orde kwam bij
de voorbeeldcasus in het vierde hoofdstuk van dit proefschrift. Dit probleem wordt
niet weggenomen door de regels in de Consumer Rights Act, omdat inhoudelijk is
aangesloten bij de remedies voor goederen en deze overeenkomen met de hiërarchie
van remedies in de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) en het BW dat ook op
die richtlijn is gebaseerd. In het vorige hoofdstuk kwam reeds naar voren dat de
insteek van deze remedies met nakoming als primaire remedie in veel gevallen
niet tot een daadwerkelijke oplossing leidt. Ter illustratie: een app kan weliswaar
achteraf worden hersteld, maar er worden geen plichten opgelegd om de foto’s die
zijn verspreid op internet te verwijderen. Ten aanzien van het derde punt biedt de
Consumer Rights Act op twee punten wel meer houvast dan het Nederlandse systeem. Ten eerste wordt erkend dat IE-rechten kunnen worden geschonden en dat
de consument dus recht heeft op een vergoeding indien de aanbieder niet het recht
had de digitale inhoud te leveren (art. 41 CRA). Ten tweede is er een aparte remedie
in geval van schade aan het apparaat of andere digitale inhoud in artikel 46 CRA.
Een dergelijke regel ontbreekt in het BW waardoor de consument dient terug te
vallen op de algemene regels over schadevergoeding in Boek 6 BW. Doordat dergelijke algemene regels (nog) niet in de rechtspraak worden uitgelegd voor situaties
van non-conforme digitale inhoud, kan dit leiden tot een vermindering van de
consumentenbescherming. Al met al zorgt de regulering van remedies in de Consumer Rights Act niet voor het wegnemen van het derde punt, maar kan het wel
inspiratie bieden voor ons systeem op basis van de artikelen 41 en 46 CRA .
5.5

Conclusie en brug naar het vervolg

In dit hoofdstuk is ten eerste behandeld op welke wijze consumenten naar Engels
recht worden beschermd in geval van gebrekkige digitale inhoud en hoe deze regels
zich verhouden tot het Nederlandse systeem. De gedupeerde consument kan zich
naar Engels recht in geval van non-conforme digitale inhoud beroepen op de
remedies uit het hoofdstuk over digitale inhoud in de Consumer Rights Act. Een
dergelijke specifieke wet is in lijn met het feit dat het Engelse recht geen algemene
codificatie van het contractenrecht kent. Aan een lastige kwalificatievraag hoeft
geen aandacht te worden besteed doordat duidelijk is welke regels van toepassing
zijn. Het begrip digitale inhoud omvat alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, ongeacht of deze via downloads of streaming toegankelijk
zijn. Hierbij geldt wel dat voor de digitale inhoud een prijs in geld moet zijn betaald.621 De toepasselijke remedies lijken op de remedies voor goederen622 en het
621.
622.

Dan wel moet zijn geleverd samen met goederen, diensten of andere digitale inhoud waarvoor een
prijs in geld is betaald.
Structuur wordt gevolgd, zie Chitty on Contracts, Volume I 2018, nr. 27-030, p. 2002.
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getrapte stelsel van remedies is overgenomen uit de Richtlijn consumentenkoop
(99/44/EG). Het belangrijkste verschil is dat wanneer digitale inhoud niet op een
drager is geleverd, zoals online muziek of software, de consument geen recht heeft
om de overeenkomst over digitale inhoud te ontbinden. Indien de digitale inhoud
op een drager is geleverd, dan mag de gedupeerde consument zich ook beroepen
op de regels uit het hoofdstuk over goederen. De consument heeft dan aldus wel
het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit is passend omdat de consument het
gehele product (inclusief de digitale inhoud) terug kan geven. Tot slot kan worden
geconcludeerd dat de consument recht heeft op schadevergoeding wanneer schade
is toegebracht aan het apparaat of andere digitale inhoud. De consument wordt
aldus op diverse manieren beschermd in geval van problemen met digitale inhoud.
Het systeem van remedies in de Consumer Rights Act lijkt duidelijk en transparant
voor de gedupeerde consument.
De verhouding met de regels uit het BW is als volgt. Anders dan naar Engels recht,
is naar Nederlands recht de toepasselijkheid van consumentenrechtelijke regelgeving
af hankelijk van de vraag of aan de vereisten uit artikel 7:5 lid 5 BW is voldaan. Op
basis daarvan is op gestreamde digitale inhoud het consumentenkooprecht niet
van toepassing en dient te worden teruggevallen op het algemene overeenkomstenrecht. Naar Engels recht wordt geen onderscheid gemaakt tussen typen digitale
inhoud. Wat betreft de remedies lijkt het hiërarchische systeem in de Consumer
Rights Act op dat van de remedies uit Boek 7 BW, zoals overgenomen uit de
Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG). De Engelse wetgever heeft besloten dat een
overeenkomst over digitale inhoud zonder drager niet kan worden ontbonden
terwijl dat naar Nederlands recht wel mogelijk is.623 Zoals uit het derde hoofdstuk
bleek, ontstaat dan het praktische probleem dat uit ontbinding ongedaanmakingsverbintenissen voortvloeien. Tot slot is in het Nederlandse recht geen aparte remedie
neergelegd voor schade aan het apparaat of andere digitale inhoud terwijl dit naar
Engels recht wel het geval is. Een dergelijke aparte remedie kan de gedupeerde
consument houvast bieden. Het feit dat de regels over digitale inhoud in een apart
hoofdstuk in de Consumer Rights Act zijn neergelegd, maakt het zowel mogelijk
specifieke regels op te nemen als meer algemene regels toe te spitsen op digitale
inhoud en bepaalde mogelijkheden uit te sluiten.624
Aan het eind van het hoofdstuk is geanalyseerd in hoeverre de ontworpen regels
voor overeenkomsten over digitale inhoud naar Engels recht de consumentenbescherming in het BW kunnen verstevigen. De wijze van regulering van overeenkomsten over digitale inhoud in de Consumer Rights Act kan een belangrijke inspiratiebron zijn voor het systeem in het BW. De eerste twee punten blijken in
ieder geval in meer of mindere mate te worden geminimaliseerd door inspiratie
op te doen uit de Consumer Rights Act. Er is namelijk één set regelgeving op alle
soorten digitale inhoud van toepassing. De conformiteitstoets is ruimer en omvat
zowel objectieve als subjectieve elementen hetgeen de consument meer ruimte
biedt de non-conformiteit aan te tonen. Bovendien zorgt de specifieke wetgeving
voor overeenkomsten over digitale inhoud ervoor dat geen of minder interpretatie623.
624.

Daarnaast gelden er beperkingen in geval van herstel/vervanging, zie par. 5.4.4 van dit proefschrift.
Zoals gedaan bij de remedie ontbinding indien digitale inhoud niet op een drager is geleverd.
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vraagstukken ontstaan over de uitleg van termen uit de wet in geval van digitale
inhoud. Het (derde) punt uit het Nederlandse systeem, inhoudende dat geen remedies voorhanden zijn in geval van lastig of niet te herstellen nadeel, wordt niet
weggenomen door inspiratie te ontlenen aan de Consumer Rights Act. De hiërarchie
van remedies in de Consumer Rights Act lijkt namelijk op het stelsel van remedies
in het BW en de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG). Dit voor consumenten
bekende systeem met nakoming als primaire remedie past niet goed bij bijvoorbeeld
beveiligingsgebreken die tot onherstelbare schade leiden. Op dat probleem wordt
in het zevende hoofdstuk ingegaan. Eerst wordt in het zesde hoofdstuk ingegaan
op de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten en beoordeeld in
hoeverre de daarin opgenomen regels de consumentenbescherming in het BW
kunnen verstevigen.
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Hoofdstuk 6
De regels uit de Europese richtlijn over digitale
inhoud en digitale diensten en de verhouding tot
het huidige systeem

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de Europese wetgever op de regulering van
overeenkomsten over digitale inhoud behandeld. Meer specifiek wordt in dit
hoofdstuk aandacht besteed aan de Europese richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten.625 Deze richtlijn is onderdeel van de ‘digitale interne markt strategie’ die
op 6 mei 2015 door de Europese Commissie is afgekondigd.626 Op 15 april 2019
heeft de Raad, naast het richtlijnvoorstel over goederen,627 het richtlijnvoorstel
over digitale inhoud en digitale diensten aangenomen. Daarmee is een einde gekomen aan de Europese wetgevingsprocedure.628 Uiterlijk op 1 juli 2021 dienen de
lidstaten de richtlijnen te hebben geïmplementeerd in het nationale recht.629 De
bepalingen zijn van toepassing op digitale inhoud of een digitale dienst die vanaf
1 januari 2022 plaatsvinden. Het maakt geen verschil of de overeenkomst op dat
moment of eerder is gesloten en geldt dus ook voor een doorlopende streamingdienst.630
In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord in hoeverre de regels uit de Richtlijn
digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) kunnen bijdragen aan een versteviging van de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het BW. Omdat de
richtlijn uitgaat van maximumharmonisatie,631 kunnen lidstaten niet meer of
minder bescherming bieden dan de richtlijn voorschrijft. De implementatie zal tot
belangrijke wijzigingen in het BW leiden. De richtlijn heeft met name betrekking
op non-conformiteit en remedies.

625.

626.

627.
628.

629.
630.
631.

Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770), via eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=ES (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Zie
over het Richtlijnvoorstel digitale inhoud (COM(2015)634): Pavillon, WPNR 2018, p. 481-483. Zie
voor een vergelijking met het ontwerp-Europees Gemeenschappelijk Kooprecht: Colombi, Ciacchi
& Van Schagen, NTBR 2016, p. 152-158.
europadecentraal.nl/onderwerp/informatiemaatschappij/de-digitale-interne-markt-strategie/;
ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market (laatst geraadpleegd op
4 november 2020).
Richtlijn verkoop goederen (2019/771) via eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0771&from=NL (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/15/eu-adopts-new-rules-on-sales-contracts-forgoods-and-digital-content/ (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Embedded software valt onder
de Richtlijn verkoop goederen (2019/771), zie Overweging 13-15.
eerstekamer.nl/eu/edossier/e150042_voorstel_voor_een (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Ontwerp-MvT, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud, p. 11 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie art. 4 van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770). Zie ook Carvalho, EuCML
2019, p. 194.
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6.2

HET RICHTLIJNVOORSTEL DIGITALE INHOUD VAN 2015 EN DE KRITIEK IN DE LITERATUUR

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.2 worden de regels uit de
eerste versie van het richtlijnvoorstel uit 2015 behandeld. Deze regels vormen de
basis voor de regels uit de definitieve richtlijn en mogen daarom niet onbesproken
blijven. Daaropvolgend staan in paragraaf 6.3 de regels uit de definitieve richtlijn
(2019) centraal en wordt een vergelijking gemaakt met de regels uit de versie van
2015. Een dergelijke vergelijking is nuttig, omdat in de versie van 2019 de kritiek
op de versie uit 2015 op diverse punten wordt weggenomen. De versie uit 2015 is
gedurende een aantal jaar geëvalueerd door diverse auteurs waarvan de belangrijkste
punten in dit hoofdstuk aan bod komen. Daardoor ontstaat meer inzicht in de inhoudelijke vormgeving van de regels uit de definitieve richtlijn. Vervolgens wordt
in paragraaf 6.4 aandacht besteed aan de niet-geharmoniseerde elementen uit het
voorstel, zoals schadevergoeding. In de richtlijn wordt namelijk expliciet aangegeven
dat bepaalde elementen worden overgelaten aan het nationale recht. Omdat het
gaat om onderwerpen die buiten het geharmoniseerde gebied van de richtlijn vallen,
speelt maximumharmonisatie geen rol. In paragraaf 6.5 wordt ingegaan op de
vraag hoe de regels uit de richtlijn zich verhouden tot de regels in de huidige titel
over consumentenkoop van het BW en wordt geanalyseerd in hoeverre de consumentenbescherming wordt verstevigd wanneer de regels in het BW worden geïmplementeerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (par. 6.6).
6.2

Het Richtlijnvoorstel digitale inhoud van 2015 en de kritiek in
de literatuur

In deze paragraaf worden de regels uit de oorspronkelijke versie van het richtlijnvoorstel uit 2015 behandeld. Ten eerste komt het toepassingsbereik van de regels
aan bod (par. 6.2.1 en 6.2.2). Hoewel in het tweede hoofdstuk van dit proefschrift
reeds is ingegaan op de definitie van digitale inhoud, wordt bij de behandeling van
het toepassingsbereik de definitie kort herhaald om een volledig beeld te schetsen
van de Europese regels. Daaropvolgend worden de regels over non-conformiteit en
de bewijslast beschreven (par. 6.2.3) en tot slot komen de remedies aan bod (par.
6.2.4).
6.2.1

De definitie van digitale inhoud

De definitie van digitale inhoud is neergelegd in artikel 2 van het richtlijnvoorstel.
Daarin zijn drie vormen van digitale inhoud opgenomen. Onder de eerste vorm
vallen:
(a) gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld video, audio, applicaties, digitale games en alle
andere software. Dit komt overeen met de definitie van digitale inhoud in artikel
6:230g lid 1 onder i BW.632
Onder het begrip digitale inhoud worden onder b en c van artikel 2 ook diensten
verstaan, namelijk:
632.
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Art. 6:230g lid 1 onder i BW, zie par. 2.2.1 van dit proefschrift.
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diensten die de totstandkoming, verwerking of opslag van gegevens in digitale vorm mogelijk maken wanneer deze gegevens door de consument worden verstrekt;
diensten die het delen van gegevens en alle andere interactie met gegevens in digitale vorm
die door andere gebruikers van de dienst worden verstrekt, mogelijk maken.

Onder b kan worden gedacht aan het creëren van digitale inhoud zoals een tekstdocument, digitale af beeldingen of muziek. Daarnaast kan hieronder cloud computing worden geschaard waarbij de aanbieder de opslag beschikbaar maakt.633
Onder c kan worden gedacht aan het delen van gegevens via social media en vormen
van cloud computing waarbij de data worden aangeboden aan andere gebruikers.634
Het valt op dat de definitie van digitale inhoud in het richtlijnvoorstel zeer breed
is.635 Met de breedte van deze definitie is toekomstbestendigheid beoogd.636 In de
literatuur is door diverse auteurs kritiek gegeven op deze brede definitie. Bij de
toekomstbestendigheid van de regelgeving worden vraagtekens geplaatst.637 Bovendien zou een dergelijk brede definitie het maken van specifieke regels voor digitale
inhoud complex kunnen maken.638 Van Wijk vraagt zich af of de definitie niet te
ruim is. Hij noemt als voorbeeld een per e-mail gestuurd advies dat onder de definitie zou kunnen vallen.639 Ook ik heb een beperktere definitie voorgesteld waarin
de gebruiksfunctie voor de consument van digitale inhoud voorop staat. Dit is
uitgebreid besproken in het tweede hoofdstuk van dit proefschrift.640 Ondanks de
brede definitie wordt in het voorstel aangegeven dat het Internet of Things en
embedded software niet onder de definitie vallen.641 Door de brede definiëring
blijft echter onduidelijk of het Internet of Things wel daadwerkelijk is uitgesloten.642
Daarnaast zorgt de uitsluiting van embedded software voor een lastige afgrenzing
tussen de levering van zaken met embedded software en gemengde overeenkomsten
van koop en digitale inhoud.643
6.2.2

Het toepassingsgebied van de regels

Volgens artikel 3 lid 1 zijn de in het voorstel neergelegde regels van toepassing op
zowel digitale inhoud waarvoor een prijs moet worden betaald als digitale inhoud
waarvoor actief een andere tegenprestatie dan geld wordt geleverd. In de literatuur

633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.

Manko 2016, p. 9. Zie hierover: Op Heij, TvC 2017, p. 159.
Manko 2016, p. 9. Zie hierover: Op Heij, TvC 2017, p. 159.
Zie ook Loos 2016, p. 15-16. Zie ook Van de Pas & Christianen, TI, par. 3.2. Zie ook Sein, Jipitec 2017,
p. 9. Zie ook Lehmann, MJ 2016, p. 754-755.
Zie pagina 3 Richtlijnvoorstel digitale inhoud (COM(2015)634 def.). Op de brede definitie is kritiek
geuit in de literatuur, zie nader Op Heij, TvC 2017, p. 160.
Van Neck & Waterman, CR 2017, par. 4.1.
Mak 2016, p. 7.
Van Wijk, IR 2016, p. 144. Zie ook over de brede definitie en een voorstel voor een nieuwe definitie:
Op Heij, TvC 2017.
Zie hierover nader par. 2.2.3 van dit proefschrift.
Overweging 11 en 17 Richtlijnvoorstel digitale inhoud (COM(2015)634 def.).
Mak, NJB 2016, p. 522. Zie ook Mak 2016, p. 8.
Loos, NtER 2016, p. 150. Zie ook Weber, GWLR 2017, p. 1782-1783.
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komt naar voren dat dit de voor de praktijk belangrijkste innovatie uit het richtlijnvoorstel is.644
Met de gelijkstelling van betaling in geld en de actieve verstrekking van persoonsgegevens wordt gepoogd een onderscheid tussen verschillende bedrijfsmodellen te
voorkomen. De Europese Commissie is dan ook van mening dat het actief verstrekken van persoonsgegevens als tegenprestatie een wenselijke uitbreiding van het
consumentenrecht is.645 Persoonsgegevens worden door de vormgeving van artikel
3 voor het eerst formeel opgevat als tegenprestatie, als een betaal- of ruilmiddel.646
Hoewel dit kan worden opgevat als een positieve innovatie, is er ook kritiek. In de
literatuur wordt gewezen op het verzamelen van data door het plaatsen van
cookies647 dan wel het tolereren van advertenties door de consument. In die gevallen
levert de consument niet actief een andere tegenprestatie dan geld waardoor de
leverancier zich zou kunnen onthouden van toepasselijkheid van de regelgeving
uit het richtlijnvoorstel over digitale inhoud.648 Een dergelijk onderscheid tussen
het al dan niet actief verstrekken van gegevens druist ook in tegen de regelgeving
uit de AVG.649
6.2.3

Non-conformiteit en bewijslast

In artikel 6 lid 1 van het richtlijnvoorstel wordt aangegeven dat de digitale inhoud
in overeenstemming met de overeenkomst dient te zijn. In een aantal onderdelen
(a t/m d) wordt in kaart gebracht wanneer de digitale inhoud in overeenstemming
met de overeenkomst is. Ten eerste dient de digitale inhoud te voldoen aan de
voorschriften van de overeenkomst (onder a).650 Ten tweede dient de digitale inhoud
geschikt te zijn voor elk bijzonder gebruik dat de consument bij het sluiten van de
overeenkomst heeft medegedeeld en de leverancier heeft aanvaard (onder b). Het
derde onderdeel houdt in dat de digitale inhoud dient te worden geleverd met een
eventuele handleiding en de mogelijkheid van beroep op de klantendienst als bepaald bij de overeenkomst (onder c). Tot slot dient de digitale inhoud te worden
bijgewerkt als bepaald bij de overeenkomst (onder d). Loos geeft als kritiekpunt dat
niet duidelijk is of het uitblijven van updates tot non-conformiteit leidt.651 Deze
onduidelijkheid komt de consumentenbescherming niet ten goede. Updates stellen
de consument immers in staat de betreffende digitale inhoud naar behoren een
bepaalde periode te kunnen gebruiken waarin bepaalde beveiligingsrisico’s kunnen
worden afgeschermd.

644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
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Loos, NtER 2016, p. 149.
Lubomirov, WPNR 2018, p. 152. Zij wijst ook op tegenstanders zoals de European Data Protection
Supervisor.
Van de Pas & Christianen, IR 2016, par. 3.2.
Zie over toestemming voor het gebruik van cookies: Spierings, AA 2016, p. 683-688.
Loos, NtER 2016, p. 149. Onder verwijzing naar Beale 2016, p. 13 en Mak 2016, p. 9. Zie ook hierover:
Van Wijk, IR 2016, p. 144.
Van Neck & Waterman, CR 2017, par. 4.2.
Het gaat om de hoeveelheid, kwaliteit, duur, versie, functionaliteit, interoperabiliteit en andere
prestatiekenmerken, zoals toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid.
Loos, NtER 2016, p. 151. Zie ook hierover Beale 2016, p. 27. Zie ook over updates Loos, NtER 2016,
p. 153.
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Wanneer een plicht tot het leveren van updates niet wettelijk is verankerd, kan
de leverancier deze plicht ontlopen door in de overeenkomst op te nemen dat hij
niet of zeer beperkt updates verstrekt.
Het valt op dat alle vier de onderdelen subjectief van aard zijn: hetgeen in de
overeenkomst is bepaald staat voorop bij de vraag of de betreffende digitale inhoud
voldoet aan de vereisten. Objectieve vereisten zijn uitsluitend aan de orde wanneer
in de overeenkomst geen duidelijke en begrijpelijke voorschriften zijn opgenomen.652 Dan moet de digitale inhoud ‘geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor
digitale inhoud van dezelfde omschrijving gewoonlijk zou worden gebruikt’.
Door, zoals in de oude versie van de richtlijn, de subjectieve vereisten voorop te
stellen kan de leverancier de eisen uit de richtlijn ontlopen.653 Dit brengt uiteraard
belangrijke risico’s voor de consument met zich nu hij als ‘zwakke’ partij geen
weerwoord heeft tegen hetgeen de aanbieder in de overeenkomst heeft bepaald.
Op die manier ontstaat een zekere ‘take it or leave it’-situatie waar in het derde
hoofdstuk van dit proefschrift nader op is ingegaan. Handelaars hebben de mogelijkheid om de overeenstemming zeer beperkt te omschrijven en kunnen op die
manier aansprakelijkheid ontlopen.654 Daarnaast kan het voorkomen dat consumenten niet op de hoogte zijn van een dergelijke beperkte bescherming vanwege
de opname in de standaardvoorwaarden.655 Uiteraard is dit problematisch voor de
bescherming van de consument. Wanneer hij niet op de hoogte is van de voorwaarden, kan hij zich er ook niet tegen verzetten.
Wanneer de digitale inhoud verkeerd is geïntegreerd in de digitale omgeving van
de consument wordt op basis van artikel 7 lid 1 van het richtlijnvoorstel ieder
daardoor veroorzaakt gebrek beschouwd als een gebrek aan overeenstemming van
de digitale inhoud.
Tot slot is van belang de regel over de bewijslast te noemen. De bewijslast ten
aanzien van de levering en de conformiteit (overeenstemming met de overeenkomst)
rust op basis van artikel 9 lid 1 op de leverancier. Hieraan is geen termijn verbonden.656 In de literatuur komt naar voren dat deze onbeperkte bewijslast een zware
belasting voor de leverancier op lijkt te leveren. De reden van deze (in duur onbeperkte) omkering zou zijn dat digitale inhoud niet aan slijtage onderhevig is,657
maar dit geldt alleen voor digitale inhoud die niet op een duurzame drager is geleverd.658 Men kan zich immers voorstellen dat een drager waarop digitale inhoud
652.
653.
654.
655.
656.

657.
658.

Art. 6 lid 2 Richtlijnvoorstel digitale inhoud (COM(2015)634 def.). Zie ook: Loos, NtER 2016, p. 151.
Zie ook over de objectieve toets: Beale 2016, p. 23.
Loos, NtER 2016, p. 151-152. Zie ook hierover: Mak, NJB 2016, p. 523.
Mak 2016, p. 15. Van Wijk, IR 2016, p. 146. Van Neck & Waterman, Computerrecht 2017, par. 4.4.
Meys & Verhoeven 2019, p. 100.
Meys & Verhoeven 2019, p. 100. Onder verwijzing naar diverse bronnen.
Dit is volgens lid 2 niet van toepassing wanneer de leverancier aantoont dat de digitale omgeving
van de consument niet compatibel is met de interoperabiliteit en andere aan de digitale inhoud
gestelde technische eisen en wanneer de leverancier de consument voor de sluiting van de
overeenkomst op de hoogte heeft gesteld van deze eisen.
Zie ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/NL/1-2015-634-NL-F1-1.PDF, p. 14 (laatst geraadpleegd
op 4 november 2020).
Loos, NtER 2016, p. 152-153.
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is geleverd, zoals een cd, wel aan slijtage onderhevig is. Daarom sluit ik me aan bij
de kritiek dat een onbeperkte omkering van de bewijslast een te zware belasting
voor de leverancier is.
6.2.4

Remedies

Indien de non-conformiteit door de consument is aangetoond, komen de remedies
aan de orde. De in het richtlijnvoorstel neergelegde remedies zijn te onderscheiden
in het geval waarin de digitale inhoud in het geheel niet is geleverd en het geval
waarin geen overeenstemming met de overeenkomst bestaat.
Indien de leverancier heeft verzuimd de digitale inhoud te leveren, mag de consument de overeenkomst volgens artikel 11 onverwijld ontbinden. De consument
hoeft de leverancier derhalve geen mogelijkheid te bieden de digitale inhoud alsnog
te leveren. In de literatuur komt naar voren dat deze bepaling afwijkt van de
Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) en artikel 7:19a BW659 en dat daarmee
de richtlijnen niet op elkaar zijn afgestemd.660 Het is bovendien een strenge regel
voor de leverancier van digitale inhoud die mogelijk niet de belangen van beide
partijen dient. Beide partijen hadden namelijk in eerste instantie de intentie een
overeenkomst te sluiten. Door wel de mogelijkheid te bieden de digitale inhoud
alsnog te leveren, kan aan deze overeenkomst uitvoering worden gegeven op de
wijze zoals partijen dit voor ogen stond.
Is sprake van een gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst, dan is de
consument op basis van artikel 12 lid 1 gerechtigd de overeenkomst alsnog in
overeenstemming met de overeenkomst te laten brengen. Daarmee is nakoming
de primaire remedie. Anders dan artikel 7:21 BW wordt geen onderscheid gemaakt
in de categorieën aflevering van het ontbrekende, herstel en vervanging. Dit is een
belangrijk punt, omdat de leverancier op die manier de mogelijkheid krijgt op een
flexibele wijze invulling te geven aan de standaard begrippen aflevering van het
ontbrekende, herstel en vervanging. Wel is mijns inziens hierbij een belangrijk
aandachtspunt dat voor de consument helder dient te zijn op welke (praktische)
wijze de leverancier de digitale inhoud alsnog in overeenstemming met de
overeenkomst brengt. Op die manier heeft de consument inzicht in de manier
waarop dit gebeurt en kan hij beoordelen of hij de digitale inhoud inderdaad weer
kan gebruiken op de wijze die hem voor ogen stond bij het aangaan van de
overeenkomst. Door bijvoorbeeld een bepaalde update te ontvangen of een programma te installeren kan de consument in staat worden gesteld weer gebruik te
maken van de digitale inhoud.
De hiërarchie van remedies is nader uitgewerkt in artikel 12 lid 2. De consument
mag zich volgens dit lid beroepen op prijsvermindering dan wel ontbinding wanneer
zich één van de in artikel 12 lid 3 genoemde gevallen voordoen. Het eerste geval
659.

660.

Art. 7:19a lid 1 BW luidt als volgt: ‘Komt de verkoper bij een consumentenkoop de in artikel 9 lid 4 gestelde
of overeengekomen termijn niet na, dan is hij in verzuim wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij
een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze
termijn uitblijft.’
Loos, NtER 2016, p. 151.
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is wanneer de vorm van genoegdoening onmogelijk, onevenredig of onrechtmatig
is (onder a). De tweede is wanneer de genoegdoening niet binnen een redelijke
termijn heeft plaatsgevonden of de consument ernstige overlast zou bezorgen
(onder b). Tot slot heeft de consument recht op prijsvermindering of ontbinding
wanneer de leverancier heeft verklaard of uit de omstandigheden even duidelijk
blijkt dat de leverancier de digitale inhoud niet met de overeenkomst in overeenstemming zal brengen (onder c).
Relevant is op te merken dat prijsvermindering alleen aan de orde is wanneer de
digitale inhoud is geleverd in ruil voor de betaling van een prijs (art. 12 lid 3).
Volgens artikel 12 lid 4 dient de prijsvermindering in verhouding te staan tot de
waardevermindering van de digitale inhoud die de consument heeft ontvangen
ten opzichte van de waarde die de digitale inhoud zou hebben wanneer deze met
de overeenkomst in overeenstemming was geweest.661
De consument heeft volgens artikel 12 lid 5 recht op ontbinding wanneer het gebrek
aan overeenstemming met de overeenkomst af breuk doet aan de functionaliteit,
interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van de digitale inhoud.662 Bij deze prestatiekenmerken kan worden gedacht aan de toegankelijkheid,
continuïteit en veiligheid. Ontbinding is met andere woorden niet mogelijk wanneer
zich slechts geringe gebreken voordoen die niet zien op deze prestatiekenmerken.
Indien de consument opteert voor ontbinding mag hij zelf bepalen met welk middel
hij de leverancier daarvan in kennis stelt (art. 13 lid 1). In artikel 13 lid 2 zijn specifieke ongedaanmakingsverplichtingen voor zowel de leverancier als de consument
neergelegd.663 Een voorbeeld is dat de leverancier volgens artikel 12 lid 2 onder b
alle maatregelen neemt die verwacht kunnen worden om zich te onthouden van
het gebruik van een andere tegenprestatie dan geld die de consument in ruil voor
de digitale inhoud heeft geleverd.664 Een voorbeeld van een ongedaanmakingsverplichting voor de consument is dat hij zich onthoudt van het gebruik van de digitale inhoud en deze niet (meer) aan derden beschikbaar stelt (art. 12 lid 2 onder
d).665
De laatste remedie is het recht op schadevergoeding in artikel 14. Op basis hiervan
is de leverancier jegens de consument aansprakelijk voor alle economische schade
aan de digitale omgeving van de consument die is veroorzaakt door een gebrek
aan overeenstemming met de overeenkomst of een verzuim de digitale inhoud te
leveren (art. 14 lid 1). Op basis van lid 2 is het aan de lidstaten nadere regels vast
te stellen met betrekking tot de uitoefening van het recht op schadevergoeding.
661.
662.

663.
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Volgens Van de Pas en Christianen is dit niet gemakkelijk vast te stellen. De vraag is namelijk wat
de waarde van een film is zonder ondertiteling. Zie Van de Pas & Christianen, IR 2016, par. 3.5.
Loos vraagt zich af of de remedies ‘tandeloze tijgers’ zijn door alleen nakoming en schadevergoeding
beschikbaar te stellen wanneer tegen betaling in persoonsgegevens is betaald en geen kernprestaties
worden geraakt. Zie Loos, NtER 2016, p. 154.
Loos geeft aan dat onduidelijk is hoe ver de uitzondering aan het eind van art. 13 lid 2 gaat. Zie
Loos, NtER 2016, p. 155.
In de literatuur komt naar voren dat dit tot verwarring kan leiden omdat dit al in de AVG is geregeld,
zie Van Neck & Waterman, CR 2017, par. 4.7.
Bij schending van een dergelijke verplichting dient te worden teruggevallen op het nationale recht,
zie Van de Pas & Christianen, IR 2016, p. 155.
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Op artikel 14 is door diverse auteurs kritiek geuit. Zo wordt betoogd dat andere
vormen van schade mogelijk zijn (dan uitsluitend economische schade aan de digitale omgeving). Er zijn bijvoorbeeld kosten om digitale inhoud te vervangen of
te laten repareren. Immaterieel kan ook sprake zijn van schade, zoals het teniet
gaan van foto’s of letselschade.666 Al met al komt het de bescherming van de consument niet ten goede wanneer zijn mogelijkheden tot schadevergoeding zijn beperkt tot hetgeen is neergelegd in artikel 14, namelijk de economische schade aan
de digitale omgeving. De kritiek die hierop reeds door diverse auteurs is geuit, is
mijns inziens dan ook terecht.
6.3

Belangrijke wijzigingen in de definitieve Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten van 2019

Op 3 april 2019 is een aangepaste versie van de Richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten verschenen.667 Op 22 mei 2019 is de definitieve versie van de richtlijn
gepubliceerd.668 In deze paragraaf komen de meest belangrijke wijzigingen aan de
orde ten opzichte van de versie uit 2015.
6.3.1

De definitie van digitale inhoud en digitale diensten

In de aangepaste bepaling over de definitie (art. 2) wordt onderscheid gemaakt
tussen ‘digitale inhoud’ en ‘digitale diensten’. Onder digitale inhoud wordt verstaan:
‘Gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd’ (lid 1).
Onder digitale dienst vallen twee typen diensten, namelijk:
a.
b.

een dienst die de consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken
of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of
een dienst die voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie
met gegevens in digitale vorm die door de consument of door andere gebruikers van die
dienst worden geüpload of gecreëerd.

Door het onderscheid tussen digitale inhoud en digitale diensten te maken, wordt
het begrip ‘digitale inhoud’ beperkter opgevat. In de versie uit 2015 vielen namelijk
alle drie de categorieën onder het begrip digitale inhoud. In paragraaf 6.2.1 kwam
aan de orde dat er veel kritiek is op de breedte van de definitie in het richtlijnvoorstel uit 2015. De regels blijven echter ook in deze aangepaste versie van toepassing
op de drie besproken categorieën uit de definitie van 2015. Er heeft uitsluitend
een andere categorisering plaatsgevonden door een onderscheid te maken tussen
digitale inhoud (in lid 1) en digitale diensten (in lid 2 onder a en b).

666.

668.

Loos, NtER 2016, p. 155-156. Zie ook over het beperkte bereik van art. 14: Mak, NJB 2016, p. 523.
Beale 2016, p. 23-24. Mak 2016, p. 27. Van de Pas & Christianen, IR 2016, par. 3.5.
data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-26-2019-INIT/nl/pdf (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770).
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Relevant is op te merken dat embedded software of goederen met digitale elementen
niet onder het bereik van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten vallen.
In de dertiende overweging van de Richtlijn verkoop goederen (2019/771) staat dat
deze richtlijn niet alleen van toepassing is op de verkoop van goederen, maar ook
goederen met digitale elementen die voor de vervulling van hun functies digitale
inhoud of een digitale dienst nodig hebben.669 Voorbeelden zijn een vooraf geïnstalleerde alarmfunctie op een smartphone of een tekstverwerker die hoort bij de
koopovereenkomst van een pc.670 Ook kan worden gedacht aan slimme koelkasten671
of een auto met geïnstalleerde gps.672 De aanbieder moet ook dan voldoen aan
contractuele en beveiligingsupdates.673 Wanneer een drager slechts fungeert als
drager van de digitale inhoud of digitale dienst (art. 3 lid 3 Richtlijn verkoop goederen (2019/771)), zoals een cd of usb-stick, is de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten wel van toepassing.674 Dit is ook logisch, omdat het dan voor de consument niet gaat om de drager, maar om de digitale inhoud die op de drager staat.675
6.3.2

Het toepassingsgebied van de regels

De regel over de uitbreiding van het toepassingsgebied tot betaling in de vorm van
persoonsgegevens is opgenomen in artikel 3.676 Er heeft wel een aantal aanpassingen
plaatsgevonden ten opzichte van de versie uit 2015. Waar in de versie van 2015
werd gesproken over het door de consument actief verstrekken van een andere tegenprestatie dan geld, is het woord ‘actief’ niet meer opgenomen. In de aangepaste
versie wordt het toepassingsgebied uitgebreid door op te nemen dat het gaat om
het geval waarin de consument de handelaar persoonsgegevens verstrekt of zich
ertoe verbindt die te verstrekken.677 De consument kan dus ook op andere manieren
669.
670.
671.
672.

673.

674.
675.

676.

677.

Zie ook hierover: Loos, TvC 2019, p. 107.
Werbrouck 2019, p. 140-141.
Zie Loos 2019, p. 13. Wel zal de aanbieder verplicht zijn te updaten wanneer dat nodig is om aan
de overeenkomst te blijven voldoen.
Carvalho, EuCML 2019, p. 197. Koopt de consument een auto zonder gps en koopt hij later via internet een gps-applicatie, dan valt de overeenkomst over de auto onder Richtlijn 2019/771 en de
overeenkomst over de gps-applicatie onder Richtlijn 2019/770. Voor toepassing van Richtlijn
2019/771 hoeft het niet alleen te gaan om vooraf geïnstalleerde digitale inhoud, maar ook om digitale inhoud die volgens de overeenkomst later wordt geïnstalleerd, zoals besturingssystemen, applicaties en alle andere software. Dit volgt uit overweging 14 van Richtlijn 2019/771. Zie hierover:
Schaub, NtER 2019, par. ‘Goederen en goederen met digitale elementen’.
Zie hierover overweging 28, 30 en art. 7 lid 3 Richtlijn verkoop goederen (2019/771). Verder geldt
ook dan de hiërarchie van remedies (zie art. 13 e.v.). Er zijn wel verschillen tussen de bepalingen
over remedies. Zo gelden voor ontbinding geen specifieke ongedaanmakingsverplichtingen voor
aanbieder en consument omdat het hier niet gaat om op zich zelf staande digitale inhoud.
Zie ook Carvalho, EuCML 2019, p. 197. Werbrouck 2019, p. 141.
Dit kan echter weer anders zijn wanneer het probleem is terug te voeren op de materiële drager,
zoals een bekraste cd waardoor de software niet kan worden geïnstalleerd. Zie hierover: Werbrouck
2019, p. 141.
Carvalho wijst op de uitdagingen van deze bepalingen voor het contractenrecht (Carvalho, EuCML
2019, p. 197). Onder verwijzing naar C. Langhanke & M. Schmidt-Kessel, ‘Consumer Data as Consideration’ EuCML 2015, afl. 6, p. 218 e.a.
Hieronder valt volgens de tekst van het artikel niet het geval waarin de door de consument verstrekte
persoonsgegevens uitsluitend door de handelaar worden verwerkt om de digitale inhoud of digitale
dienst te leveren of om de handelaar in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke vereisten
waaraan hij is onderworpen, en de handelaar die gegevens niet voor andere doeleinden verwerkt.
Zie ook over deze wijziging onder verwijzing naar overweging 24: Meys & Verhoeven 2019, p. 98.
Zie ook over het ruime toepassingsgebied van de richtlijn: Wolters, TvC 2019, p. 254-256.
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persoonsgegevens verstrekken.678 Men kan hierbij denken aan het (passief) verzamelen van gegevens via cookies.679
In de versie uit 2015 was in artikel 3 lid 8 opgenomen dat de richtlijn de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
onverlet laat. In de aangepaste versie uit 2019 is opgenomen dat het Unierecht inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing is op persoonsgegevens
die in verband met in lid 1 bedoelde overeenkomsten worden verwerkt. Gespecificeerd wordt dat de richtlijn onder meer geen af breuk doet aan Verordening (EU)
2016/679. Daarmee is helder voor partijen dat de regels uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming worden gevolgd en er een wisselwerking plaatsvindt tussen
de wetgeving van de Europese Unie (de AVG en de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten).
6.3.3

Non-conformiteit en bewijslast

Zoals in paragraaf 6.2.3 aan de orde kwam, stond in de versie van 2015 de subjectieve conformiteitstoets voorop waarbij in de overeenkomst is bepaald waar de digitale inhoud aan dient te voldoen (art. 6 lid 1). Pas wanneer deze subjectieve vereisten ontbraken, werd teruggevallen op de objectieve vereisten uit artikel 6 lid 2.
In de versie uit 2019 is in artikel 6 bepaald dat de digitale inhoud aan zowel subjectieve als objectieve conformiteitsvereisten dient te voldoen.680 Deze vereisten
zijn uitgewerkt in artikel 7 en 8. Een voorbeeld van een subjectief vereiste is dat
de digitale inhoud of dienst wat betreft beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit,
functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken aan de
overeenkomst voldoet (art. 7 onder a). Een voorbeeld van een objectief vereiste is
dat de digitale inhoud geschikt dient te zijn voor de doeleinden waarvoor digitale
inhoud of digitale diensten van hetzelfde type gewoonlijk zou worden gebruikt
(art. 8 lid 1 onder a). In het tweede lid van artikel 8 wordt expliciet aangegeven dat
de handelaar ervoor zorgt dat de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig
zijn om de digitale inhoud of dienst te handhaven aan de consument worden gemeld
en geleverd. Het gaat hierbij zowel om hetgeen in de overeenkomst is bepaald indien
het gaat om de continue levering gedurende een bepaalde periode (art. 8 lid 2 onder
a) als hetgeen de consument redelijkerwijs kan verwachten aan updates wanneer
de overeenkomst voorziet in één levering of in een reeks afzonderlijke leveringen
(art. 8 lid 2 onder b). Relevant is dat het aan de consument is om te bepalen of hij
678.
679.

680.
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In lijn met de aanbeveling van Metzger e.a., zie Metzger e.a., Jipitec 2018, par. 3.3.
Volgens het Hof van Justitie levert het vooraf aanvinken van vakjes geen geldige toestemming op
om cookies te plaatsen (HvJ EU 1 oktober 2019, C-673/17, ECLI:EU:C:2019:801). Zie hierover: Troll
& Abdul-Aliyeva, P&I 2019, p. 264. Zie over toestemming voor het gebruik van cookies: Spierings,
AA 2016, p. 683-688.
Zie daarnaast art. 9, waarin is opgenomen dat elk conformiteitsgebrek dat het gevolg is van de
verkeerde integratie van de digitale inhoud of digitale dienst in de digitale omgeving van de consument wordt beschouwd als een conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst. De
voorwaarden zijn opgenomen onder a en b.
De scheiding tussen subjectieve en objectieve vereisten zou een van de belangrijkste vernieuwingen
zijn in het beoordelen van de conformiteit, zie Carvalho, EuCML 2019, p. 198.
Zie voor de wijziging: amendement 34 en 99 via europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-20170375_NL.html (laatst geraadpleegd op 4 november 2020). Zie ook hierover: Twigg-Flesner 2020,
p. 7.
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de updates al dan niet installeert. Wanneer hij ervoor kiest de updates niet te installeren, kan hij niet redelijkerwijs verwachten dat de digitale inhoud in overeenstemming met de overeenkomst blijft. Dit is slechts anders wanneer de aanbieder
dit expliciet toezegt.681 De nieuwe verplichting om updates te leveren is de grootste
wijziging voor de praktijk.682
In de aangepaste versie uit 2019 is ook de bewijslast gewijzigd. In artikel 9 (uit de
versie van 2015) rustte de bewijslast onbeperkt op de leverancier.683 In de versie
van 2019 is de bewijslast neergelegd in artikel 12. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen (I) de levering, (II) de enkele levering of een reeks afzonderlijke leveringen
en (III) een continue levering gedurende een bepaalde periode. Het eerste punt ziet
op het niet leveren, terwijl het tweede en derde punt zien op het gebrekkig leveren
(de non-conformiteit). Indien de leverancier de digitale inhoud of dienst in het geheel niet heeft geleverd, rust de bewijslast op de leverancier. Indien het gaat om
de enkele levering of een reeks afzonderlijke leveringen rust de bewijslast op de
handelaar voor zover het gebrek kenbaar wordt binnen een jaar vanaf de levering.684
In het laatste geval (de continue levering gedurende een bepaalde periode) rust de
bewijslast op de handelaar voor zover het gebrek gedurende die periode duidelijk
wordt.685
6.3.4

Remedies

Er wordt (net als in de versie uit 2015) een onderscheid gemaakt tussen remedies
in geval van een leveringsverzuim en in geval van non-conformiteit. De remedie
in geval van een leveringsverzuim is in de versie van 2019 minder streng voor de
leverancier. Op basis van artikel 13 dient de consument de leverancier namelijk
eerst aan te manen alsnog de digitale inhoud of digitale dienst te leveren. Pas
wanneer hij verzuimt alsnog te leveren, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
In de versie van 2019 zijn de remedies in geval van een gebrek opgenomen in artikel
14 e.v. In het eerste lid van artikel 14 is opgenomen dat de consument recht heeft
de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken, een evenredige
681.
682.
683.

684.

685.

Meys & Verhoeven 2019, p. 102.
Ontwerp-MvT, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud, p. 2 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
(‘tenzij de leverancier aantoont dat de digitale omgeving van de consument niet compatibel is met
de interoperabiliteit en andere aan de digitale inhoud gestelde technische eisen en wanneer de leverancier de consument voor de sluiting van de overeenkomst op de hoogte heeft gesteld van deze
eisen’).
Dit is ook een belangrijke wijziging ten opzichte van het huidige BW, zie Ontwerp-MvT, 20 december
2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud, p. 2 (laatst geraadpleegd
op 4 november 2020). Nu geldt een termijn van 6 maanden op basis van art. 7:18 lid 2 BW. Het
kabinet is wel voornemens een verjaringstermijn van twee jaar op te nemen. Deze keuze wordt
aan de lidstaten geboden op basis van art. 11 lid 2 van de richtlijn. Zie hierover: Ontwerp-MvT
2019, p. 11, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud
(laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Net als in de versie uit 2015 geldt wel de uitzondering indien de handelaar aantoont dat de digitale
omgeving van de consument niet ‘compatibel’ is met de technische vereisten van de digitale inhoud
of digitale dienst en wanneer de handelaar de consument voor de sluiting van de overeenkomst
op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte heeft gesteld van deze vereisten (lid 4).
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prijsvermindering te krijgen of de overeenkomst te ontbinden volgens de voorwaarden in het artikel. De primaire remedie is de digitale inhoud of digitale dienst
conform te laten maken in lid 2. De consument heeft hier geen recht op wanneer
dit onmogelijk is of voor de handelaar onevenredige kosten met zich brengt. Voor
de beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van
het geval waaronder de waarde van de digitale inhoud of digitale dienst wanneer
er geen gebrek zou zijn geweest en de omvang het conformiteitsgebrek (art. 14 lid
2 onder a en b).686 Het hangt af van de technische kenmerken van de digitale inhoud
op welke manier de aanbieder de digitale inhoud in overeenstemming met de
overeenkomst kan brengen. Een voorbeeld is het uitbrengen van een bijgewerkte
versie of het door de consument gebruikmaken van een nieuwe kopie van de digitale inhoud.687 In artikel 14 lid 4 is duidelijk het hiërarchische systeem te herkennen
nu de consument slechts in een aantal gevallen recht heeft op een evenredige
prijsvermindering dan wel ontbinding.688 Een voorbeeld is dat de remedie om de
digitale inhoud of dienst conform te maken onmogelijk of onevenredig is (art. 14
lid 4 onder a). De categorieën zijn ten opzichte van artikel 12 uit de versie uit 2015
op kleine punten gewijzigd en uitgebreid.689 Tot slot heeft zich een wijziging
voorgedaan aan het eind van het artikel over remedies. In artikel 12 lid 5 uit 2015
stond dat de consument de overeenkomst alleen kan ontbinden wanneer het gebrek
aan overeenstemming met de overeenkomst af breuk doet aan de functionaliteit,
interoperabiliteit en andere wezenlijke prestatiekenmerken van digitale inhoud.
Men mag met andere woorden als consument niet in geval van geringe gebreken
ontbinden. In artikel 14 lid 6 van de richtlijn uit 2019 is deze regel uitsluitend
opgenomen voor digitale inhoud of een digitale dienst tegen betaling van een prijs.
Hierin is opgenomen dat wanneer de digitale inhoud of digitale dienst wordt geleverd tegen betaling van een prijs, de consument de overeenkomst enkel mag ontbinden wanneer het conformiteitsgebrek niet gering is. Dit lijkt me passend omdat
ontbinding daarmee een ultimum remedium is. Aanvullend is opgenomen dat het
aan de handelaar is te bewijzen dat het conformiteitsgebrek gering is.
In de versie van 2015 waren de ongedaanmakingsverplichtingen bij ontbinding
opgenomen in één artikel, namelijk artikel 13 lid 2. In de versie van 2019 worden
in afzonderlijke artikelen de verplichtingen voor de handelaar (art. 16) en de consument (art. 17) uitgewerkt.690 In artikel 16 lid 2 is expliciet opgenomen dat de
handelaar voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2016/679.
Gelijk gebleven is dat de handelaar de consument de betaalde bedragen dient terug
te betalen (art. 16 lid 1). Wel wordt hierin ten opzichte van de versie uit 2015
686.
687.

690.

Zie ook hierover: Loos, TvC 2019, p. 112.
Meys & Verhoeven 2019, p. 109. Onder verwijzing naar overweging 63 Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten (2019/770).
Hiervan kan niet worden afgeweken door lidstaten die nu niet een dergelijk systeem kennen, zie
Carvalho, EuCML 2019, p. 200.
Onder a (art. 14 lid 4 versie 2019) is ‘onrechtmatig’ weggehaald; onder b en c (art. 12 lid 3 versie
2015) zijn opgenomen in het nieuwe onder b (art. 14 lid 4 versie 2019); onder c en d zijn nieuw.
Ze gaan over het blijven bestaan van een conformiteitsgebrek en de ernst van een conformiteitsgebrek waardoor prijsvermindering of ontbinding gerechtvaardigd zijn (art. 14 lid 4 versie 2019);
onder d (art. 12 lid 3 versie 2015) is verplaatst naar onder e (art. 14 lid 4 versie 2019) waarin is toegevoegd ‘binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast’.
Zie ook hierover: Spierings, MvV 2019, p. 210-211.
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aangevuld dat de handelaar aan de consument slechts het evenredige deel van de
betaalde prijs terug dient te betalen dat overeenkomt met de periode waarin de
digitale inhoud of digitale dienst niet conform was. De handelaar dient af te zien
van andere inhoud dan persoonsgegevens die waren verstrekt of gecreëerd door
de consument bij het gebruik van de door de handelaar geleverde digitale inhoud
of digitale dienst (art. 16 lid 3). De uitzonderingen hierop zijn ten opzichte van de
versie uit 2015 uitgebreid. Een voorbeeld is indien de inhoud geen nut heeft buiten
de context van de door de handelaar geleverde digitale inhoud of digitale dienst
(art. 16 lid 3 onder a). Voor de consument geldt dat hij na ontbinding dient af te
zien van het gebruik van de digitale inhoud of dienst en de terbeschikkingstelling
daarvan aan derden (art. 17 lid 1). Nieuw is dat de consument niet hoeft te betalen
voor het gebruik van de digitale inhoud of digitale dienst in de periode voorafgaand
aan de ontbinding van de overeenkomst waarin de digitale inhoud of digitale dienst
niet conform was (art. 17 lid 3). Het kan dus wel voorkomen dat de leverancier na
ontbinding niet de gehele prijs terugbetaalt, maar een verrekening plaatsvindt op
basis van het feit dat de consument gedurende periode X van de digitale inhoud
die (toen) wel aan de vereisten voldeed gebruik heeft gemaakt.
Tot slot is relevant op te merken dat in de versie uit 2015 een artikel was opgenomen
over schadevergoeding. In de versie van 2019 is een dergelijk artikel niet opgenomen. De beperking om in andere vormen van schade te voorzien dan schade in de
economische omgeving, leidde tot een (te) laag niveau van consumentenbescherming.691 Voor de regels over schadevergoeding wordt verwezen naar de nationale
stelsels.692 In de 73e overweging van de richtlijn is opgenomen dat de richtlijn geen
af breuk mag doen aan nationale voorschriften inzake de aan consumenten geboden
vergoeding van schade wegens schending van die voorschriften.693 Op deze en
overige niet-geharmoniseerde punten wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
6.4

Niet-geharmoniseerde elementen uit de Richtlijn van 2019

Omdat de beschreven regels betrekking hebben op zowel digitale inhoud als digitale diensten en deze ook tegen de verstrekking van persoonsgegevens kunnen
worden verkregen, zullen de regels niet worden geïmplementeerd in titel 1 van
Boek 7 BW (koop en ruil), maar is het voornemen dat zij worden ondergebracht in
een nieuwe titel (1AA).694 Dit leidt niet tot een volledige harmonisatie van alle regelgeving die van toepassing is op overeenkomsten over digitale inhoud. Er zijn
elementen die worden overgelaten aan het nationale recht.695 Het algemene over691.
692.
693.
694.
695.

Meys & Verhoeven 2019, p. 115.
Zie ook hierover: Meys & Verhoeven 2019, p. 116.
Zie ook art. 3 lid 10 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/77).
Ontwerp-MvT, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud, p. 7 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie ook Meys & Verhoeven 2019, p. 91. Daarnaast is op onderdelen geen maximumharmonisatie,
maar minimumharmonisatie van toepassing, namelijk in het kader van de duur van de conformiteitsperiode gedurende welke de verkoper of leverancier aansprakelijk is. Daarnaast mogen lidstaten
ervoor kiezen de omkering van de bewijslast gedurende twee jaar toe te passen. Zie Loos 2019,
p. 13. Zie ook over de vrijheid die lidstaten nog hebben ondanks de maximumharmonisatie: Carvalho, EuCML 2019, p. 194.
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eenkomstenrecht uit Boek 6 BW, dat in het derde en vierde hoofdstuk van dit
proefschrift is behandeld, wordt niet geharmoniseerd.696 In de richtlijn wordt ook
expliciet aangegeven dat bepaalde elementen worden overgelaten aan het nationale
recht. In de 12e overweging en artikel 3 lid 10 is aangegeven dat de richtlijn geen
af breuk mag doen aan regels inzake totstandkoming, geldigheid, nietigheid of gevolgen van overeenkomsten of de rechtmatigheid van digitale inhoud of digitale
diensten.697 Twee specifieke niet-geharmoniseerde elementen worden hierna meer
uitgebreid behandeld. Dat zijn de kwalificatie van overeenkomsten (I) en de remedie
schadevergoeding (II).
I.
De kwalificatie van overeenkomsten
Ten eerste is een belangrijk niet-geharmoniseerd element de kwalificatie van
overeenkomsten over digitale inhoud en digitale diensten. In de 12e overweging
van de richtlijn is opgenomen dat deze richtlijn de juridische aard van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten niet mag bepalen.
De vraag of een overeenkomst bijvoorbeeld koop, dienst, huur of sui generis is,
wordt dan ook overgelaten aan het nationale recht.698 Schaub vindt dit voor de
kwalificatie als koop opmerkelijk, omdat de definities in de richtlijnen juist lijken
te leiden naar de vraag onder welke omstandigheden een overeenkomst als koop
kwalificeert.699 Het feit dat de kwalificatie wordt overgelaten aan het nationale
recht kan tot problemen leiden bij het omzetten van de regels in het nationale
recht.700
Zoals in het tweede hoofdstuk van dit proefschrift naar voren kwam, is bij het
toepassen van regels op overeenkomsten over digitale inhoud in het huidige BW
onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘standaard’ digitale inhoud zoals software
en anderzijds gestreamde digitale inhoud. Het eerste type lijkt op koop waardoor
de bepalingen uit de titel over consumentenkoop veelal passend zijn. Aan de orde
kwam dat standaardcomputerprogrammatuur geïndividualiseerd is en men er
feitelijke macht over kan uitoefenen (art. 7:5 lid 5 BW). Dit is anders bij een gestreamde film waar men slechts gedurende het streamingproces toegang heeft tot
de film en feitelijk niets ontvangt. Een overeenkomst over streaming lijkt dan ook
meer op opdracht.
Doordat in de richtlijn uit 2019 zowel digitale inhoud als digitale diensten worden
gereguleerd, is niet meer een dergelijk onderscheid tussen de twee typen digitale
inhoud te maken (namelijk standaard digitale inhoud die voldoet aan de vereisten
van artikel 7:5 lid 5 BW en gestreamde digitale inhoud die hier niet aan voldoet).
Er valt onder het verzamelbegrip ‘digitale inhoud en digitale diensten’ immers niet
696.

700.

Een voorbeeld is dat de regels over de wilsgebreken niet worden geraakt door de richtlijnen. Zie
hierover: Schaub, NtER 2019, par. ‘van minimum- naar maximumharmonisatie’.
Zie ook: Wolters, TvC 2019, p. 255.
Er zijn nog meer niet-geharmoniseerde elementen opgenomen in de 12e overweging, namelijk regelgeving die niet specifiek verband houdt met consumentenovereenkomsten en remedies buiten
de overeenkomst. Zie voor meer vrijheden voor de lidstaten overweging 13-16.
Zie ook over het feit dat de kwalificatie niet geharmoniseerd is: Carvalho, EuCML 2019, p. 201.
Schaub, NtER 2019, par. ‘goederen, digitale inhoud en goederen met digitale elementen – digitale
inhoud en digitale diensten’.
Fauvarque-Cousson 2016, p. 25.
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alleen standaardsoftware en streaming, maar ook bijvoorbeeld diensten voor de
opslag van gegevens in de cloud en social media. Op al die vormen wordt dezelfde
set consumentenbeschermende regelgeving toegepast. De kwalificatie van uiteenlopende typen digitale inhoud en digitale diensten kan tot problemen leiden nu
ieder type digitale inhoud of digitale dienst eigen kenmerken heeft en er meerdere
partijen aan zijn verbonden. Een download van software bijvoorbeeld heeft geheel
andere kenmerken dan het plaatsen van berichten op social media. Om dit probleem
te voorkomen zou kunnen worden nagedacht over een sui-generiskwalificatie.701
Een dergelijke kwalificatie past bij de keuze om de regels uit de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten te implementeren in een aparte titel in Boek 7 van het
BW (1AA), zoals opgenomen in het ‘Voorontwerp implementatie richtlijnen verkoop
goederen en levering digitale inhoud’.702 Dit komt overeen met de in hoofdstuk 5
behandelde Consumer Rights Act waarin de regels over digitale inhoud tevens in
een apart hoofdstuk zijn neergelegd. Voordeel hiervan is dat consumenten geen
aandacht hoeven te besteden aan de diverse wijzen van kwalificatie van de voorliggende overeenkomst, maar direct weten welke regels van toepassing zijn. In veel
gevallen kan het kwalificeren lastig zijn of zijn er meerdere mogelijke kwalificaties
passend. Wanneer een overeenkomst over digitale inhoud zowel elementen van
koop als dienst bevat, zou de consument in verwarring kunnen raken welke regels
van toepassing zijn. Door alle overeenkomsten over digitale inhoud en digitale
diensten als sui generis te kwalificeren, kunnen consumenten worden geleid naar
een apart hoofdstuk of deel van een wetboek met regels die van toepassing zijn op
deze overeenkomst. Dit kan de duidelijkheid voor consumenten en daarmee de
bescherming van hen ten goede komen. Dit is mijns inziens relevant wanneer,
zoals in de richtlijn wordt voorgeschreven, dezelfde regels van toepassing worden
op zowel digitale inhoud als digitale diensten. Dit is naar huidig recht niet het geval
en zal dus tot belangrijke wijzigingen in het BW leiden.
II. De remedie schadevergoeding
Ten tweede is een zeer belangrijk niet-geharmoniseerd element de regeling over
schadevergoeding.703 Door de regels over schadevergoeding over te laten aan nationale stelsels, kunnen verschillende interpretaties ontstaan. Het oordeel van rechters
zal belangrijk zijn wanneer bepalingen die zijn ontworpen voor zaken worden
toegepast op niet-tastbare digitale inhoud. Tjong Tjin Tai heeft geschreven over (de
afwezigheid van) een Europees schadebegrip en is hierbij ingegaan op privacyschendingen, bescherming tegen cybercrime en de bescherming van data.704 Bij gebrek
aan een Europees schadebegrip en harmonisatie middels de Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten wordt teruggevallen op de algemene regels uit Boek 6 BW die
in het derde en vierde hoofdstuk zijn toegepast op overeenkomsten over digitale
inhoud. Daar kwam naar voren dat de typen schade die voortvloeien uit gebrekkige
digitale inhoud naar huidig nationaal recht lastig zijn te vergoeden. Al met al wordt
701.

702.
703.
704.

Volgens de sui-generistheorie wordt een gemengde overeenkomst gekwalificeerd als een onbenoemde
overeenkomst. Daarbij gelden alle algemene normen en de bepalingen die horen bij benoemde
overeenkomsten eventueel naar analogie. Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2018/68.
Ontwerp-MvT, 20 december 2019, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud, p. 7 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie art. 3 lid 10 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770).
Tjong Tjin Tai, NTBR 2018, par. 5.
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de bestaande onduidelijkheid ten aanzien van schadevergoeding niet weggenomen
door de Europese wetgever en kunnen verschillen tussen lidstaten (blijven) bestaan.
Wellicht kunnen Europese standaarden of richtlijnen meer houvast bieden aan
consumenten. Beleidsmakers kunnen deze ontwikkelen. Daarmee hoeft geen harmonisatie plaats te vinden van het recht op schadevergoeding in de diverse wetboeken van de Europese lidstaten. Dergelijke standaarden of richtlijnen hebben ook
het voordeel dat zij bijgewerkt kunnen worden op basis van nieuwe inzichten over
schade die kan ontstaan als gevolg van gebrekkige digitale inhoud of digitale
diensten.
6.5

Analyse

In deze analyse wordt ten eerste ingegaan op de verhouding tussen de regels uit
de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten en de huidige regels in het BW
(par. 6.5.1). Vervolgens vindt een analyse plaats ten aanzien van de versteviging
van consumentenbescherming door de implementatie van de richtlijn (par. 6.5.2).
6.5.1

De verhouding tussen de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en
digitale diensten en de huidige regels in het BW

Wanneer de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten in het BW
worden geïmplementeerd op basis van maximumharmonisatie, heeft dit belangrijke
consequenties.705 De meest belangrijke consequenties worden in deze paragraaf
behandeld. Het gaat hierbij om een vergelijking tussen de toepasselijke regels uit
de titel over consumentenkoop in het BW706 en de regels uit de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten op overeenkomsten over digitale inhoud.
Naar huidig recht is de definitie van digitale inhoud neergelegd in artikel 6:230g
lid 1 onder i BW. In de definitie in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten
gaat het om zowel digitale inhoud als digitale diensten waarop (dezelfde) passende
regelgeving van toepassing dient te zijn. Deze toepasselijke regelgeving is nader
uitgewerkt in de richtlijn. Voor de bescherming van de consument is een dergelijke
uitbreiding toe te juichen. Naar huidig recht is namelijk voor gestreamde digitale
inhoud geen passende toepasselijke regelgeving voorhanden. De gedupeerde consument kan zich op basis van artikel 7:5 lid 5 BW in geval van gestreamde digitale
inhoud niet beroepen op de regels uit de titel over consumentenkoop.707 Bovendien
wordt het toepassingsbereik van regels uitgebreid doordat ook overeenkomsten
waarbij ‘gratis’ digitale inhoud is geleverd worden meegenomen. Voor de bescherming van de consument is dit positief omdat hij zich ook in geval van bijvoorbeeld
een gratis app die gebreken vertoont op non-conformiteit en remedies kan beroepen.
Ten tweede wordt de non-conformiteitstoets breder doordat de vereisten zijn opgesplitst in subjectieve en objectieve vereisten. Daarbij is de conformiteitseis gespecificeerd in diverse aspecten waaronder de beveiliging zodat daarover geen discussie
705.
706.
707.

138

Zie ook over het voordeel van maximumharmonisatie: Meys & Verhoeven 2019, p. 91.
Naar huidig recht is gestreamde digitale inhoud uitgesloten. Zie par. 2.3 van dit proefschrift.
Zie nader par. 2.3 van dit proefschrift.
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kan ontstaan.708 In het huidige toepasselijke artikel over non-conformiteit (art. 7:17
BW) is met name van belang te beoordelen welke eigenschappen de koper op grond
van de overeenkomst mag verwachten.709 Doordat dergelijke standaarden (nog)
niet bestaan, kan een uitgebreidere conformiteitstoets meer houvast bieden.
Wanneer de consument de non-conformiteit heeft aangetoond, kan hij zich beroepen op remedies. Hierin is net als in de titel over consumentenkoop van het BW
een hiërarchisch systeem van remedies neergelegd. Voor de consument wijzigt er
dus niets in die zin dat hij zich eerst zal moeten beroepen op nakoming (het conform
laten maken van de digitale inhoud of digitale dienst) en pas wanneer dit onmogelijk
is op prijsvermindering of ontbinding. Doordat de remedies in de richtlijn specifiek
zijn ontworpen voor overeenkomsten over digitale inhoud zijn de remedies specifieker. Een belangrijk voorbeeld is de remedie ontbinding waarbij in aparte artikelen
regels zijn neergelegd over de ongedaanmaking door zowel de leverancier als de
consument. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van
persoonsgegevens in de AVG hetgeen de consumentenbescherming ten goede komt.
Al met al is de meest belangrijke vernieuwing van de richtlijn dat het toepassingsbereik breder wordt. Niet alleen overeenkomsten over digitale inhoud worden gereguleerd, maar ook overeenkomsten over digitale diensten. Daarbij is expliciet
opgenomen dat het niet alleen gaat om overeenkomsten waarbij betaling in geld
heeft plaatsgevonden, maar ook betaling in de vorm van persoonsgegevens. Ten
tweede is de conformiteitstoets breder en meer toegespitst op digitale inhoud hetgeen de gedupeerde consument meer houvast kan bieden. De remedies zijn voornamelijk in de formulering meer toegespitst op digitale inhoud waarbij ook ruimte
is plichten in het leven te roepen die passen bij digitale inhoud, zoals het niet meer
mogen gebruiken van digitale inhoud na ontbinding. Inhoudelijk bezien lijken de
remedies veel op de huidige remedies met als basis het hiërarchische systeem.
6.5.2

Inspiratie voor de versteviging van de consumentenbescherming

In het vierde hoofdstuk zijn drie punten uitgewerkt op basis waarvan een versteviging van de consumentenbescherming in het BW is aan te bevelen. In deze paragraaf
wordt een afweging gemaakt in hoeverre de keuzes die in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten zijn gemaakt de consumentenbescherming kan verstevigen.
Het eerste punt uit het BW ziet op de toepasselijkheid van regelingen op verschillende typen digitale inhoud. Op basis van de Richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten zal dit in de toekomst worden gewijzigd, omdat één set regelgeving van
toepassing is op alle vormen van digitale inhoud. Het bereik van de regels uit de
richtlijn is dermate breed dat ook diverse diensten hieronder vallen. Er komt dus
één coherent systeem voor zowel digitale inhoud als digitale diensten. Deze regels
zijn echter niet van toepassing op ‘embedded software’ of goederen met digitale
708.
709.

Schaub, NtER 2019, par. ‘Conformiteitseis’.
Daarnaast staan in lid 3 de volgende categorieën: een andere zaak/andere soort en een afwijking
in getal, maat of gewicht.
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elementen. De Europese wetgever heeft de keuze gemaakt in dat geval de regels
uit de richtlijn over goederen van toepassing te verklaren. Daarmee wordt het punt
dat andere regelingen op verschillende typen digitale inhoud worden toegepast
aldus niet geheel weggenomen. In embedded software of goederen met digitale
elementen is immers ook digitale inhoud verwerkt (zoals software in een wasmachine).
Het tweede punt houdt in dat in het BW geen op digitale inhoud toegesneden regels
zijn hetgeen kan leiden tot interpretatievraagstukken. De oorzaak is logischerwijs
gelegen in het feit dat bestaande regels in het BW worden toegepast op overeenkomsten over digitale inhoud. Dit is anders in de Richtlijn digitale inhoud en
digitale diensten, omdat deze regels zijn ontwikkeld om toe te passen op overeenkomsten over digitale inhoud en digitale diensten. Een voorbeeld hiervan zijn de
specifieke ongedaanmakingsverbintenissen die voor zowel de consument als de
aanbieder ontstaan wanneer een overeenkomst over digitale inhoud wordt ontbonden. Eerder kwam al aan bod dat het voornemen is deze regels voor digitale inhoud
en digitale diensten te implementeren in een aparte titel van het BW.
Het derde punt gaat over het niet voorhanden zijn van passende remedies in geval
van lastig of niet te herstellen nadeel. Dit probleem zal na de implementatie van
de regels uit de richtlijn ook niet worden weggenomen. De richtlijn hanteert namelijk een hiërarchisch systeem van remedies. Het voorbeeld dat reeds werd genoemd
is een dating-app die weliswaar achteraf kan worden hersteld (als vorm van nakoming), maar waardoor de foto’s en berichten die zijn verspreid op internet niet
worden verwijderd. De verwachting is dat consumenten wensen dat de foto’s
worden verwijderd (hetgeen ook volgt uit de verkennende studie zoals gepresenteerd
in het vierde hoofdstuk). Een dergelijke plicht voor aanbieders volgt niet uit de
bestaande remedies en zal ook niet wettelijk worden verankerd wanneer de regels
uit de richtlijn in het BW worden geïmplementeerd.
6.6

Conclusie

In dit hoofdstuk is de vraag beantwoord in hoeverre de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770) kunnen bijdragen aan een versteviging
van de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het BW. In de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten zijn diverse bepalingen neergelegd die tot belangrijke wijzigingen in het BW zullen leiden wanneer ze worden geïmplementeerd.
Ten eerste wordt het toepassingsbereik breder doordat naar huidig recht uitsluitend
‘digitale inhoud’ in het BW is neergelegd en de regels in de richtlijn ook betrekking
hebben op digitale diensten waarvoor naar huidig recht wordt teruggevallen op
het algemene overeenkomstenrecht in Boek 6 BW. Bovendien wordt het toepassingsbereik breder doordat erkend wordt dat ook betaling in de vorm van
persoonsgegevens plaats kan vinden. De conformiteitstoets wordt ten aanzien van
digitale inhoud uitgebreid doordat onderscheid wordt gemaakt tussen subjectieve
en objectieve vereisten. Een specifiek op digitale inhoud toegespitste conformiteitseis
ziet op het verschaffen van updates. Het hiërarchische systeem van remedies blijft
in lijn met de Richtlijn consumentenkoop (99/44/EG) in het huidige BW behouden.
Dat betekent dat de aanbieder van digitale inhoud in eerste instantie de mogelijk-

140

HOOFDSTUK 6

CONCLUSIE

6.6

heid moet krijgen alsnog na te komen. Uitsluitend in bepaalde gevallen, waaronder
onmogelijkheid, kan worden overgegaan op prijsvermindering of ontbinding.
Doordat de remedie schadevergoeding niet wordt geharmoniseerd, kan dit leiden
tot interpretatieverschillen tussen lidstaten. Mogelijk zal de rechter hierin een belangrijke rol gaan spelen.
Door één set specifieke regelgeving toe te passen op veel vormen van digitale inhoud
en digitale diensten, worden de eerste twee punten in het BW weggenomen. Het
eerste punt ziet op het feit dat naar huidig recht andere regelgeving van toepassing
is op verschillende vormen van digitale inhoud (reguliere digitale inhoud en gestreamde digitale inhoud). Dit wordt weggenomen doordat in de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten dezelfde regelgeving van toepassing is op beide typen
digitale inhoud. Doordat echter embedded software of goederen met digitale inhoud
onder het toepassingsbereik van de Richtlijn verkoop goederen (2019/771) valt,
wordt dit punt niet geheel weggenomen. De consument wordt namelijk door die
keuze van de Europese wetgever alsnog naar twee verschillende regimes verwezen.
Ook in geval van embedded software is immers digitale inhoud verwerkt in de
goederen. Het tweede punt, namelijk dat naar huidig recht geen op digitale inhoud
toegesneden regelgeving in het BW bestaat, wordt weggenomen wanneer de regels
in het BW worden geïmplementeerd. In de Richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten is specifieke regelgeving voor overeenkomsten over digitale inhoud ontworpen. Tot slot kan het laatste punt, inhoudende dat geen remedies voorhanden
zijn in geval van lastig of niet te herstellen schade, niet worden weggenomen door
de regels uit de richtlijn in het BW te implementeren. Dit probleem wordt dan ook
in het volgende hoofdstuk onder de loep genomen.
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Hoofdstuk 7
Discursief hoofdstuk: denkrichtingen in geval van
lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg van
gebrekkige digitale inhoud

7.1

Inleiding

In de voorgaande twee hoofdstukken is beoordeeld in hoeverre de regels uit de
Consumer Rights Act en de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten
de consumentenbescherming in het BW kunnen verstevigen. Een van de punten
op basis waarvan versteviging van de consumentenbescherming in het BW is aan
te bevelen, is het feit dat geen passende remedies voorhanden zijn in geval van
lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg van gebrekkige digitale inhoud. Dit is
te verklaren omdat het BW, de Consumer Rights Act en de Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten een hiërarchisch systeem van remedies hanteren met nakoming
als primaire remedie.
Voorop staat dat voor tal van situaties de hiërarchie met nakoming als primaire
remedie niet problematisch is, ook niet in geval van overeenkomsten over digitale
inhoud. Ter illustratie: gebrekkige software kan worden hersteld door updates en
ontbrekende muzieknummers kunnen alsnog door de aanbieder ter beschikking
worden gesteld. Echter, voor meer complexe gevallen is het hiërarchische systeem
wel problematisch. In het vierde hoofdstuk schetste ik bij de behandeling van de
verkennende studie twee casussen waar dat het geval is.710 In het voorbeeld over
de dating-app zijn foto’s en persoonlijke berichten verspreid op internet.711 Al zou
de app worden hersteld en weer naar behoren werken, dan nog leidt de remedie
niet tot het verwijderen van de foto’s en berichten. Ook wanneer defecte fotoboekensoftware wordt hersteld komen de verdwenen foto’s niet terug. Dergelijke
plichten volgen niet uit het bestaande systeem van remedies en in de toekomst
komt hier ook geen verandering in. De Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten
handhaaft immers het hiërarchische systeem van remedies.
De oorzaak van dit probleem is dat data in hoog tempo kunnen worden verspreid
of verwijderd zonder dat de consument kan zien wat er met de data gebeurt. Het
nadeel dat daaruit voortvloeit is lastig of niet te herstellen.712 Dit doet zich in het
bijzonder voor bij softwareproblemen of gebrekkige beveiliging.713 In die gevallen
710.
711.
712.

713.

Zie par. 4.2 van dit proefschrift.
Zie par. 4.2 van dit proefschrift.
In de fysieke wereld kan ook sprake zijn van onherstelbare schade als gevolg van een ondeugdelijke
prestatie, zoals een ondeugdelijke machine waardoor schade aan de geproduceerde artikelen is
ontstaan. De betreffende productieschade is definitief geleden. Zie Langbroek, in: GS Verbintenissenrecht, aant. 3.7.4. Het verschil met de digitale wereld is dat daarbij vooraf niet duidelijk is of het
nadeel (het verdwijnen of verspreiden van data) definitief is.
Opgemerkt zij dat het hierbij niet gaat om de bescherming van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor zijn immers regels neergelegd in art. 17 Algemene Verordening
Gegevensbescherming ((EU) 2016/679).
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verplichten de bestaande remedies de aanbieder van digitale inhoud niet om actie
te ondernemen om dit ongedaan te maken. Schadevergoeding is in dit soort situaties
lastig te begroten waardoor ook die remedie geen adequaat alternatief kan bieden.
Bovendien is onzeker of wel recht op schadevergoeding bestaat.714
In dit hoofdstuk wordt de vraag behandeld welke verbintenisrechtelijke alternatieven in geval van lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg van gebrekkige digitale
inhoud kunnen worden toegepast. Deze alternatieven worden op een discursieve
wijze gepresenteerd. In het onderzoek is tot nu toe de focus gelegd op het contractenrecht, maar voor dit hoofdstuk is het nodig de bredere systematiek van het
verbintenissenrecht te bestuderen. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 7.2 worden de traditionele kenmerken van remedies toegelicht en wordt het
probleem nader in kaart gebracht aan de hand van een voorbeeld. In de daaropvolgende paragrafen worden twee denkrichtingen gepresenteerd om dit probleem het
hoofd te bieden, namelijk de zorgplichtbenadering uit het contractenrecht (par.
7.3) en de herstelgerichte benadering uit het aansprakelijkheidsrecht (par. 7.4).
Omdat de plichten die uit deze benaderingen voortvloeien een juridisch kader behoeven worden daarna gedragsregels behandeld (par. 7.5). Aan het eind van het
hoofdstuk worden niet meer de plichten van de aanbieder van digitale inhoud
voorop gesteld, maar gaat het om de inspanningen van de consument zelf. Meer
specifiek komt de eigen schuld van de consument aan de orde, omdat de consument
in bepaalde situaties ook zelf invloed kan hebben op bijvoorbeeld de verspreiding
van gegevens (par. 7.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (par.
7.7).
7.2

De traditionele kenmerken van remedies en de problematisering
in geval van lastig of niet te herstellen nadeel

In het recht wordt veelal achteraf vastgesteld wat had moeten gebeuren.715 ‘Remediëren’ betekent letterlijk beter maken, verhelpen of genezen.716 Het achteraf
vaststellen door de rechter wat had moeten gebeuren hangt samen met de traditionele kenmerken van remedies.717 Deze kenmerken heeft Van Boom in kaart gebracht.718 Ten eerste noemt hij het ex-postkenmerk waarmee hij bedoelt dat remedies pas aan de orde komen ‘als het kwaad al is geschied’.719 Als tweede kenmerk noemt
hij het restitutiekenmerk nu remedies zijn gericht op ‘het virtuele terugdraaien van
de klok’. Tot slot noemt hij als kenmerk de specificiteit omdat het remediëren gebeurt
vanuit een specifieke benadeelde.720 Al met al wordt in het privaatrecht bestudeerd
wat partijen achteraf hadden moeten doen of nalaten en wordt, aldus Van Boom,
714.

719.
720.

In de literatuur wordt in het algemeen gesteld dat de benadeelde degene is die de schade en het
causaal verband dient aan te tonen waardoor schadevergoeding niet steeds doelmatig is als handhavingsinstrument. Zie Van Boom, NJB 2007, par. 4.2.
Tjong Tjin Tai 2006, p. 3.
vandale.nl (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Dit staat los van het feit dat remedies ook preventief werken naar verkopers toe. Zij proberen immers
een deugdelijk product te leveren om nakoming of schadevergoeding achteraf te voorkomen.
Hij vat het begrip remedies wel breder op dan in dit onderzoek en noemt schadevergoeding, nietigheid, ontbinding en vernietiging.
Van Boom, NJB 2007, par. 3.
Van Boom, NJB 2007, par. 3.
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niet stilgestaan bij hetgeen partijen zouden moeten doen om iets aan de situatie
te veranderen. Daarmee staan ongedaanmaking en herstel in de oude toestand
centraal.721 Er wordt ook geen actie van de veroorzaker vereist om schade in de
toekomst te voorkomen.722
Ter illustratie van de problematische toepassing van klassieke (ex-post)remedies in
geval van lastig of niet te herstellen nadeel dient het eerste voorbeeld uit de verkennende studie, zoals gepresenteerd in het vierde hoofdstuk.723 In deze casus ging
het om het volgende: de consument heeft op zijn smartphone een dating-app
geïnstalleerd waarvoor hij een bedrag van € 25 heeft betaald. Via deze app heeft
de consument berichten en foto’s uitgewisseld. Na enige tijd bleek wegens een
beveiligingslek in de app dat de berichten en de foto’s op internet zijn verspreid.
Omdat iedereen de informatie kan zien, vreest de consument dat hij daardoor in
de toekomst minder kans maakt op een baan.
Van de respondenten aan wie bij deze casus de vraag is gesteld welke oplossing zij
zouden kiezen wanneer zij slechts één alternatief zouden mogen kiezen, koos ruim
92% voor de optie dat de aanbieder ervoor zorgt dat de berichten en foto’s van het
gehele internet worden verwijderd. Een dergelijke oplossing kan niet op basis van
de klassieke remedies worden bewerkstelligd. De primaire remedie nakoming leidt
niet tot het gewenst effect. Door de app te herstellen, kan de consument weliswaar
weer gebruikmaken van de datingfaciliteiten, maar worden de verspreide berichten
en foto’s niet verwijderd. Ook ontbinding en prijsvermindering als secundaire
remedies hebben niet het gewenste effect. Bij ontbinding ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen en wordt zo veel mogelijk teruggegaan naar de oorspronkelijke
situatie. Hiermee wordt echter niet bewerkstelligd dat de foto’s en berichten worden
verwijderd. Dit geldt ook voor prijsvermindering: er zou wel een vermindering
kunnen plaatsvinden van de betaalde prijs, maar dit leidt niet tot hetgeen de consument wenst. De zojuist genoemde wensen van de consument sluiten aldus niet
aan bij hetgeen de wet op basis van de huidige hiërarchie van remedies voorschrijft.
In onderstaand schema is het voorbeeld waarin foto’s en berichten op internet zijn
verspreid als gevolg van een defecte app uitgewerkt. Wanneer op deze casus de
klassieke remedies worden toegepast, heeft de gedupeerde consument recht op
nakoming in de vorm van herstel en eventueel kan hij pogen schadevergoeding te
krijgen. Beide remedies gaan uit van het gegeven dat de klok virtueel wordt teruggedraaid.724 Daarmee wordt niets gedaan aan het verwijderen van de foto’s en berichten dan wel het voorkomen van schade voor de toekomst. Het enige effect is
dat de app met de datingfaciliteiten in de toekomst weer kan worden gebruikt door
de consument.
Het feit dat de klassieke remedies niet passend zijn komt voort uit het feit dat men
‘de klok wil terugdraaien’, terwijl dit in veel gevallen lastig is. De aanbieder wordt
niet verplicht zowel de app te herstellen als zich in te spannen de foto’s en berichten
van internet te laten verwijderen. Men kan aldus betogen dat de effecten van de
721.
722.
723.
724.

Van Boom, NJB 2007, par. 4.1.
Tjong Tjin Tai 2006, p. 3-4.
Zie par. 4.2 van dit proefschrift.
Van Boom, NJB 2007, par. 3.
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klassieke remedies in dergelijke situaties niet voldoende zijn, althans niet aansluiten
bij hetgeen de consument wenst. Dergelijke aanvullende verplichtingen zouden
mijns inziens mogelijk moeten zijn om tegemoet te komen aan problemen die
passen bij de huidige tijdsgeest waarin data kan worden verspreid en verwijderd.725
In onderstaande figuur worden aanvullende plichten geïntroduceerd. De plichten
worden ‘aanvullend’ genoemd, omdat de bestaande remedies wel een rol blijven
vervullen (in casu herstel van de betreffende software op basis van art. 7:21 BW).
Hierbij zij wel opgemerkt dat wijzigingen zullen plaatsvinden naar aanleiding van
de implementatie van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten. In het
‘Voorontwerp implementatie richtlijnen verkoop goederen en levering digitale
inhoud’ van 20 december 2019 is de remedie nakoming opgenomen in artikel
50ai.726
Om te voorkomen dat niet-herstelbare schade ontstaat of om schade te beperken
is vanuit het perspectief van consumentenbescherming actie vereist van de aanbieder van digitale inhoud. Daarvoor is een juridische basis nodig. Om dergelijke
aanvullende plichten juridisch in te kaderen, worden in de volgende paragrafen
twee denkrichtingen gepresenteerd als alternatieven voor de klassieke remedies:
de zorgplichtbenadering uit het contractenrecht (par. 7.3) en de herstelgerichte
benadering uit het aansprakelijkheidsrecht (par. 7.4). Het doel is om een eerste
aanzet te geven en beoogt aldus geen volledig beeld te geven van alle mogelijke
grondslagen voor een juridische inkadering van de plichten voor de aanbieder van
digitale inhoud. Het neemt met andere woorden niet weg dat andere ideeën mogelijk
zijn om (nieuwe) plichten juridisch in te kaderen. Bovendien zouden partijen ook
contractueel remedies kunnen overeenkomen. Een aanbieder zou zich zelfs op
deze manier kunnen onderscheiden. Hij kan laten zien dat hij de voorgestelde
plichten aanvaardt, hetgeen zijn marktpositie ten goede kan komen.

725.

726.
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Ondanks het feit dat foto’s nog in een later stadium op kunnen duiken, kan de aanbieder zich wel
inspannen. Zie in het kader van het inspannen om gegevens te verwijderen HvJ EU 3 oktober 2019,
C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821 (Glawischnig-Piesczek/Facebook), zoals besproken in par. 4.4.1 van dit
proefschrift. Hier gaat het ook om het verwijderen of het onmogelijk maken van de toegang tot
opgeslagen gegevens.
Concept regeling implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud, 20 december 2019, p. 21, via internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud (laatst geraadpleegd op 21 januari 2021). Zie voor een bespreking van het voorontwerp: Den
Butter, IR 2020, p. 86-91.
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Figuur 2

Figuur 2
De casus

Defecte dating-app.

Foto’s en berichten zijn
verspreid.

7.3

Huidige systeem met de
klassieke remedies

Herstel van de software op
basis van artikel 7:21 BW.
Eventueel schadevergoeding
op basis van Boek 6 BW.

De app kan weer worden
gebruikt.

Nieuw systeem

Herstel van de software op
basis van artikel 7:21 BW.
Eventueel schadevergoeding
op basis van Boek 6 BW.
Inspanningen tijdens het
gebruik van de software door
de aanbieder.
Inspanningen achteraf door de
aanbieder (nadat de app is
gebruikt en er problemen
blijken te ontstaan).

De app kan weer worden
gebruikt.
Er wordt gepoogd tijdens het
gebruik van de software
maatregelen te nemen om het
verspreiden van foto’s en
berichten te voorkomen.
Daarnaast wordt de
consument geïnformeerd over
de stand van zaken.
Wanneer foto’s en berichten
zijn verspreid, wordt van de
aanbieder verwacht zich in te
spannen de schade zo veel
mogelijk te beperken.

De zorgplichtbenadering uit het contractenrecht

In de vorige paragraaf kwam aan de orde dat van de aanbieder van digitale inhoud
meer verwacht kan worden dan het achteraf remediëren van het gebrek. Door een
app alsnog werkend te maken en de beveiligingsgebreken op te heffen, worden de
foto’s en berichten niet van internet verwijderd. Op de aanbieder dienen aanvullende plichten te rusten, zoals het (laten) verwijderen van de foto’s en berichten.
De eerste benadering om een dergelijke plicht juridisch in te kaderen kan worden
gevonden in zorgplichten.
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Volgens Tjong Tjin Tai kan een zorgplicht worden gedefinieerd als ‘een plicht tot
handelen of nalaten ten behoeve van een of meer concrete belangen van een persoon of object’.727
Een zorgplicht kan leiden tot ‘een veelheid van daden over een langere tijd’. Een dergelijke
zorgplicht kan vervolgens leiden tot diverse zorgverplichtingen.728 Een dergelijke
relatief vage zorgplicht heeft het voordeel meer concrete zorgverplichtingen op de
aanbieder van digitale inhoud te leggen. Van de aanbieder van digitale inhoud
mag worden verwacht de foto’s te achterhalen en te onderzoeken of het nog mogelijk is de foto’s en berichten van internet te verwijderen. Wanneer dat niet mogelijk
is, kan hij het nadeel beperken door de data op een aantal plaatsen te (laten) verwijderen. Dergelijke zorgplichten bestaan reeds in geval van beveiligingsgebreken.
Verbruggen en Wolters geven aan dat bestaande zorgplichten voor ICT-toepassingen
verduidelijkt en aangescherpt moeten worden.729 Zij wijzen op het risico dat de
bestaande rechtsonzekerheid leidt tot het feit dat ICT-aanbieders de veiligheid voor
consumenten minimaliseren.730 Door de aanbieder te verplichten actie te ondernemen worden in feite zorgplichten op hem gelegd en kan nadeel achteraf worden
voorkomen.
In het contractenrecht wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen resultaats- en inspanningsverbintenissen. Wanneer sprake is van resultaatsverbintenissen legt de debiteur zich vast een bepaald resultaat te bereiken terwijl hij zich
in geval van inspanningsverbintenissen slechts voldoende hoeft in te spannen een
bepaald resultaat te bereiken.731 Of sprake is van resultaats- of inspanningsverbintenissen kan worden bepaald middels de uitleg van de overeenkomst.732 In de literatuur komt naar voren dat vooral prestaties van beroepsbeoefenaars waarvan de
uitkomst niet alleen van de inzet van beroepsbeoefenaars af hankelijk is, zijn op
te vatten als een inspanningsverbintenis.733 Voorbeelden van dergelijke beroepsbeoefenaars zijn artsen en advocaten. Op dergelijke beroepsbeoefenaars rust een
onderzoeksplicht734, een informatie- en een waarschuwingsplicht.735 Dit hangt samen met de zorgplicht en deskundigheid van de arts en advocaat ten opzichte van
zijn patiënt of cliënt. Als specialist op een bepaald terrein mogen er hoge eisen
aan hem worden gesteld.736 Hij is immers degene die verstand van zaken heeft en
de patiënt of cliënt dient te helpen bij de keuzes die hij maakt, zoals de vraag of
hij wil worden geopereerd en welke risico’s hier aan zijn verbonden. Het feit dat
een dergelijke zorgplicht op beroepsbeoefenaars wordt gelegd houdt verband met
het vertrouwen dat de maatschappij stelt in hun deskundigheid en het feit dat hun

727.
728.
729.
730.
731.

736.

Tjong Tjin Tai 2006, p. 97.
Tjong Tjin Tai 2006, p. 97.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, par. 3.
Verbruggen & Wolters, TvC 2017, par. 5.
Peter, in: GS Onrechtmatige daad VI.1.5. In geval van een overeenkomst van opdracht gaat het in de
regel om het verrichten van arbeid en niet om het bereiken van een resultaat. Zie Asser/Tjong Tjin
Tai 7-IV 2018/85.
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/85. Het kan ook in de wet staan, zoals bij opdracht en aanneming
van werk.
Peter, in: GS Onrechtmatige daad VI.1.5. Onder verwijzing naar Van Emden & De Haan 2014, par. 1.2.3.
Peter, in: GS Onrechtmatige daad VI.1.6.1.
Peter, in: GS Onrechtmatige daad VI.1.6.2. Die zorgplichten rusten ook op bijvoorbeeld aannemers
en die hebben wel een resultaatsverplichting.
Peter, in: GS Onrechtmatige daad VI.1.6.3.
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diensten in veel gevallen niet gemakkelijk kunnen worden doorgrond.737 Het vertrouwen dat op dergelijke beroepsbeoefenaars rust zou uitstijgen boven de algemene
norm van vertrouwen in iedere contractuele verhouding.738 Daarnaast hebben zij
in veel gevallen een beroepsmonopolie. Van belang is dat bij dergelijke beroepsgroepen geen zekerheid kan worden geboden over het te bereiken resultaat in tegenstelling tot tastbare activiteiten als de levering van een auto.739 Het gaat met
andere woorden om de onzekerheid ten aanzien van het einddoel waarbij de fout
niet of zeer lastig kan worden hersteld.740
Er kunnen zich in geval van digitale inhoud situaties voordoen waar de aanbieder
van digitale inhoud geen invloed op kan uitoefenen. Hierbij kan worden gedacht
aan het verdwijnen van foto’s of het verspreiden van gegevens door een softwarehack. Om de aanbieder in een dergelijk geval toch aan te sturen actie te ondernemen, kan inspiratie worden ontleend aan de hiervoor besproken inspanningsverbintenissen. Dergelijke verbintenissen die rusten op een beroepsbeoefenaar als een
arts of advocaat kunnen worden doorgetrokken naar de plichten die moeten gelden
voor een aanbieder van digitale inhoud. Als aanbieder van digitale inhoud heeft
hij verstand van zaken en zou hij de (zwakke) consument kunnen helpen met de
keuzes die hij maakt. In het geval van digitale inhoud is dat de vraag of hij gebruik
wil maken van de digitale inhoud en welke risico’s hieraan zijn verbonden. Mocht
de consument deze keuze maken dan zou geredeneerd kunnen worden dat de
aanbieder van digitale inhoud en de consument een langdurige relatie aangaan
net als de arts met zijn patiënt en de advocaat met zijn cliënt. Zowel de consument,
de patiënt als de cliënt blijven namelijk enige tijd af hankelijk van informatie van
en controles door de specialist. Ondanks het feit dat de consument reguliere software
‘koopt’ en geen sprake is van een kwalificatie als opdracht, dient de aanbieder van
bijvoorbeeld een app meer te doen dan de aanbieder van een tastbaar boek, omdat
de consument enige tijd af hankelijk blijft van de aanbieder. Een voorbeeld is het
verschaffen van updates en het ingrijpen indien zich beveiligingsgebreken voordoen.741
In geval van gestreamde digitale inhoud is de consument afhankelijk van de inspanningen van de aanbieder van digitale inhoud. Hij moet zich inspannen het streamingproces goed te laten verlopen. Wanneer hij zich hier niet voor inspant, kan
het voorkomen dat de consument de film niet meer kan bekijken of de muziek
niet meer kan beluisteren. Dit past bij een kwalificatie als opdracht en de bijbehorende verplichtingen voor de opdrachtnemer, zoals behandeld in het tweede
hoofdstuk. Echter ook in situaties die als koop kunnen worden gekwalificeerd,
zoals de koop van een e-book, een app of standaardsoftware, blijven er na de koop
inspanningen van de aanbieder van digitale inhoud nodig. Het betreft hier niet de

737.
738.
739.
740.
741.

Van Emden & De Haan 2014, p. 16.
Tjong Tjin Tai 2006, p. 174.
Tjong Tjin Tai 2006, p. 172.
Tjong Tjin Tai 2006, p. 172.
Het doorvoeren van updates zou mogelijk als stilzwijgende afspraak kunnen worden opgevat. Anders
zou in veel gevallen de digitale inhoud reeds kort na gebruik onbruikbaar zijn. Zie hierover: Loos,
NtER 2016, p. 153.
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levering van de digitale inhoud zelf742 (daar is immers aan voldaan), maar het gaat
om risico’s die zich achteraf kunnen voordoen. De aanbieder van digitale inhoud
dient zich daarom niet alleen vooraf in te spannen de consument afdoende te informeren over bijvoorbeeld de risico’s zoals in het derde hoofdstuk naar voren
kwam. Hij dient ook een oplossing te bedenken indien zich (mogelijk onverwachte
niet herstelbare) problemen voordoen, zoals het kwijtraken van foto’s of het verspreiden van persoonlijke gegevens op internet. De consument is immers de
‘zwakke’ partij die net als de patiënt of cliënt af hankelijk is van de aanbieder als
specialist. Er kunnen mijns inziens, op concrete verbintenissen op basis van best
practices na743, in beginsel geen specifieke resultaatsverbintenissen op de aanbieder
van digitale inhoud worden gelegd ten aanzien van de beveiliging omdat de aanbieder van digitale inhoud als zijnde ‘specialist’ ook af hankelijk is van externe
factoren zoals externe partijen en beveiligingsupdates. In de medische wereld is
dat bijvoorbeeld de gezondheidstoestand en het leefpatroon van de patiënt terwijl
dat in geval van digitale inhoud de snelheid van bijvoorbeeld het verspreiden van
data, de technische mogelijkheden die cybercriminelen hebben en het doorvoeren
van updates door de consument, zijn. Wanneer daadwerkelijk nadeel optreedt, zal
de aanbieder van de digitale inhoud moeten afwegen op welke wijze hij zich zo
goed mogelijk kan inspannen nadeel te beperken, zoals het terughalen van foto’s
of het (laten) verwijderen van gegevens. Hij is mogelijk af hankelijk van externe
partijen en uiteraard zal daar rekening mee moeten worden gehouden. Een van
die externe partijen is, zoals hiervoor aangegeven, de consument zelf. Hier wordt
in paragraaf 7.6 aandacht aan besteed.
Al met al kunnen op basis van inspanningsverbintenissen zorgplichten worden
verstevigd. Niet te snel mag worden aangenomen dat aanbieders van digitale inhoud
aan hun inspanningsverbintenissen hebben voldaan. Het zal dan ook geconcretiseerd moeten worden wat de inspanningen precies inhouden en hoe consumenten
hierover worden geïnformeerd.
7.4

De herstelgerichte benadering uit het aansprakelijkheidsrecht

In geval van lastig of niet te herstellen nadeel kan voor consumenten onzeker zijn
of dit probleem wordt opgelost. Hiervoor kan naast de besproken zorgplichtbenadering uit het contractenrecht inspiratie worden ontleend aan de herstelgerichte
benadering uit het aansprakelijkheidsrecht.
In het aansprakelijkheidsrecht wordt al enige tijd bepleit dat de klassieke benaderingswijze niet tot het gewenste resultaat leidt.744 De klassieke wijze van de afwikkeling van letselschade is het vergelijken van de actuele situatie met de hypothetische situatie (‘wat als’). Men moet dan beoordelen in welke situatie het slachtoffer
742.

743.
744.
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Dit moet net als in geval van bijvoorbeeld energie gewoonweg worden geleverd. In de literatuur
wordt het als resultaatsverbintenis opgevat terwijl energiebedrijven uitgaan van een inspanningsverbintenis. Zie Asser/Houben 7-X 2019/234.
Hier kan worden gedacht aan de praktijk dat de gebruiker van software verplicht is om direct een
nieuw veilig wachtwoord te kiezen in plaats van het standaardwachtwoord.
Loth & Stegerhoek, AV&S 2016, par. 2. Onder verwijzing naar Arno Akkermans 2015, p. 11-36. Zie
ook over de alternatieve benadering in het aansprakelijkheidsrecht: Loth, TLP 2017.
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zou hebben verkeerd indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.745 In
plaats van deze vergelijking wordt voorgesteld het accent te verschuiven naar de
behoeften van het slachtoffer. Dit wordt de herstelgerichte of ‘wat nu’ benadering
genoemd.746 Deze nieuwe benadering hangt samen met het inzicht dat het om
meer gaat dan om schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht.747 De vraag
bij deze nieuwe benadering is hoe deze past in ons traditionele aansprakelijkheidsrecht dat primair is gericht op compensatie en niet op herstel.748 Lindenbergh wijst
op de volgorde van voorkomen, beperken, herstellen en compenseren.749 De ‘wat
nu’ benadering zal zo veel mogelijk het toegebrachte nadeel beperken. Voorkomen
is uiteraard nog beter, maar in de voorbeelden uit de verkennende studie is het
nadeel reeds toegebracht doordat de foto’s zijn verdwenen en de persoonlijke berichten zijn verspreid.
Deze ‘wat nu’-benadering kan bijdragen aan het besef dat de aanbieder van digitale
inhoud voor de toekomst een zo goed mogelijke oplossing moet proberen te bereiken. Door het niet kunnen terugdraaien van de virtuele klok dient men op zoek
te gaan naar oplossingen voor de toekomst. Meer concreet zou de aanbieder van
digitale inhoud zich zo goed mogelijk moeten inspannen achteraf (‘wat nu’) het
geleden nadeel te beperken.750 Bij schade als gevolg van beveiligingsgebreken in
software is daadwerkelijke compensatie of het terugdraaien van de ontstane situatie
immers niet meer mogelijk. Mocht de aanbieder zich hebben ingespannen om de
foto’s terug te krijgen, maar is dit niet geslaagd, dan is dit vervelend voor de gedupeerde consument. Niet kan worden gegarandeerd dat de aanbieder het beoogde
gevolg bereikt. Dit hangt samen met de risico’s in de digitale wereld waar eenieder
mee te maken krijgt. Het zou te ver gaan wanneer een dergelijk risico uitsluitend
voor rekening van de aanbieder van de digitale inhoud zou komen wanneer het
probleem niet door hem is veroorzaakt.
Het doel van de inspanningen die op basis van de in de vorige paragraaf beschreven
zorgplicht rusten op de aanbieder van digitale inhoud is dat hij zijn best doet om
de overeenkomst alsnog na te komen. Door na te komen, informatie te verschaffen
en zich in te spannen gedurende het gebruik van de app of software kan de aanbieder van digitale inhoud echter niet de situatie voor de toekomst oplossen. In dat
geval zou de herstelgerichte benadering aanknopingspunten kunnen bieden. Deze
benadering richt immers zijn vizier op de toekomst door de ‘wat nu’-benadering
te hanteren.
Deze benaderingen passen bij het hiërarchische systeem van remedies waarbij pas
naar een ‘zwaardere’ remedie wordt verwezen als de primaire remedie niet mogelijk
is. In het door mij voorgestelde nieuwe systeem wordt immers ook in eerste instantie
745.
746.
747.
748.
749.
750.

Loth & Stegerhoek, AV&S 2016, par. 2. Onder verwijzing naar HR 5 december 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BE9998, NJ 2009/387 (Rijnstate/Reuvers).
Loth & Stegerhoek, AV&S 2016, par. 2. Onder verwijzing naar Arno Akkermans 2015, p. 11-36. Zie
ook hierover: Van Dijck, NJB 2016, p. 1608.
Hartlief, NJB 2018, p. 3119.
Loth & Stegerhoek, AV&S 2016, par. 3.
Loth & Stegerhoek, AV&S 2016, par. 3. Onder verwijzing naar Lindenbergh 2014, p. 239-252.
Uiteraard is voorkomen beter, zie Lindenbergh 2020, nr. 6.
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een beroep gedaan op een minder zwaar middel (het ondernemen van actie om
schade te beperken) dan de ontbinding als ultimum remedium of schadevergoeding.
Bovendien is het slechts een aanvulling en zijn geen wetswijzigingen nodig ten
aanzien van het stelsel in artikel 7:21 BW.
7.5

Gedragsregels als juridisch kader voor de zorgplichtbenadering
en de herstelgerichte benadering

In de vorige twee paragrafen zijn zowel de zorgplichtbenadering als de herstelgerichte benadering uitgewerkt. Beide kunnen inspiratie bieden om normen op te
leggen aan aanbieders van digitale inhoud. Het gaat dan om normen op basis
waarvan aanbieders meer moeten doen dan het uitsluitend achteraf remediëren
van de betreffende digitale inhoud. Mijns inziens zou voor een juridische inkadering
van deze aanvullende plichten kunnen worden gedacht aan gedragsregels als vorm
van zelfregulering. Omdat plichten die op de aanbieder van digitale inhoud worden
gelegd open zijn en gedurende de tijd en per type digitale inhoud kunnen veranderen, kunnen mijns inziens gedragsregels een manier zijn om dergelijke verplichtingen te reguleren. Gedragsregels bieden namelijk sneller mogelijkheden bepaalde
regels aan te passen.751
Het is ten eerste van belang aan te geven wat gedragsregels zijn. Een gedragscode
(waarin gedragsregels zijn opgenomen) is ‘een middel om gedrag in organisaties of binnen
bijvoorbeeld een beroepsgroep te reguleren’.752 De aanbieders van digitale inhoud zouden
dan als beroepsgroep moeten worden opgevat. Alle partijen die digitale inhoud,
zoals software en apps aanbieden, dienen te handelen volgens de standaarden zoals
opgenomen in de gedragsregels. Op die manier kan een kader worden ontwikkeld
dat gebruikelijk is in de branche.753 Dergelijke private regulering kan zowel worden
opgesteld door de aanbieders van digitale inhoud zelf dan wel door een overkoepelende instantie waardoor zelf binding ontstaat.754 Een alternatief is co-regulering
waarbij de wetgever aan private standaardiseringsorganisaties de opdracht geeft
regels (standaarden) te ontwikkelen. De wetgever kan zelf de regie nemen bij het
opstellen van regelgeving.755 Het is relevant op te merken dat in de IT-branche
reeds standaarden bestaan. Zo komen in de softwareindustrie standaarden ten behoeve van productieverbetering voor. In de literatuur wordt erkend dat het niet
altijd gemakkelijk is fouten in software te voorkomen vanwege de verscheidenheid
aan ontwikkelomgevingen en programmeertalen en toepassingen.756 In deze paragraaf gaat het niet om standaarden ten behoeve van de ontwikkeling van digitale

751.

754.
755.
756.

Dit wordt als voordeel van zelfregulering gezien, zie Giesen 2007, p. 37. Onder verwijzing naar
J. Mulder & B. Baarsma, ‘Goed(koop) geregeld? Het gebruik van een kostenbatenmethodiek bij de
beoordeling van (zelf)regulering’, Themanummer RdW 2006, p. 149 e.v. Via ivogiesen.com/
media/1132/alternatieve_regelgeving_en_privaatrecht.pdf (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-beste-instrument/61/gedragscode?cookie=yes.15537786889831077399919 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-beste-instrument/61/gedragscode?cookie=yes.15537786889831077399919 (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Scheltema 2012, p. 1.
Zie hierover: Giesen, NTBR 2018, p. 135-138.
Tjong Tjin Tai & Koops, NJB 2015, par. 2.
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inhoud, maar om acties die van de aanbieder van digitale inhoud worden verwacht
indien zich lastig of niet te herstellen nadeel voordoet.
Anders dan op Europees niveau, is op nationaal niveau niet veel aandacht voor
gedragscodes.757 Middels implementatie van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) is het begrip ‘gedragscodes’ in het BW geïmplementeerd. In artikel
6:193a lid 1 onder i BW is opgenomen dat onder gedragscode wordt verstaan: ‘regels
die vaststellen hoe handelaren die zich aan de code binden, zich gedragen met
betrekking tot een of meer bepaalde handelspraktijken of bedrijfssectoren en die
niet bij of krachtens wettelijke voorschriften zijn vastgesteld’. In de literatuur komt
naar voren dat daarmee het begrip gedragscode ‘bijzonder ruim is en aanzienlijk
veel verder gaat dan de traditionele codes’.758 Op die manier ontstaat, naast de regels
op het terrein van onredelijk bezwarende bedingen, een extra toets voor de algemene voorwaarden.759
Buiten het consumentenrecht zijn beroeps- en gedragsregels van belang bij de invulling van de norm van een redelijk handelende beroepsbeoefenaar.760 Omdat
‘aanbieders van digitale inhoud’ geen beroepsgroep is zoals artsen of advocaten,
bestaan dergelijke beroeps- en gedragsregels niet op die manier. Wel zouden bepaalde gedragsregels kunnen worden ontwikkeld om meer houvast te bieden voor
de manier waarop aanbieders van digitale inhoud zich dienen te gedragen, zowel
vooraf als gedurende het gebruik van de digitale inhoud. Daarmee zouden zij ook
als een groep kunnen worden opgevat die zich aan bepaalde typen regelgeving
dient te houden. Meer specifiek kunnen deze gedragsregels zien op de wijze en
frequentie van het sturen van updates en het informeren over bepaalde risico’s,
maar ook over de wijze waarop zij zich in moeten spannen bij een hack door een
externe partij. Een voordeel van zelfregulering is dat meer en betere informatie
binnen de sector aanwezig is dan binnen de overheid en dat er een grotere bereidheid bestaat de regels na te leven.761 Zoals aan het begin van dit hoofdstuk naar
voren kwam, heeft Van Boom drie kenmerken van remedies in kaart gebracht die
zien op het ex-postkarakter. Hij geeft aan dat het zinvol kan zijn ‘of het moment van
concretiseren van de veelal vage normen in bepaalde gevallen in tijd naar voren kan worden
gehaald zodat in een eerder stadium concrete gedragsregels geformuleerd kunnen worden’.762
Door aanbieders van digitale inhoud te verplichten actie te ondernemen middels
bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen, wordt hieraan gehoor gegeven.
De gedragsregels zouden een instrument kunnen zijn om een bepaald doel te bereiken en doen daarmee denken aan regulerend contractenrecht. Dit recht komt
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Menting & Vranken 2013, p. 7 en 9. Giesen geeft aan dat er sinds het preadvies uit 2007 in de literatuur geen baanbrekende inzichten zijn ontstaan over alternatieve regelgeving, Giesen, NTBR
2018, p. 135. Zie over alternatieve regelgeving: zie Giesen 2007, p. 13: ‘Alternatieve regelgeving houdt
in dat maatschappelijke partijen in bepaalde mate zelf verantwoordelijkheid nemen voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van de regels, indien nodig binnen een wettelijk of rechterlijk kader.’ Hieronder vallen
alternatieve regulering, zelfregulering en non-regulering (p. 14).
Vollebregt, TvC 2010, p. 268.
Vollebregt, TvC 2010, p. 268.
Van Emden & De Haan 2014, p. 21.
Zie Giesen 2007, p. 37.
Van Boom, NJB 2007, par. 6.3.
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steeds meer op het terrein van het overeenkomstenrecht (buiten het BW) tot ontwikkeling.763 In tegenstelling tot het traditionele contractenrecht waar het om de
verhouding tussen twee partijen gaat, gaat het regulatief contractenrecht uit van
een instrumentele benadering van het contractenrecht. Het gaat om meer dan de
relatie tussen twee partijen en focust op de externe dimensie van het contract.764
Men kan hierbij denken aan sectoren als de telecommunicatie, de energievoorziening en de financiële sector.765 Publiekrechtelijke gedragsregels komen bijvoorbeeld
naar voren in artikel 4:20 Wft, artikel 7.1 Telecommunicatiewet en artikel 95m
Elekriciteitswet 1998.766
De gedragsregels uit de Wft kunnen ter illustratie dienen. Een schending van regels
uit de Wft kan (direct) leiden tot strijd met een wettelijke plicht in het kader van
artikel 6:162 BW. Indirect spelen deze gedragsregels een rol door het invullen van
open normen zoals de maatschappelijke betamelijkheid, de zorg van een goed
opdrachtnemer en de bijzondere zorgplicht in het kader van de redelijkheid en
billijkheid.767 Derhalve kunnen gedragsregels invulling geven aan diverse juridische
grondslagen in het BW wanneer het gedrag achteraf wordt beoordeeld. Zoals bij
de in dit hoofdstuk uitgewerkte zorgplichtbenadering aan bod kwam, vragen de
hieruit voortvloeiende plichten ook om preventieve acties van de aanbieder. Zo
zal de aanbieder vooraf beveiligingsmaatregelen moeten nemen. Dergelijke exantegedragsnormen komen ook voor in de Wft. In het kader van een zorgplicht in
de Wft (art. 4:24a) is het verschil met de algemene zorgplicht dat deze ex-antegedragsnormen vastlegt. Dit in tegenstelling tot de privaatrechtelijke normen waar
de rechter achteraf optreedt en deze niet is gericht het aangaan van onwenselijke
financiële transacties te voorkomen.768 Een dergelijke ex-antenormstelling past bij
de instrumentele aard van het financiële toezichtprivaatrecht dat is gericht op
preventie.769 Door dergelijke ex-antegedragsregels weet de gehele groep (in casu de
aanbieders van digitale inhoud) waar men zich aan dient te houden. Op die manier
wordt de signaalfunctie gewaarborgd. De signaalfunctie van gedragscodes houdt
in dat zij een signaal afgeven aan betrokkenen of aan externe partijen.770 Het
voorgaande past bij de idee dat het recht preventief zou moeten werken.771
Tot slot dient in ogenschouw te worden genomen dat, ondanks het feit dat gedragsregels een manier kunnen zijn de zorgplichtbenadering en de herstelgerichte
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‘Van de redactie’, WPNR 2013, p. 1085.
Cherednychenko, WPNR 2013, p. 1124.
‘Van de redactie’, WPNR 2013, p. 1085.
Wallinga, NTBR 2014, par. 1.
Wallinga, NTBR 2014, par. 2.
Cherednychenko, WPNR 2013, p. 1125-1126.
Cherednychenko, WPNR 2013, p. 1126.
Menting & Vranken 2013, p. 30.
Voor het aansprakelijkheidsrecht betoogt Kolder dat het recht proactief zou moeten worden ingezet
om schade te voorkomen. Hij noemt dit een schadevoorkomingsplicht van de aangesprokene hetgeen
zou kunnen worden gegrond op art. 3:296 BW. Zie Kolder, AV&S 2017. Het feit dat we zoveel mogelijk schade moeten voorkomen, wordt overigens niet alleen bepleit in het privaatrecht, maar ook
in het publiekrecht. Door de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid wordt bepleit dat
degene die omgaat met risico’s actief op zoek dient te gaan naar onzekerheden en zich dient af te
vragen waar problemen zouden kunnen ontstaan. Zie Spier, NJB 2008, par. 2.
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benadering te reguleren, zij lastig kunnen worden gehandhaafd.772 Bij het niet
nakomen van een verplichting uit een gedragscode is mogelijk sprake van een
misleidende handelspraktijk en is sanctionering op basis van artikel 6:193c lid 2
onder b BW aan de orde. Voorwaarden hiervoor zijn dat de verplichting concreet
en kenbaar is en dat de handelaar aangeeft dat hij aan die gedragscode gebonden
is waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt
of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Bovendien kan als vangnet een
meldpunt of geschillencommissie in het leven worden geroepen wanneer aanbieders
zich niet houden aan de regels. Als sanctieinstrument kan worden gedacht aan
boetes. Voor dergelijke bedragen kan inspiratie worden ontleend aan het systeem
in de Smartengeldgids uit het aansprakelijkheidsrecht. Hierbij worden concrete
gevallen met elkaar vergeleken.773 Maximumbedragen kunnen in dergelijke gevallen
aanknopingspunten bieden. Op deze algemene ideeën na, reikt het voor dit onderzoek te ver om op dit punt meer gedetailleerde aanbevelingen te doen.
7.6

De andere kant van de medaille: inspanningen aan de zijde van
de consument

In het voorgaande stond de aanbieder van digitale inhoud centraal die de rol toebedeeld heeft gekregen meer te doen dan op basis van de huidige klassieke remedies
in het BW van hem wordt verwacht. Daarentegen mogen mijns inziens activiteiten
van de consument zelf niet uit het oog worden verloren in de casussen die in dit
hoofdstuk zijn behandeld, namelijk het verspreiden van persoonlijke gegevens of
het kwijtraken van foto’s als gevolg van gebrekkige software. Deze gedachtegang
past bij de regeling van eigen schuld (art. 6:101 BW) waaraan ten grondslag ligt dat
ieder zijn eigen schade zoveel mogelijk dient te beperken. Het leerstuk van eigen
schuld krijgt normaal gesproken met name binnen het aansprakelijkheidsrecht
aandacht, maar kan net zo goed in het contractenrecht een rol vervullen.774 Een
dergelijke gedachtegang inhoudende dat actie van de consument wordt verwacht
komt ook voor in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten waar de consument wordt opgedragen samen te werken met de handelaar.775
Door Walree is het leerstuk van eigen schuld uitgewerkt in het kader van de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.776 Hij concludeert dat een beroep
op eigen schuld slechts in een beperkt aantal gevallen zal worden gehonoreerd
door de rechter.777 In dit hoofdstuk gaat het niet om de onrechtmatige verwerking
van persoonsgegevens, maar om gevallen van lastig of niet te herstellen nadeel als
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Giesen 2007, p. 36 onder verwijzing naar Eijlander & Voermans en p. 37 onder verwijzing naar
J. Mulder & B. Baarsma, ‘Goed(koop) geregeld? Het gebruik van een kostenbatenmethodiek bij de
beoordeling van (zelf)regulering’, Themanummer RdW 2006, p. 149 e.v. Via ivogiesen.
com/media/1132/alternatieve_regelgeving_en_privaatrecht.pdf (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
smartengeld.nl/pagina/over-smartengeld (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Jansen 1997, p. 55. Zie ook over de verminderde prijsvermindering op basis van art. 6:101 BW
(zonder onderscheid tussen onrechtmatige daad of contractschending) Hijma, WPNR 2018, par. 8.
Art. 12 lid 5 Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770).
Walree, WPNR 2019, p. 516-527. Zie over eigen schuld in de verzekeringsbranche: Brouwer, AV&S
2019, p. 119-128.
Walree, WPNR 2019, p. 527.
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gevolg van gebrekkige digitale inhoud. Het nadeel is pas na het veroorzaken van
de schade aan de orde. Het gaat bij artikel 6:101 BW niet alleen om omstandigheden
die hebben bijgedragen aan de schade, maar ook dient te worden gekeken naar de
periode na het veroorzaken van de schade. Daarna dient de schuldeiser namelijk
datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om de schade
te voorkomen.778 Ter illustratie: vindt de consument op zijn computer een ingang
de verdwenen foto’s als gevolg van de gebrekkige fotoboekensoftware terug te halen,
dan zal hij dit direct moeten melden en zich moeten inspannen dit technisch mogelijk te maken. Het zou mijns inziens onrechtvaardig zijn wanneer de consument
ervan uitgaat dat de aanbieder zich uitsluitend inspant het nadeel te beperken of
ongedaan te maken. Dergelijke regels voor consumenten kunnen in de artikelen
met de plichten die op de aanbieder rusten in extra leden worden toegevoegd.
Daarin kunnen omstandigheden worden opgenomen op basis waarvan de vergoedingen voor de consument kunnen worden beperkt. Daarmee wordt de idee achter
het leerstuk van eigen schuld in de gedragsregels tot uiting gebracht.
7.7

Conclusie

In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde welke verbintenisrechtelijke alternatieven
in geval van lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg van gebrekkige digitale
inhoud kunnen worden toegepast. Door de zorgplichtbenadering en de herstelgerichte benadering uit te werken in gedragsregels kunnen zowel ex-ante- als expostverplichtingen op de aanbieder van digitale inhoud worden gelegd. Voordeel
hiervan is dat lastig of niet te herstellen nadeel kan worden voorkomen (ex ante)
dan wel worden beperkt (ex post). In geval van lastig of niet te herstellen nadeel
kan immers net als in geval van letselschade niet meer de oorspronkelijke situatie
zonder nadeel worden teruggedraaid door alsnog na te komen (dan wel te ontbinden
of de prijs te verminderen). Door als aanbieder zich zo goed mogelijk in te spannen
kan het nadeel zowel vooraf als achteraf (al dan niet met hulp van externe partijen)
worden beperkt of worden voorkomen. Bovendien wordt dan recht gedaan aan
hetgeen partijen wensen en aan hetgeen leidt tot een optimale remedie. De aanbieder kan bijvoorbeeld bugs repareren of gegevens laten verwijderen. Uiteraard is
dit niet voor alle typen nadeel nodig. Reeds in de inleiding werd geschetst dat zeer
veel gevallen wel passen bij het hiërarchische systeem van remedies in de titel over
consumentenkoop waarbij nakoming de centrale remedie is. Voorbeelden zijn niet
geleverde muziekbestanden of het haperen van muziekbestanden. Wanneer dit
kan worden hersteld door de aanbieder, dan is dit een optimale remedie, omdat
ook in dat geval de belangen van beide partijen worden gediend. De consument
heeft immers weer goed werkende muziek en de aanbieder heeft (alsnog) voldaan
aan zijn verplichting muziek te leveren.
Al met al zijn de traditionele remedies gericht op het (uitsluitend) ex post
remediëren van de ontstane situatie. Wanneer dit te complex dan wel onmogelijk
is, moet worden geleund op de relatief vage norm van de inspanningsverbintenis
vooraf en achteraf. Daarmee blijft, net als in geval van een relatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, de relatie langer voortduren dan in geval van
778.
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een traditionele koopovereenkomst. Dit kan worden verantwoord door het feit dat
digitale inhoud een bijzonder type ‘product’ is waaraan diverse (beveiligings)risico’s
zijn verbonden waarbij de consument dient te worden gesteund. Wanneer de
aanbieder zich niet méér in kan spannen dan hij heeft gedaan, kan niet meer van
hem worden verwacht. Een resultaatsverbintenis ten aanzien van bijvoorbeeld het
wegnemen van beveiligingsgebreken dan wel het terughalen van foto’s door software zonder fouten op de markt te brengen zou dan ook te ver reiken. Uiteindelijk
is de rechter degene die bepaalt tot hoe ver de aanbieder zich had moeten inspannen. Dit hangt samen met het feit dat een inspanningsverbintenis een open norm
is. Het wettelijk vastleggen op welke wijze aanbieders zich dienen in te spannen
zou onhaalbaar zijn. Het is namelijk niet te voorzien welke situaties zich zullen
voordoen en bovendien kunnen technische mogelijkheden om gebreken te herstellen in de loop der tijd toenemen. Bovendien zou het verplichten partijen in de
overeenkomst inspanningsverbintenissen neer te leggen indruisen tegen de contractsvrijheid. Privaatrechtelijke standaarden in de branche kunnen meer houvast
bieden door in te gaan op de inspanningen die de aanbieder van digitale inhoud
zowel voor als na het sluiten van de overeenkomst dient te nemen. Gedragsregels
bieden de mogelijkheid bepaalde verplichtingen vast te leggen en bij te werken in
geval van digitale ontwikkelingen. Op die manier worden problemen als gevolg
van gebrekkige digitale inhoud zo veel mogelijk voorkomen en worden de zaken
waarover de rechter dient te oordelen beperkt. De sancties die worden verbonden
aan het schenden van dergelijke inspanningsverbintenissen op basis van gedragsregels zouden wel in de financiële sfeer moeten liggen. Doordat de aanbieder dan
ook reputatieschade lijdt zal dit zo veel mogelijk worden voorkomen. Zoals in dit
hoofdstuk naar voren kwam is immers voorkomen beter dan achteraf compenseren.
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Hoofdstuk 8
Conclusie en aanbevelingen

Het laatste hoofdstuk bestaat uit een beantwoording van de onderzoeksvraag
(par. 8.1) en de aanbevelingen (par. 8.2).
8.1

Conclusie

Dagelijks worden veel overeenkomsten over digitale inhoud gesloten, zoals het
downloaden van (gratis) apps, e-books en software. Hoewel digitale inhoud de
consument veel gebruiksgemak biedt, kunnen zowel in de precontractuele als de
(post)contractuele fase problemen ontstaan. Hierbij kan worden gedacht aan informatie-asymmetrie in de precontractuele fase en het ontvangen van gebrekkige digitale inhoud in de (post)contractuele fase. De consument die een overeenkomst
over digitale inhoud aangaat dient net als in geval van een overeenkomst die zaken
betreft te worden beschermd indien zich dergelijke problemen voordoen. Naar
huidig recht is de bescherming in geval van overeenkomsten over digitale inhoud
onzeker voor consumenten. De reden is dat het BW niet is gericht op dat type
overeenkomst. Het BW stamt immers uit 1992. Daarnaast bestaat geen gedragscode
of een ander juridisch alternatief kader dat is toegesneden op overeenkomsten over
digitale inhoud.
Bij de start van het onderzoek heb ik een verkennende studie uitgevoerd met vier
casussen over digitale inhoud waaruit nadeel is ontstaan. Ik heb de respondenten
de vraag voorgelegd met welke oplossing zij het meest tevreden zouden zijn. Een
voorbeeld is de casus over een beveiligingslek in een app als gevolg waarvan foto’s
en berichten op internet zijn verspreid. De meeste respondenten willen in dat geval
verzekerd zijn dat de foto’s en berichten worden verwijderd. Zij vinden dat belangrijker dan het weer kunnen gebruiken van de app. De verplichting foto’s en berichten te verwijderen volgt echter niet uit de beschikbare wettelijke remedies voor de
gedupeerde consument. Uit de verkennende studie is de veronderstelling bevestigd
dat de huidige wettelijke remedies niet in alle gevallen aansluiten bij casussen over
digitale inhoud. Om de consument wettelijke bescherming te bieden, is het van
belang dat passende remedies en andere verhaalsmogelijkheden in het BW voorhanden zijn.
Het onderzoek is gestart vanuit de volgende onderzoeksvraag:
‘In hoeverre worden consumenten die een overeenkomst over digitale inhoud aangaan
beschermd op basis van het Burgerlijk Wetboek en hoe kan de privaatrechtelijke
consumentenbescherming worden verstevigd?’
De beantwoording van deze vraag is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt het
begrip digitale inhoud toegelicht en afgebakend (par. 8.1.1). Daaropvolgend worden
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de belangrijkste conclusies ten aanzien van de kwalificatie van overeenkomsten
over digitale inhoud gegeven (par. 8.1.2). In paragraaf 8.1.3 wordt geconcludeerd
ten aanzien van de consumentenbescherming op basis van de bestaande regels in
het BW. In paragraaf 8.1.4 wordt de vraag beantwoord in hoeverre de privaatrechtelijke consumentenbescherming kan worden verstevigd door inspiratie te ontlenen
aan de regels uit de Consumer Rights Act en de Richtlijn digitale inhoud en digitale
diensten. Tot slot wordt de conclusie gegeven ten aanzien van lastig en niet te
herstellen nadeel waarbij gedragsregels worden geïntroduceerd (par. 8.1.5).
8.1.1

Definitie van digitale inhoud

Het begrip digitale inhoud wordt in artikel 6:230g lid 1 onder i BW omschreven
als: ‘gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden’. Daarbij kan
worden gedacht aan apps, e-books en software. Door de brede en algemene
definiëring kunnen (taalkundig bezien) veel digitale vormen onder de definitie
vallen waar dit onderzoek geen betrekking op heeft, zoals e-mails en foto’s op
social media. Daarom is het begrip digitale inhoud geherdefinieerd als: ‘door een
aanbieder geleverde of toegankelijke digitale bestanden die een gebruiksfunctie vervullen voor
de consument als eindgebruiker’. Dit is een functionele benadering die ervoor zorgt dat
niet relevante digitale vormen buiten het bereik van het onderzoek en daarmee
de voorgestelde versteviging van de consumentenbescherming blijven. Taalkundig
bezien zijn bijvoorbeeld e-mails en foto’s op social media gegevens die in digitale
vorm geproduceerd en geleverd worden, maar het gaat in dit onderzoek om de
B2C-rechtsverhouding waarin de consument een overeenkomst over digitale inhoud
aangaat met een aanbieder en daaruit problemen voortvloeien. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij een app die iemand downloadt: de app kan gebrekkig blijken waarna
de aanbieder kan worden aangesproken. Dat is anders bij e-mails en foto’s op social
media. Er is dan geen concreet voorwerp (digitale bestanden) geleverd door een
aanbieder waardoor geen remedies of andere verhaalsmogelijkheden voor de consument voorhanden hoeven te zijn. Omdat het onderzoek ook betrekking heeft op
gestreamde digitale inhoud, vallen zowel digitale bestanden die zijn geleverd (zoals
standaardsoftware) als toegankelijke digitale inhoud (zoals een gestreamde film) onder
het bereik van het onderzoek.
8.1.2

Kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud

De kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud is niet uitgekristalliseerd
in de juridische literatuur. In het arrest Beeldbrigade heeft de rechter de kooptitel
weliswaar toepasselijk geacht op de overeenkomst over software, maar heeft hij
de overeenkomst niet expliciet als koop gekwalificeerd.779 In de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten wordt de kwalificatie ook niet geharmoniseerd. De
kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud is wel belangrijk, omdat het
samenhangt met de vraag welke regels van toepassing zijn. Ik heb onderzocht in
hoeverre verscheidene typen overeenkomsten over digitale inhoud als koop, opdracht of huur kunnen worden gekwalificeerd. Geconcludeerd kan worden dat de
kwalificatie als koopovereenkomst op basis van de wet passend is indien digitale
779.
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inhoud wordt geleverd en hiervoor een prijs in geld is betaald (art. 7:1 BW). Indien
digitale inhoud ‘gratis’ is geleverd (namelijk in ruil voor persoonsgegevens), kan
worden betoogd dat de kooptitel ook dient te worden toegepast. Ten behoeve van
de bescherming van de consument zou het onredelijk zijn de consument in dat
geval geen bescherming te bieden, omdat de aanbieder van digitale inhoud met
het aanbieden van de digitale inhoud bepaalde beveiligingsrisico’s voor de consument in het leven kan roepen. Bovendien heeft de consument persoonsgegevens
verschaft waardoor hij ook recht heeft op digitale inhoud die goed functioneert.
Uiteraard kan wel, indien de digitale inhoud niet goed functioneert, bij de beoordeling van de non-conformiteit worden meegewogen dat geen prijs in geld is betaald.780 Men kan immers redeneren dat indien geen prijs in geld is betaald, de
consument minder verwachtingen van de digitale inhoud mag hebben dan wanneer
wel een prijs in geld zou zijn betaald.
Een kwalificatie als koop geldt voor digitale inhoud die standaard is vormgegeven
(zoals een app) en dus voor alle consumenten gelijk is. Consument A die een bepaalde app downloadt maakt van precies dezelfde app gebruik als consument B.
Het gaat dan om digitale inhoud als ‘massaproduct’781 waar dit onderzoek op ziet:
iedere consument ontvangt dezelfde digitale inhoud. De digitale inhoud is voor de
gehele massa (de groep consumenten die het openbare aanbod ontvangt de app te
downloaden) gelijk en er zijn geen specificaties per consument. Is de digitale inhoud
wel afgestemd op de wensen van de consument, zoals maatwerksoftware, dan is
een kwalificatie als opdracht passender dan koop. Daarbij ligt de focus op de onderlinge relatie waarbij werkzaamheden moeten worden verschaft. Om de software
te ontwerpen en te laten functioneren moeten immers werkzaamheden worden
verricht door de softwareleverancier. Een kwalificatie als opdracht is ook passend
in geval van een streamingovereenkomst. De aanbieder van de streamingdienst
moet immers werkzaamheden (blijven) verrichten om de streaming goed te laten
verlopen. Tot slot kan een analogie met huur passend zijn in geval van een download met een tijdelijk karakter, omdat het BW geen regeling tot tijdelijke overdracht
kent en koop dus niet mogelijk is.782 Omdat dit onderzoek betrekking heeft op digitale inhoud waarbij de consument niet in tijdsduur beperkt wordt van de digitale
inhoud gebruik te maken, zoals standaardsoftware, apps of gestreamde films, is
een kwalificatie als huur niet verder onderzocht.
Al met al zijn de relevante kwalificaties van overeenkomsten over digitale inhoud
voor dit onderzoek koop (voor standaard vormgegeven geleverde digitale inhoud)
dan wel opdracht (voor standaard vormgegeven gestreamde digitale inhoud).783
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Loos, NTBR 2011, par. 3.2.
Zie over diensten als massaproduct zoals pakketreizen en concerten: Tjong Tjin Tai 2015, p. 9-10.
Spath, NTBR 2015, p. 101-103.
In tegenstelling tot opdracht gaat het bij aanneming van werk om het tot stand brengen van een
werk van stoffelijke aard. Dit is dan ook de reden dat van aanneming van werk in geval van gestreamde digitale inhoud geen sprake kan zijn. Zie Loos, Mediaforum 2015, p. 102.
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De huidige consumentenbescherming in het BW

In dit onderzoek zijn de toepasselijke bepalingen uit het BW op overeenkomsten
over digitale inhoud bestudeerd en toegepast op voorbeelden van overeenkomsten
over digitale inhoud. Daarbij is geanalyseerd in hoeverre deze bepalingen de consument bescherming kunnen bieden. De consumentenbescherming is beoordeeld
op basis van (1) de vraag welke bepalingen in het BW voorhanden zijn om consumenten te beschermen in geval van gebrekkige digitale inhoud en (2) de mate
waarin die bepalingen recht doen aan overeenkomsten over digitale inhoud.
Op basis van het huidige wettelijke stelsel dienen consumenten zich te beroepen
op regels die niet zijn ontworpen voor overeenkomsten over digitale inhoud. De
toepassing van de bestaande regels op overeenkomsten over digitale inhoud kan
voor zowel de consument die zich op de regels beroept als de rechter die de regels
zal toepassen voor onduidelijkheid zorgen. Daarnaast ontbreken (aanvullende) regels
die consumenten in geval van het contracteren over digitale inhoud, anders dan
in geval van tastbare zaken, wel nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn uitgebreide
informatieplichten in de precontractuele fase, een uitgebreide conformiteitstoets
met standaarden waar digitale inhoud aan dient te voldoen en regels over het recht
op schadevergoeding. Het BW biedt wel mogelijkheden om bestaande regels toe te
passen op overeenkomsten over digitale inhoud, maar er is meer houvast nodig
voor de consument die een overeenkomst over digitale inhoud sluit. Wanneer niet
kan worden aangesloten bij bestaande wettelijke bepalingen, dienen nieuwe regels
te worden ontwikkeld om de consumentenbescherming te verstevigen. Deze regels
kunnen in het BW worden neergelegd, maar men kan hierbij ook denken aan
zelfregulering.
Al met al kan op basis van mijn onderzoek worden geconcludeerd dat versteviging
van de consumentenbescherming zowel in de precontractuele als de (post)contractuele fase is aan te bevelen. Beide fasen worden hierna uitgewerkt.
De precontractuele fase
Op basis van de analyse in het derde hoofdstuk is vastgesteld dat overeenkomsten
over digitale inhoud op een zeer snelle wijze tot stand komen. Er is een beperkt
aantal aanbieders van digitale inhoud waardoor consumenten weinig keuzemogelijkheden hebben. De waarde voor een gebruiker van digitale inhoud is af hankelijk
van het aantal andere gebruikers (de zogenoemde ‘netwerkeffecten’). Wordt een
dienst door veel anderen gebruikt, dan is deze waardevoller voor de betreffende
consument.784 Ter illustratie: gebruiken alle vrienden van een bepaalde consument
WhatsApp om met elkaar in een groep te communiceren, dan neemt de waarde
daarvan voor hem toe. De consument kan immers alleen via WhatsApp en niet
via een andere app communiceren met zijn vrienden.
Veelal ontbreekt bij de consument de kennis over zowel de risico’s van het gebruik
van digitale inhoud als de alternatieven om andere digitale inhoud (zonder bijvoorbeeld beveiligingsgebreken) te gebruiken. Dit werkt een zogenoemde ‘take it or
784.
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leave it’-situatie in de hand: de aanbieder van digitale inhoud bepaalt en de consument kan ervoor kiezen het aanbod en de algemene voorwaarden al dan niet te
aanvaarden. De aanbieder maakt het immers niet uit wie precies zijn aanbod
aanvaardt. Daar komt bij dat consumenten in veel gevallen op een efficiënte wijze
een overeenkomst over digitale inhoud kunnen sluiten: met één klik op de smartphone wordt bijvoorbeeld een (gratis) app gedownload.
Onderzoek naar regelgeving die in de precontractuele fase van toepassing is heeft
uitgewezen dat veel bepalingen uit Boek 3 en Boek 6 BW niet relevant zijn voor
de bescherming van de consument die een overeenkomst over digitale inhoud sluit.
Een voorbeeld is de vraag of een aanbod kan worden herroepen en of tijdig is
aanvaard. Omdat in geval van digitale inhoud geen tijd verstrijkt om een overeenkomst te kunnen sluiten, zijn dergelijke bepalingen in het BW niet relevant. Digitale inhoud is een complex product waar (in veel gevallen) privacy- en beveiligingsrisico’s aan zijn verbonden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat beveiligingsgebreken kleven aan een bank-app waardoor geld af handig wordt gemaakt. Doordat
dergelijke risico’s zijn verbonden aan het gebruik van digitale inhoud en doordat
overeenkomsten over digitale inhoud zeer snel tot stand komen, is het van belang
ten behoeve van de bescherming van de consument de informatieplichten te verstevigen. De huidige informatieplichten zijn opgenomen in Boek 6 BW. In het BW
zijn reeds specifieke informatieplichten neergelegd die zien op overeenkomsten
over digitale inhoud, namelijk informatie ten aanzien van de functionaliteit
waaronder beveiligingsvoorzieningen (art. 6:230m lid 1 onder r) en de interoperabiliteit met hardware en software (art. 6:230m lid 1 onder m). Het is van belang
dat de consument de keuze om digitale inhoud te gebruiken gefundeerd kan maken
en op de hoogte is van de risico’s die het gebruik van digitale inhoud met zich
brengt.
De (post)contractuele fase
Uit het vierde hoofdstuk is gebleken dat in de (post)contractuele fase met name de
regels over non-conformiteit en remedies uit Boek 7 BW van belang zijn voor de
bescherming van de consument die contracteert over digitale inhoud. De voor digitale inhoud belangrijkste categorie van non-conformiteit uit artikel 7:17 BW ziet
op het ontbreken van eigenschappen en daarmee de standaarden die nodig zijn
voor een normaal gebruik. Belangrijk gebrek aan de bescherming van de consument
is het feit dat (nog) geen juridische standaarden zijn ontwikkeld waar diverse typen
digitale inhoud aan dienen te voldoen. Non-conformiteit is een open norm waarvoor
een objectief kader nodig is. De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de
problematisering van remedies bij digitale inhoud zijn de volgende. Ten eerste
impliceert de term vervanging dat de eerst afgeleverde digitale inhoud wordt teruggegeven terwijl dit in veel gevallen niet mogelijk is. Dit geldt ook voor ontbinding
waar ongedaanmakingsverplichtingen uit voortvloeien. De remedie prijsvermindering is in veel gevallen in zijn geheel niet relevant, omdat veel gratis digitale inhoud
voorhanden is. Dit betekent dat digitale inhoud in ruil voor persoonsgegevens in
gebruik wordt genomen. In ieder geval klinkt bij de toepassing van remedies op
overeenkomsten over digitale inhoud door dat de bepalingen niet zijn ontworpen
voor gebrekkige digitale inhoud en dat onduidelijkheid over de interpretatie kan
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ontstaan. Standaardbegrippen, zoals nakoming of schadevergoeding, kunnen
weliswaar flexibel worden geïnterpreteerd, maar enige houvast ontbreekt.
Op basis van artikel 7:5 lid 5 BW is de consument in geval van de toegang tot gestreamde digitale inhoud aangewezen op algemene remedies. De regels uit de titel
over consumentenkoop zijn dan immers niet van toepassing. Hem resteren de
remedies uit het algemene overeenkomstenrecht, namelijk nakoming, ontbinding
en schadevergoeding. Omdat het algemene overeenkomstenrecht niet de dwingende
consumentenbescherming uit Boek 7 BW over non-conformiteit en remedies biedt,
missen consumenten in geval van gestreamde digitale inhoud belangrijke bescherming. Het algemene overeenkomstenrecht bevat veel algemene normen hetgeen
ruimte biedt voor de toepassing hiervan op diverse soorten producten waaronder
digitale inhoud. Gesteld kan worden dat dergelijke algemene normen meer future
proof zijn dan specifieke normen uit de titel over consumentenkoop. Het probleem
is echter dat de afspraken tussen partijen niet duidelijk zijn en onduidelijk is hoe
de rechter dergelijke open normen invult in situaties die zich voor kunnen doen
na de koop van of toegang tot digitale inhoud.
Voor alle typen digitale inhoud geldt dat de huidige mogelijkheden om schade in
de digitale omgeving vergoed te krijgen naar verwachting beperkt is. Er bestaat
nog geen civiele rechtspraak met voorbeeldcasussen over gebrekkige digitale inhoud
waar een rechter over heeft geoordeeld. Het is onduidelijk of en welke schade uit
bijvoorbeeld beveiligingsgebreken kan voortvloeien. Wel is bekend dat onder het
bereik van artikel 6:106 lid 1 onder b BW een inbreuk op privacy kan vallen.
Daarbij moet de schade voldoende ernstig en concreet zijn. Positief is wel dat de
rechter de mogelijkheid heeft op basis van artikel 6:103 BW de schade in iets anders
dan geld toe te wijzen. Hierbij kan worden gedacht aan een herstelmaatregel door
de aanbieder van digitale inhoud.
In Boek 6 BW zijn nog andere verhaalsmogelijkheden voorhanden, waaronder
onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) en de aanvullende werking van de
redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW). De regeling van de onvoorziene
omstandigheden wordt terughoudend toegepast. In de digitale wereld kan het
voorkomen dat bijvoorbeeld software achteraf gebrekkig blijkt te zijn waardoor
foto’s verdwijnen, bankgegevens worden gestolen of beveiligingsgebreken ontstaan.
Deze omstandigheden zullen echter door de rechter niet als onvoorzien in de zin
van artikel 6:258 BW worden gekwalificeerd. Mocht zich een geval voordoen dat
wel voldoet aan de eisen van artikel 6:258 BW, dan heeft de rechter een ruime
discretionaire bevoegdheid ten aanzien van het rechtsgevolg. Op basis van de
aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid kan de rechter de aanbieder
van digitale inhoud bijvoorbeeld de plicht opleggen beveiligingsgebreken te herstellen. Doordat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid een
open norm betreft, heeft de rechter de ruimte deze in te vullen op basis van de
omstandigheden van het geval.
De behandelde wettelijke remedies en verhaalsmogelijkheden uit Boek 6 BW bieden
in ieder geval geen soelaas in geval van lastig of niet te herstellen nadeel als gevolg
van gebrekkige digitale inhoud. Hierbij kan worden gedacht aan het verspreiden
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van foto’s en berichten als gevolg van een defect in een dating-app. Een ander
voorbeeld is het verdwijnen van foto’s als gevolg van een gebrek in fotoboekensoftware. Deze zijn meegenomen bij de verkennende studie die bij de start van het
onderzoek in 2017 is uitgevoerd. In 2020 komen soortgelijke casussen voor, zoals
een groot beveiligingslek in Android waardoor een malafide app zich bijvoorbeeld
kan voordoen als bank-app785, een beveiligingslek van de app NL-alert waardoor
gegevens van andere gebruikers kunnen worden achterhaald786 en het verliezen
van foto’s en video’s van gebruikers van een cloudopslagdienst.787 Gegevens kunnen
dus in de digitale omgeving worden verspreid of juist verdwijnen als gevolg waarvan
de consument nadeel ondervindt. De bestaande remedies verplichten de aanbieder
van digitale inhoud in dergelijke gevallen niet zich in te spannen het nadeel van
de consument op te heffen.
Alles overziend gaat het in de (post)contractuele fase om de volgende drie punten
waarop een wettelijke versteviging van de consumentenbescherming is aan te bevelen:
1.
2.
3.

het feit dat geen dwingend consumentenrecht van toepassing is in geval van gestreamde
digitale inhoud;
de beperkte relevantie van bestaande bepalingen in het BW en de onduidelijkheid over
de interpretatie van bestaande bepalingen;
het niet voorhanden zijn van passende remedies in geval van lastig of niet te herstellen
nadeel als gevolg van gebrekkige digitale inhoud.

De regels uit de Consumer Rights Act788 en de regels uit de Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten zijn bestudeerd om te beoordelen in hoeverre de privaatrechtelijke consumentenbescherming in het BW op basis van die regels kan worden
verstevigd.
8.1.4

De wijze van versteviging van de consumentenbescherming op basis
van de regels uit de Consumer Rights Act en de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten

Uit het onderzoek blijkt dat voor de eerste twee bovenstaande punten waarop
versteviging van de consumentenbescherming is aan te bevelen (uit par. 8.1.3) inspiratie kan worden ontleend aan de regels uit de Consumer Rights Act 2015 en
de regels uit de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770). Voordeel
van die twee sets aan regelgeving is dat zij zijn ontworpen voor overeenkomsten
over digitale inhoud. Op zowel reguliere als gestreamde digitale inhoud wordt dezelfde regelgeving toegepast. Op die manier wordt de consument in beide gevallen
beschermd. Daarnaast kunnen op zaken toegesneden regels achterwege worden
785.
786.
787.
788.

androidplanet.nl/nieuws/android-beveiligingslek-strandhogg-2-0/ (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
rtlnieuws.nl/tech/artikel/5109201/nl-alert-app-lek-onveilig-nlalert-ios-android-locatie (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
security.nl/posting/666732/Canon+meldt+verlies+foto%27s+en+video%27s+gebruikers+cloudopslagdienst (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
De reden is dat hierin een apart hoofdstuk is neergelegd met specifieke regels voor overeenkomsten
over digitale inhoud.
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gelaten terwijl bijzondere op digitale inhoud toegespitste regels zijn ontworpen.
Een voorbeeld van bijzondere regelgeving is de wettelijke verankering van een
verplichting om updates te leveren en specifieke ongedaanmakingsverplichtingen
na ontbinding in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten.
Voor het derde punt, namelijk het niet voorhanden zijn van passende remedies in
geval van lastig of niet te herstellen nadeel, kon onvoldoende inspiratie worden
gehaald uit de regels uit de Consumer Rights Act en de Richtlijn digitale inhoud
en digitale diensten. De reden is dat zowel het Burgerlijk Wetboek, de Consumer
Rights Act als de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten uitgaan van een
hiërarchisch systeem van remedies met nakoming als primaire remedie.
8.1.5

Lastig of niet te herstellen nadeel

Het derde punt (uit par. 8.1.3) waarop versteviging van de consumentenbescherming
is aan te bevelen ziet op het niet voorhanden zijn van passende remedies in geval
van lastig of niet te herstellen nadeel. Dat punt behoefde nader onderzoek. Indien
foto’s zijn verdwenen of persoonlijke berichten op internet zijn verspreid als gevolg
van gebrekkige digitale inhoud, kan de (primaire) remedie nakoming niet leiden
tot het effect dat actie wordt ondernomen door de aanbieders van digitale inhoud.
De klassieke remedies zijn immers gericht op het terugdraaien van de klok terwijl
dat in dergelijke gevallen niet mogelijk is. De effecten van deze remedies zijn aldus
in dergelijke situaties vanuit het perspectief van consumentenbescherming niet
voldoende en sluiten niet aan bij hetgeen de consument wenst. Vanuit de aanbieder
van digitale inhoud is actie vereist om bijvoorbeeld de foto’s terug te halen of verspreide gegevens te (laten) verwijderen. De reden is dat voorkomen moet worden
dat niet herstelbare schade ontstaat dan wel dat schade wordt beperkt. Om dit te
bewerkstelligen kan inspiratie worden ontleend aan de zorgplichtbenadering uit
het contractenrecht en de herstelgerichte benadering uit het aansprakelijkheidsrecht. Op basis daarvan zijn extra regels nodig met plichten voor aanbieders van
digitale inhoud. Deze zien op inspanningen het nadeel zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dergelijke regels kunnen worden ondergebracht in gedragsregels, omdat plichten die op de aanbieder van digitale inhoud worden gelegd open
zijn en gedurende de tijd en per type digitale inhoud kunnen veranderen. Gedragsregels bieden immers sneller mogelijkheden bepaalde regels aan te passen dan regels
in het BW.789

789.

Dit wordt als voordeel van zelfregulering gezien, zie Giesen 2007, p. 37. Onder verwijzing naar
J. Mulder & B. Baarsma, ‘Goed(koop) geregeld? Het gebruik van een kostenbatenmethodiek bij de
beoordeling van (zelf)regulering’, Themanummer RdW 2006, p. 149 e.v. Via ivogiesen.com/media/1132/alternatieve_regelgeving_en_privaatrecht.pdf (laatst geraadpleegd op 4 november
2020).
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Figuur 3 (Visuele weergave van de conclusie)

Figuur 3 (Visuele weergave van de conclusie)
Toepassing regels
(post)contractuele fase

Belangrijkste conclusie:
irrelevantie van veel
toepasselijke bepalingen

Inspiratie uit het BW:
Versteviging bestaande
informatieplichten om ‘take it
or leave it’-situatie tegen te
gaan.

(Post)contractuele fase

Precontractuele fase

Toepassing regels
precontractuele fase

Versteviging van de
consumentenbescherming aan te
bevelen op de volgende drie
punten:
- Geen dwingend
consumentenrecht in geval van
gestreamde digitale inhoud
- Irrelevantie van veel
toepasselijke bepalingen en
onduidelijkheid over
interpretatie
- Geen remedies in geval van
lastig of niet te herstellen nadeel

Inspiratie uit Consumer Rights
Act en de Richtlijn digitale
inhoud en digitale diensten:
Specifiek toegesneden regels
voor alle typen digitale inhoud.

8.2

Inspiratie uit het algemene
verbintenissenrecht:
Op basis van de
zorgplichtbenadering en
herstelgerichte benadering
een introductie van
gedragsregels om plichten op
aanbieders te leggen.

Aanbevelingen

Met de implementatie van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten in het
voortuitzicht, worden aanbevelingen gedaan op basis van de analyses uit het onderzoek. De Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten dient binnen afzienbare
tijd in het BW te worden geïmplementeerd. De lidstaten hebben hiervoor de tijd
tot 1 juli 2021. De bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten over
digitale inhoud en digitale diensten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten. In
het Ontwerp Memorie van Toelichting wordt voorgesteld de regels in een aparte
titel van Boek 7 BW te implementeren (1AA). Daarmee worden de regels niet
geïntegreerd in de bestaande titel over consumentenkoop in het BW. De regels uit
de richtlijn hebben een breed toepassingsbereik en zijn zowel op gratis als betaalde
digitale inhoud en diensten van toepassing. Ze zijn echter niet van toepassing op
embedded software, zoals ingebouwde software in een koelkast.
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De regels uit de richtlijn zijn mijns inziens een stap in de goede richting om de
bescherming van de consument te verstevigen. Er is namelijk één set regels van
toepassing op alle overeenkomsten over digitale inhoud. Desalniettemin zijn er
aanbevelingen die voortvloeien uit mijn onderzoek waarbij tevens voorstellen
worden gedaan ter uitvoering van de aanbevelingen.
1.

De kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud wordt niet geharmoniseerd in de Europese richtlijn, terwijl veel lidstaten hiermee worstelen.790
In het tweede hoofdstuk kwam naar voren dat de kwalificatievraag en de
toepassingsvraag van regelgeving samenhangen. Aan deze samenhang wordt
geen gehoor gegeven wanneer consumenten zich voor alle typen digitale inhoud dienen te beroepen op dezelfde regels in de nieuwe titel 1AA van Boek
7 BW. Sommige typen digitale inhoud passen meer bij koop terwijl andere
typen meer bij opdracht aansluiten. Aanbevolen wordt bij de implementatie
aandacht te besteden aan de kwalificatievraag en uit te leggen of een bepaalde
kwalificatie gevolgen heeft voor de vraag welke regels van toepassing zijn.
Een voorbeeld is de vraag of in geval van een overeenkomst die kan worden
gekwalificeerd als opdracht, dan ook de titel over opdracht in het BW van
toepassing is of uitsluitend de titel met regels voor overeenkomsten over digitale inhoud (de nieuwe titel 1AA). Rechtsvergelijking kan een passende methode zijn om nader te onderzoeken wat voor- en nadelen zijn van een bepaalde
kwalificatie en welke regels dientengevolge worden toegepast. Om de consument voldoende te beschermen, ben ik er voorstander van om waar mogelijk
toepasselijke regels te laten aansluiten bij koop. Het consumentenrecht op
basis waarvan consumenten worden beschermd is in Nederland (en veel andere
landen) namelijk gericht op de koopovereenkomst.791 Dit past ook bij de inhoud
van de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten die met name betrekking
heeft op non-conformiteit en remedies.
De Europese wetgever heeft er niet voor gekozen een bepaalde kwalificatie
op te leggen aan de lidstaten. Een voordeel van een kwalificatie als sui generis
zou zijn dat fragmentatie tussen lidstaten wordt voorkomen.792 Wanneer de
Europese regels uitsluitend in de nieuwe titel 1AA van het BW worden geïmplementeerd, zal het Nederlandse wetssysteem lijken op dat van Engeland,
waar in een apart hoofdstuk van de Consumer Rights Act regels zijn neergelegd
voor overeenkomsten over digitale inhoud. De consument kan zich namelijk
op één regelgevend kader voor overeenkomsten over digitale inhoud beroepen.
Dit kan zorgen voor meer rechtszekerheid voor consumenten omdat de vraag
naar de kwalificatie van overeenkomsten over digitale inhoud praktisch bezien
daarmee vervalt. Er blijven echter grensgevallen bestaan. Een voorbeeld
hiervan is embedded software, waarbij niet op dezelfde regels wordt teruggevallen als de regels die zijn ontworpen voor digitale inhoud en digitale diensten.

790.
791.
792.
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De regelgeving in titel 1AA van Boek 7 BW krijgt na de implementatie een
zeer breed bereik. De regels zijn namelijk op zowel digitale inhoud als digitale
diensten van toepassing. Bovendien zijn de regels op zowel betaalde digitale
inhoud van toepassing als digitale inhoud waarvoor persoonsgegevens zijn
verstrekt. Voor de consument dient helder te zijn op welke regels hij zich in
diverse situaties kan beroepen. Embedded software, zoals ingebouwde software
in een koelkast, valt namelijk buiten het bereik van de regels uit de Richtlijn
digitale inhoud en digitale diensten. Daardoor kan een complex systeem ontstaan: voor digitale inhoud die is ingebouwd in een apparaat is andere regelgeving van toepassing dan niet-ingebouwde digitale inhoud. Aanbevolen wordt
de consument op een heldere wijze wegwijs te maken in de toepasselijke
wetgeving van het BW. Een app of website kan worden ontwikkeld met duidelijke schema’s wat de rechten van de consument zijn voor diverse vormen
van digitale inhoud. Het voordeel van een app of website is dat de informatie
die daarop wordt gepresenteerd kan worden bijgewerkt wanneer zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen of regels wijzigen.

3.

In de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten ligt de focus op regels over
non-conformiteit en remedies, en wordt aan de voorfase, namelijk de precontractuele fase, geen aandacht besteed. Uit mijn onderzoek is gebleken dat in
geval van de koop van of toegang tot digitale inhoud een verhoogd risico bestaat op een ‘take it or leave it’-situatie in de fase voorafgaand aan de contractsluiting. Bij de vormgeving van de huidige informatieplichten in het BW is
primair gedacht aan webwinkels. Hoewel reeds specifieke precontractuele
informatieplichten zien op digitale inhoud (zoals art. 6:230m onder r BW),
wordt aanbevolen specifiek onderzoek te doen naar de formulering van aanvullende precontractuele informatieplichten voor aanbieders van digitale inhoud en deze te verankeren in de wet. Er kan in kaart worden gebracht op
welke terreinen consumenten meer informatie nodig hebben om een afgewogen beslissing te kunnen nemen of zij bijvoorbeeld gebruik willen maken van
bepaalde digitale inhoud. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van beveiligingsrisico’s. Vervolgens is ook aandacht nodig voor de manier van presenteren van die informatie in de praktijk, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, via een app of op een website. Pictogrammen kunnen consumenten
helpen de informatie op een gesimplificeerde wijze tot zich te nemen.

4.

Standaarden zijn nodig om consumenten houvast te bieden hoe open normen
in het BW kunnen worden ingevuld, omdat rechtspraak daarover ontbreekt.
Publieke standaarden kunnen worden ontwikkeld door beleidsmakers van de
overheid. Het voordeel daarvan is dat de overheid het heft in handen houdt
door op centraal niveau standaarden op te leggen aan alle aanbieders van digitale inhoud. Een andere mogelijkheid is dat de wetgever private standaardiseringsorganisaties793 de opdracht geeft standaarden te ontwikkelen als vorm

793.

Op Europees niveau zijn voorbeelden van standaardiseringsorganisaties de CEN en CENELEC en op
nationaal niveau de NEN. cencenelec.eu/aboutus/communities/pages/default.aspx; cenelec.eu/
aboutcenelec/whoweare/ceneleccommunity/index.html; nen.nl/over-nen (laatst geraadpleegd op 4
november 2020).
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van zelfregulering (‘co-regulering’).794 Hoewel door de Europese wetgever is
gepoogd normen te ontwikkelen die future proof zijn795 en deze wettelijke
normen in het BW worden geïmplementeerd, kan de toekomstbestendigheid
van die regels niet worden voorspeld. Doordat gedragsregels in vergelijking
tot wettelijke regels sneller mogelijkheden bieden voor aanpassingen796, kan
worden ingespeeld op het feit dat de digitale ontwikkelingen snel gaan. Om
dit nader te illustreren, geef ik het voorbeeld van de (open) conformiteitsnorm
waar digitale inhoud aan dient te voldoen.797 Deze norm kan in meer algemene
zin wettelijk worden verankerd in het BW. Indien na verloop van tijd nieuwe
typen digitale inhoud ontstaan of de verwachtingen die consumenten van
diverse typen digitale inhoud mogen hebben toenemen of juist afnemen,
kunnen gedragsregels daarover worden opgesteld en waar nodig worden
aangepast.
Al met al wordt aanbevolen zowel de rol van beleidsmakers als de rol van
private standaardiseringsorganisaties in de ontwikkeling van standaarden
voor digitale inhoud te onderzoeken en vervolgens in actie te komen met regulering. Wanneer deze standaarden zijn ontwikkeld, kan niet alleen de
consument, maar ook de rechter daar houvast aan ontlenen bij de invulling
van open normen in het BW.

794.
795.
796.

797.
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Zie hierover: Giesen, NTBR 2018, p. 135-138.
Zie Overweging 10 bij Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (2019/770): ‘Zowel het toepassingsgebied van deze richtlijn als de materiële regels moeten technologisch neutraal en toekomstbestendig zijn.’
Dit wordt als voordeel van zelfregulering gezien, zie Giesen 2007, p. 37. Onder verwijzing naar
J. Mulder & B. Baarsma, ‘Goed(koop) geregeld? Het gebruik van een kostenbatenmethodiek bij de
beoordeling van (zelf)regulering’, Themanummer RdW 2006, p. 149 e.v. Via ivogiesen.com/
media/1132/alternatieve_regelgeving_en_privaatrecht.pdf (laatst geraadpleegd op 4 november 2020).
Zie voor de conformiteitstoets in de Richtlijn digitale inhoud en digitale diensten (die in het BW
zal worden geïmplementeerd): art. 6 t/m 8. Zie hierover: par. 6.3.3 van dit proefschrift. Een voorbeeld
is het (objectieve) vereiste dat digitale inhoud geschikt dient te zijn voor doeleinden waarvoor
hetzelfde type gewoonlijk zou worden gebruikt.
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Summary

The digital content contract in a B2C legal relationship – a study into the legal
framework to protect the consumer
Introduction (Chapter 1)
This research is about digital content as a subject of contract formation. Digital
content is defined under current law as: ‘data which are produced and supplied in
digital form’ (Art. 6:230g (1) point i of the Dutch Civil Code). Examples of digital
content are downloaded apps or software and streamed music. This study considers
digital content as a mass product, because the entire public receives the same digital content, while the use of the digital content is not limited in time. The digital
content at the centre of this study can be used on multiple devices, such as an app
that can be downloaded on multiple phones. Therefore, embedded software remained outside the scope of this study. An example is software in a washing machine, where the digital content is built into a device.
While the use of digital content has many benefits for consumers, problems may
also arise. Examples of flawed digital content are a vulnerability in an app or a
flaw in software whereby data of the consumer is disseminated (such as personal
data and photos as a result of a faulty app) or is removed (such as photos as a result
of defective photo book software). The articles in the Dutch Civil Code to which
the consumer is subject in the event of defective digital content are developed in
the physical world. This apparent disconnect makes sense since most of the New
Civil Code was introduced in 1992. The characteristics of digital content differ from
the ones of tangible objects for which the rules have been designed. The current
remedies in the Dutch Civil Code therefore do not always lead to appropriate
solutions in the event of defective digital content, as the exploratory study detailed
in the fourth chapter has shown as well. Careful consideration is thus required to
find effective remedies that provide adequate redress.
The research involves an analysis of consumer law and general contract law under
Dutch law (a legal-dogmatic research). In addition, a legal comparison with the UK
is made because the Consumer Rights Act is applicable with specific rules for digital
content contracts. Moreover, European law plays an important role in the study,
because a directive on digital content and digital services was adopted, which must
be implemented in the Dutch Civil Code by July 1, 2021. The central question of
the research is to what extent consumers who have a contract on digital content
are protected on the basis of the Dutch Civil Code and how private law consumer
protection can be strengthened.
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What is digital content and what are the relevant characteristics of different types of
digital content contracts to qualify these contracts as sales, services or rental?
(Chapter 2)
The concept of digital content was first defined in the Consumer Rights Directive
(2011/83/ EU) and has been implemented in Art. 6: 230g (1) point i Dutch Civil Code
as explained in the first paragraph. The legislator chose not to include examples
of digital content in the definition. The Digital Content and Digital Services Directive
(2019/770) makes a distinction between digital content (the definition has remained
the same) on the one hand and digital services on the other.
For the purpose of delineating the research I redefined the concept of digital content.
The idea behind this is that in order to apply consumer protection rules, a specific
object with a functional use for the consumer is required. An example is an e-book
which has the functional use for the consumer as an end user that the book can
be read. I decided to use the following redefinition: ‘digital files supplied or made
accessible by a provider that fulfil a function of use for the consumer as an end
user’.
The second chapter also focuses on the applicability of the consumer sales title to
digital content contracts. In addition, the relationship between a particular qualification and the application of provisions in the Dutch Civil Code is explained: for
example, when a particular contract is qualified as sales, the rules of sales law apply.
An important judgment in this context is the ‘Beeldbrigade’ case in which the Supreme Court was asked whether a provision from Book 7 of the Dutch Civil Code
could be applied to the purchase of standard software. The Supreme Court answered
this question in the affirmative. Later, the legislator included in Article 7:5 paragraph 5 of the Dutch Civil Code that, for the applicability of the sales title to digital
content contracts that is not supplied on a carrier, (1) it should be individualized
and (2) actual power must be exercised over it. Streaming is therefore excluded
from the applicability of the consumer sales title.
The chapter additionally pays considerable attention to the qualification of digital
content contracts. For the qualification of digital content contracts, I looked into
three possible qualifications: sales, services and rental. For the assessment of the
qualification, I made a distinction between standard software and apps via download
on the one hand and streamed digital content where the consumer only gets access.
In the case of a contract to purchase standard software and apps, a contract for sale
is an appropriate qualification. After all, software or apps are delivered in exchange
for payment. Even if no amount was paid in money, but in the form of personal
data, the sales title should be applied. Logically, it would be unreasonable if protection would be lacking in that case. In the case of a streaming contract, a qualification
as a contract for sale is not appropriate because nothing is provided that is individualized and over which actual control can be exercised. In many cases, however, the
streaming contract can be qualified as a service contract. A contract is classified as
a contract when specific software is developed according to the wishes of the consumer. Consequently, work must be performed for this. Finally, an analogy with
a rental contract may apply when software is provided for temporary use, but no
additional services from the other party are required.

172

SUMMARY

How are consumers who enter into a contract on digital content protected in the precontractual phase on the basis of the Dutch Civil Code and how can consumer protection
under private law be strengthened? (Chapter 3)
The third chapter explores how the contract on digital content is concluded (the
so-called pre-contractual phase). Digital content contracts are concluded relatively
quickly. First, this is because consumers who enter into a contract on digital content
at a distance only need to take a few simple steps. Second, in general, only limited
costs are associated with the purchase of many types of digital content. Third, the
speed with which transactions are concluded is related to the limited options consumers have. This is due to the large market share that certain providers of digital
content have. The network effects that result from this mean that the value for a
user depends on the number of other users. When a particular service is used by
many others, its value increases. From an efficiency point of view, the rapid development is positive, but there are also risks associated with it. These relate to privacy
protection, security risks and description (specifications) or quality of the digital
content concerned. Information asymmetry emerges when parties enter into contracts quickly and remotely.
The remainder of the chapter assesses which provisions of the Dutch Civil Code
may be relevant to protect consumers in the event of entering into a contract on
digital content. It was concluded that there is no proper connection between the
factual problems that arise in the formation of digital content contracts and the
rules on the formation of contracts in the Dutch Civil Code. An example is that the
rules on the timely acceptance of an offer do not play a role because a lot of digital
content can be downloaded immediately. This chapter also gives attention to the
rules on general terms and conditions, whereby the open standard should be further
elaborated in case law. In addition, I recommended that more attention should be
paid to the use of general terms and conditions by providers of digital content. In
this way, the consumer is more aware of any security risks. The third chapter also
deals with information obligations, whereby in my opinion it is positive that specific information obligations have been laid down in the law that pertain to the
supply of digital content. However, the effectiveness and usefulness of these legal
obligations to provide information can be criticized. When information duties are
violated, the doctrine of error or misrepresentation (‘dwaling’; Art. 6:228 Dutch
Civil Code) can play a role. Finally, the chapter pays attention to unfair trading
practices. It emerged that a more subjective approach is appropriate in addition to
the legal text concerning misleading commercial practices in the case of digital
content.
The chapter concludes that the legal safeguards regarding disclosure should be
strengthened, including consideration of the way in which information is presented,
such as by means of icons.
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In what way are consumers who enter into a contract on digital content protected in
the (post) contractual phase on the basis of the Dutch Civil Code and on which points
is strengthening of consumer protection recommended? (Chapter 4)
The fourth chapter comprises the core of the thesis. First, the exploratory practical
study is illustrated with four cases where the consumer could be disadvantaged as
a result of defective digital content. The exploratory study (partly) demonstrated
the relevance of the study, namely that the current legal system in these cases does
not match the solutions with which the consumer would be most satisfied. The
rules for consumer sales in the Dutch Civil Code apply to most types of digital
content on the basis of Art. 7:5 (5) of the Dutch Civil Code. The exemption is
streamed digital content where only access to digital content is given.
As a preliminary stage for the remedies, the chapter analyses non-conformity under
Art. 7:17 Dutch Civil Code. The problem is that there is not (yet) a standard that
various types of digital content must comply with. Despite this lack of standards
with which digital content must comply, examples of defective or non-compliant
digital content follow from the scholarly literature such as the security and the
quality. After the non-conformity issue, the remedies are dealt with. The first
remedy is the compliance comprising delivery of the missing, repair and replacement. All of these forms can play a role in case of digital content. For the second
remedy termination it is important that the deviation justifies termination. Finally,
the third remedy price reduction is only relevant when a price has been paid in
cash.
The second part of the chapter deals with remedies against the violation of contractual obligations available in general contract law, namely performance, termination
and damages. With regard to compensation, the conclusion is that the current
options for damage compensation in the digital environment are limited. The
chapter also looks into which other regulations can play a role in protecting consumers. The regulation of unforeseen circumstances (‘onvoorziene omstandigheden’)
as well as the supplementing and derogative function of good faith (‘redelijkheid en
billijkheid’) are discussed.
The conclusion at the end of the chapter provides that a strengthened consumer
protection is recommended on the following three points in the current Dutch
Civil Code:
I.
II.

the fact that no mandatory consumer law applies in the case of streamed digital content;
the limited relevance of existing provisions in the Dutch Civil Code and the lack of clarity
about the interpretation of existing provisions;
III. the lack of appropriate remedies in case of a disadvantage that is difficult to repair or
irreparable.
To investigate the extent to which existing consumer protection can be strengthened,
two alternative regulatory frameworks are identified, namely the Consumer Rights
Act in the UK (Chapter 5) and the European rules from the Digital Content and
Digital Services Directive (Chapter 6).
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To what extent can English law contribute to strengthening private law consumer
protection in the Dutch Civil Code for digital content contracts? (Chapter 5)
One of the points for which a reinforcement of consumer protection in the Dutch
Civil Code is recommended is that the applicable rules are not designed for digital
content. This is different in English law, where the Consumer Rights Act contains
a separate chapter with rules on digital content. The scope of the rules in this Act
is wide: data produced and delivered in digital form, both on a carrier and for
streaming and downloading. However, a price in money must have been paid on
the basis of the requirement of consideration in English law. When non-compliant
digital content is supplied without a carrier, the remedies in the chapter on digital
content apply. When digital content is supplied on a carrier or incorporated in a
good, the chapter for goods also applies. There is a hierarchical system of remedies.
It is striking that there is no right to dissolution if digital content is not supplied
on a carrier, because digital content cannot be returned in any meaningful sense.
In the chapter a comparison is made between the Dutch and the English system.
The main differences lie in (I) the wide applicability of legislation, (II) the terminology focused on digital content, (III) the broader conformity test, (IV) the exclusion
of termination in the case of digital content without a carrier, (V) the threshold for
a right to a price reduction and (VI) the separate remedy for damage to the device
or other digital content.
With regard to the inspiration for strengthening consumer protection (on all three
points) in the Dutch Civil Code, the conclusion is that the first two points from the
Consumer Rights Act can be inspiring. There is a set of regulations for all types of
digital content. The third point, namely that no remedies are available in case of
a disadvantage that is difficult to repair or irreparable, is not removed by taking
inspiration from the Consumer Rights Act. The reason is that the hierarchy of
remedies resembles the system of remedies in the Dutch Civil Code.
To what extent can the rules from the Digital Content and Digital Services Directive
(2019/770) contribute to strengthening consumer protection under private law in the
Dutch Civil Code? (Chapter 6)
The Digital Content and Digital Services Directive is central to the sixth chapter.
The chapter discusses both the original proposal (published in 2015) and the
amended version (2019/770). The last version makes a distinction between digital
content and digital services. The rules also apply when payment has been made in
the form of personal data. Unlike the 2015 version, it is not required to actively
provide this information. With regard to non-conformity, a distinction is made
between subjective and objective requirements. The remedies in the event of a
defect are included where, as under current law, a hierarchical system applies.
At the end an analysis has been made to what extent the rules from the directive
can strengthen consumer protection in the Dutch Civil Code on all three points.
The directive has a set of regulations and a coherent system for digital content and
digital services. In addition, the rules were developed to apply to digital content
contracts and digital services. As a consequence, the first two points on which it is
recommended to strengthen the consumer protection in the Dutch Civil Code are
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removed. The last point (i.e. no remedies are available in case of a disadvantage
that is difficult to repair or irreparable) is not removed. The reason for that is that
the hierarchy of remedies remains after implementation of the rules from the directive.
In case of a disadvantage that is difficult to repair or irreparable, what alternatives
from the law of obligations can be used to protect consumers? (Chapter 7)
The last point on which strengthening consumer protection in the Dutch Civil
Code is recommended pertains to the situation where no suitable remedies are
available in the event of a disadvantage that is difficult or irreparable as a result
of defective digital content. This will not be remedied by applying the rules from
the Consumer Rights Act and the Digital Content and Digital Services Directive,
because all assume a hierarchical system with compliance as the primary remedy.
What is special about data is that it can be distributed or deleted at a rapid pace,
whereby the disadvantage is difficult or impossible to repair. Traditionally, remedies
are based on the idea that it is assessed retrospectively what the parties should
have done and therefore does not look at what action providers of digital content
can take in this case to limit or remove the disadvantage for the future. Defective
digital content often requires action afterwards. In the chapter it is argued that a
legal basis should be created requiring action from the provider in case of a disadvantage that is difficult to repair or irreparable. To this end, two approaches are
presented, namely the duty of care approach from contract law and the restorative
approach from liability law. The chapter discusses that rules of conduct can form
a legal framework to these duties. The advantage of rules of conduct is that they
can be adapted relatively quickly when new developments arise.
Conclusion and recommendations (Chapter 8)
The most important conclusions are presented in the final chapter. The main
conclusion is that a strengthening of consumer protection in both pre-contractual
and (post) contractual matters concerning digital content is recommended. This
was further elaborated with reference to the strengthening of the information obligations in the pre-contractual phase (Chapter 3) and the three aforementioned
points on which strengthening of consumer protection in the (post) contractual
phase is recommended (Chapter 4). Since the rules from the Consumer Rights Act
(Chapter 5) and the rules from the Digital Content and Digital Services Directive
(Chapter 6) only provide inspiration for removing the first two points, it is recommended that obligations should be imposed on providers of digital content based
on the duty of care approach from contract law and the restorative approach from
tort law (Chapter 7).
The dissertation concludes with a number of recommendations, namely (1) to pay
attention to the qualification in the implementation of the Digital Content and
Digital Services Directive in the Dutch Civil Code; (2) to inform the consumer in a
clear manner in the applicable legislation of the Dutch Civil Code; (3) to conduct
specific research into the formulation of additional pre-contractual information
obligations for providers of digital content and embed them in law and (4) to investigate both the role of policymakers and the role of private standardization organi-
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zations in the development of standards for digital content and to take action with
regulations.
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