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Boekbesprekingen

R. Schulze, D. Staudenmayer (red.), Digital
revolution: challenges for contract law in practice,
Baden-Baden: Nomos/Hart Publishing 2016,
271 p.

Dit boek vormt de – razendsnel gepubliceerde – neerslag
van een workshop die op 1 en 2 oktober 2015 werd ge-
houden aan de Westfälische Wilhelms-Universität Mün-
ster (Duitsland). Aangezien ik als een van de moderators
heb deelgenomen aan deze workshop, onthoud ik mij
van inhoudelijk commentaar en signaleer ik slechts de
onderwerpen die in dit boek aan de orde komen. Na een
inleiding van de Duitse Staatssecretaris voor Justitie en
Consumentenbescherming – kom daar maar eens om in
ons land waar veiligheid aan justitie voorafgaat – en de
beide redacteuren zijn opstellen opgenomen over
3D-printen en contractenrecht (Twigg-Flesner en
Howells/Willett), share economy en internetplatforms
(DiMatteo, Illescas Ortíz en Meller-Hannich), en het in-
ternet of things (Helberger, Weber, Wendehorst, en Pal-
merini/Bertolini). Het boek sluit af met statements van,
wederom, Weber en van MacDougall die gedaan zijn tij-
dens een paneldiscussie over het internet of things.

Z.S. Tang, Electronic consumer contracts in the
conflict of laws (Studies in Private International
Law, 2nd. ed.), Oxford/Portland: Hart Publishing
2015, XXXIV + 383 p.

In dit boek bespreekt Tang diverse belangrijke leerstuk-
ken op het terrein van het internationaal privaatrecht bij
consumentenovereenkomsten die langs elektronische weg
tot stand zijn gekomen. Omdat bij dergelijke overeenkom-
sten beide partijen zich ten tijde van de contractsluiting
niet bewust behoeven te zijn van het internationale karak-
ter van de overeenkomst, zijn vragen naar de internatio-
nale bevoegdheid van de rechter en naar het op de over-
eenkomst toepasselijke recht bij dergelijke overeenkom-
sten vaak moeilijker te beantwoorden dan bij overeen-
komsten die op traditionele weg tot stand zijn gekomen.
In het boek worden de consumentenbeschermende bena-
dering uit het Europese recht vergeleken met het ‘neutra-
le’ Amerikaanse recht en worden conflictenrechtelijke
vragen behandeld met betrekking tot groepsacties (class
actions), mediation, arbitrage, groepsgewijze ADR (alter-
natieve geschilbeslechting), en ODR (online dispute reso-
lution, onlinebeslechting van geschillen). Anders dan de
titel suggereert, wordt ook uitgebreid aandacht besteed
aan het internationale bevoegdheidsrecht onder de Brus-
sel I-verordening (herschikt).

P. Valcke, P.J. Valgaeren & E. Lievens (red.),
Sociale media. Actuele juridische aspecten,
Antwerpen/Cambridge: Intersentia 2013, XV +
286 p.

In deze bundel wordt een beeld gegeven van diverse juri-
dische problemen met betrekking tot sociale media. Het
begrip ‘sociale media’ wordt daarbij als een verzamelbe-

grip gebruikt voor onlineplatforms waar gebruikers de
inhoud verzorgen zonder of met minimale tussenkomst
van een professionele redactie. Als voorbeelden worden
genoemd socialenetwerksites als Facebook, Google+,
Netlog en het inmiddels al opgeheven Hyves, professio-
nele netwerksites als LinkedIn, fotoplatforms als Insta-
gram en Picasa, en communicatieplatforms als Apples
FaceTime, Microsofts Skype en Twitter, maar ook meer
regionale platforms als RenRen en SinaWeibo (China)
en Vkontakte (Rusland). In de eerste bijdrage, van Graux
(p. 1-28), wordt de zaak meteen op scherp gesteld in de
titel: ‘Privacybescherming op sociale netwerken: heeft u
nog een privéleven?’ Graux constateert dat inbreuken op
privacyregelgeving door socialenetwerksites voorlopig
nog schering en inslag zal zijn. Hij stelt dat de gebruikers
van socialenetwerksites de basisprincipes van de Europese
privacywetgeving nog altijd onderschrijven en dat inbreu-
ken daarop door hen luid becommentarieerd wordt, al
zullen uniforme regels nodig zijn, met name voor niet-
Europese operatoren van dergelijke sites. Volgens hem
zullen de socialenetwerksites zich op den duur wel aan
de Europese regelgeving gaan houden. De onderliggende
vraag of het wel verstandig is om zo veel persoonlijke
gegevens zo structureel en met zo’n groot publiek te de-
len, is echter vooral een maatschappelijke vraag. Wel
zullen privacy-instellingen eenvoudiger zelf in te stellen
moeten zijn, zo besluit hij. In andere bijdragen wordt
onder meer ingegaan op de risico’s voor jongeren bij het
gebruik van sociale netwerken (Lievens, p. 29-66), identi-
teitsdiefstal via sociale media (Roex, p. 67-90) en onrecht-
matige handelingen via dergelijke netwerken (Somers en
Nauwelarts, p. 91-117). Vanuit het perspectief van de
handelspraktijken is ten slotte nog de bijdrage van Valgae-
ren (p. 199-216) interessant. Hij constateert dat men niet
meer heen kan om het gebruik van social network games
(SNG), waaronder zowel social gaming als social gam-
bling vallen. Zowel spelontwikkelaars, traditionele kans-
spelaanbieders als app-ontwikkelaars gebruiken games
om diensten en goederen te promoten, maar worden ge-
confronteerd met verschillende regelgeving naar gelang
een applicatie als kansspel of als spel wordt gekwalifi-
ceerd. Volgens hem bestaat er behoefte aan zowel maat-
schappelijk debat als aan harmonisatie van regelgeving.

E. Lievens, E. Wauters & P. Valcke (red.), Sociale
media anno 2015. Actuele juridische aspecten,
Antwerpen/Cambridge: Intersentia 2015, XV +
337 p.

Dit boek is een vervolg op het hierboven gesignaleerde
boek. In de bijdrage van Heremans en Depypere (p. 1-
39) wordt de aandacht gevraagd voor marketing, intellec-
tuele rechten en sociale media. Zij gaan daarbij in op on-
eerlijke handelspraktijken op het terrein van onder meer
de misleidende en vergelijkende reclame en van direct
marketing, waarbij de aandacht wordt gevestigd op ‘vind
ik leuk’ (likes)-reclame op Facebook. Bertels (p. 41-61)
gaat in op behavioural advertising, waarbij reclame wordt
gebaseerd op het surfgedrag van de gebruiker. Zij wijst
erop dat de (Belgische) wetgeving in beginsel voorafgaan-
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de toestemming van de gebruiker vereist, welke toestem-
ming alleen gegeven kan worden op basis van duidelijke
en volledige informatie, en welke toestemming door de
gebruiker ook kan worden ingetrokken. Het lijkt mij
duidelijk dat het handelen van een bedrijf als Facebook,
dat via de likes op andere websites tracking cookies plaatst
bij gebruikers van die sites (naar verluidt zelfs in gevallen
waarin die gebruiker de like-knop niet gebruikt) deze
regelgeving met handen en voeten treedt. Wauters, Lieven
en Valcke (p. 125-154) gaan in op het gebruik van algeme-
ne voorwaarden bij socialenetwerksites. Zij constateren
– daar is het bedrijf weer – dat enkele bedingen uit de al-
gemene voorwaarden van Facebook aantonen dat er reden
tot bezorgdheid bestaat over de ongelijkheid tussen de
operatoren van socialenetwerksites en de gebruikers
daarvan. Dat stemt overeen met onderzoek dat Luzak en
ik zelf hebben verricht.1 Terecht werpen zij in dit kader
de vraag op of het feit dat voor veel netwerksites geen
prijs in geld wordt betaald, reden kan zijn voor het de
gebruiker onthouden van de bescherming van Europese
richtlijnen als de Richtlijn oneerlijke bedingen. Ook
vragen ze aandacht voor het feit dat de handhaving van
het Europese consumentenrecht achterblijft op het terrein
van de sociale netwerken doordat de grote aanbieders
van dergelijke netwerken veelal in de Verenigde Staten
gevestigd zijn, en dat het gevaar bestaat dat het gebrek
aan handhaving er uiteindelijk toe leidt dat wereldwijd
de consumentenbescherming bij deze netwerksites afglijdt
(mijn kwalificatie, MBML) tot het laagste gemeenschap-
pelijke niveau. Van de andere hoofdstukken noem ik nog
die van De Pourq over aansprakelijkheid voor onrecht-
matige reviews over hotels (p. 155-184) en Willems en
Valgaeren over via sociale media verzameld bewijs in
burgerlijke geschillen (p. 235-265).

G. Straetmans & R. Steennot (red.), Wetboek
Economisch Recht en de bescherming van de
consument, Antwerpen/Cambridge: Intersentia
2015, XVII en 336 p.

In 2014 is in België een groot deel van het consumenten-
recht gehercodificeerd in het Wetboek van Economisch
Recht (WER). Hierover is uitgebreid bericht door Ter-
ryn.2 In dit boek, dat voortvloeit uit een samenwerkings-
verband tussen de universiteiten van Gent en Antwerpen,
wordt het wetboek uitgebreid besproken. Het boek opent
met een korte inleiding van de redacteuren, waarna
Straetmans ingaat op de begrippen onderneming, vrij
beroep en consument (p. 1-54). Heirman bespreekt de
uit art. VI.2 WER voortvloeiende algemene informatie-
plicht voor de handelaar, welke regeling voortvloeit uit
de Richtlijn consumentenrechten (p. 57-95). Bruloot gaat
in op het herroepingsrecht (p. 97-144). Het herroepings-
recht is, anders dan in het Duitse recht, in het WER niet
op één plaats geregeld. In plaats daarvan heeft de Belgi-
sche wetgever, net als de Nederlandse, ervoor gekozen
om het herroepingsrecht per bijzondere overeenkomst

afzonderlijk vorm te geven. Dat heeft geleid tot een rege-
ling in art. VII.83 WER voor het consumentenkrediet en
afzonderlijke regelingen in art. VI.45-53 en XIV.26-37
WER voor overeenkomsten op afstand die geen financiële
diensten zijn, art. VI.64-74 en XIV.38-47 WER voor
buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Omdat
de regeling van de timesharing in zijn geheel buiten het
WER is gebleven, is ook het herroepingsrecht voor die
overeenkomst in een afzonderlijke wet, de Timesharing
Wet, opgenomen. Wel in het WER opgenomen is het van
nationale herkomst zijnde herroepingsrecht bij vastgoed-
bemiddelingsovereenkomsten (art. VI.85 WER). Anders
dan in Nederland gelden voor koopovereenkomsten met
betrekking tot woningen dus geen bedenktijd, maar be-
staat die wel voor de overeenkomst met makelaars voor
de bemiddeling bij de totstandkoming van de aan- of
verkoop of de aan- of verhuur van woonruimte. In het
daaropvolgende hoofdstuk gaat Steennot uitgebreid in
op de impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie
op de regels voor ‘onrechtmatige bedingen’ – de Vlaamse
uitdrukking voor onredelijk bezwarende bedingen
(p. 145-192). Productveiligheid en productaansprakelijk-
heid komen aan de orde in het hoofdstuk van Verhoeven
(p. 193-234), consumentenkrediet resp. hypothecair kre-
diet in die van Blommaert (p. 235-255) en Vannerom en
Casier (p. 257-295).
Interessant is ten slotte het slothoofdstuk van Tallon over
de handhaving van de consumentenbescherming (p. 297-
336) in de Boeken XV, XVI en XVII WER. In België
wordt het consumentenrecht zowel via het publiekrecht
(bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) als privaatrechtelijk
gehandhaafd. De publiekrechtelijke handhaving vertoont
gelijkenissen met de handhaving door de bestuursrechte-
lijke handhaving door de ACM in bescherming, maar de
rol van het strafrecht is in België groter dan in Nederland.
Ten aanzien van de privaatrechtelijke handhaving gaat
de aandacht uit naar de regeling voor buitengerechtelijke
geschilbeslechting op basis van Boek XVI WER, welke
regeling overigens niet in de weg staat aan de (eveneens
beschreven) procedure bij de burgerlijke rechter. In Boek
XVII WER is ten slotte de Belgische collectieve actiepro-
cedure geregeld onder de naam ‘rechtsvordering tot col-
lectief herstel’. Anders dan in de Nederlandse regeling
van de collectieve actie (art. 3:305a e.v. BW) is in België
ook een collectieve schadevergoedingsvordering mogelijk.
Van de procedure maakt ook een onderhandelingsfase
deel uit. Indien deze onderhandelingen tot een schikking
leiden, kan de schikking worden gehomologeerd en
daarmee algemeen verbindend worden verklaard op ver-
gelijkbare wijze als in Nederland op grond van de Wet
collectieve afwikkeling massaschade. Anders dan die re-
geling gaat het Belgische recht echter uit van een opt
in-procedure, zodat de groepsleden direct aan het alge-
meen verbindend verklaarde akkoord gebonden zijn.
Wordt geen schikking bereikt, dan moet de rechter zelf

M.B.M. Loos & J.A. Luzak, ‘Wanted: A bigger stick. On unfair terms in consumer contracts with online service providers, Journal of
Consumer Policy, online op basis van open access beschikbaar via http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10603-015-9303-7 en
via SSRN en ResearchGate.
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