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sociaal-economisch recht

Na publicatie van het artikel beval een militaire rechtbank doorzoeking van het pand van het tijdschrift, met
vergaande maatregelen van inbeslagname van materiaal
als gevolg. Ondanks overhandiging van het betreffende
dossier door Nokta zelf werden kopieën gemaakt van de
data van alle 46 computers van het tijdschrift. De rechtbank schoof het beroep van Nokta tegen deze maatregelen
aan de kant met het argument dat de search and seizure
niet gericht was op het achterhalen van de identiteit van
de klokkenluider, maar om de omstandigheden van het
onthullen van als vertrouwelijk aangemerkte documenten
te onderzoeken. Voor het EHRM beroepen applicanten zich
op artikel 10 EVRM: ze stellen dat de maatregelen hun
bronnen wilden achterhalen en dat hun recht op vrijheid
van meningsuiting daarmee is geschonden, in het bijzonder hun recht als journalisten om informatie te ontvangen
en te verstrekken. Volgens het Hof draagt het artikel bij
aan een voortdurend publiek debat in Turkije en wijzen de
vergaande maatregelen op het achterhalen van de journalistieke bronnen, met een afschrikwekkend effect voor
potentiële bronnen als gevolg. Verder kunnen de plichten
en verantwoordelijkheden van journalisten volgens het
Hof inhouden dat wordt afgezien van het publiceren van
vertrouwelijk materiaal totdat klokkenluiders interne
procedures hebben gevolgd om dergelijke kwesties op hun
werkplek aan de kaak te stellen. In het huidige geval, met
de bijdrage aan het publieke debat in het achterhoofd,
stelt het Hof dat Turkse wetgeving geen van dit soort
procedures bevat voor medewerkers der strijdkrachten.
Al met al vindt het Hof de maatregelen disproportioneel:
artikel 10 EVRM is geschonden.
Opnieuw heeft het EHRM zich uitgesproken over de
aansprakelijkheid van internetportals voor de commentssectie op hun sites (EHRM 2 februari 2015, nr. 22947/13,
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) en Index.
hu Zrt v. Hungary). Het Hof oordeelde al eerder in de
Delfi-zaak dat, onder bepaalde omstandigheden, de beheerder van een (nieuws)website verantwoordelijk kan
worden gehouden voor de reacties van gebruikers (KwartaalSignaal 136, p. 787). Ook nu ging het om 'vulgar and
offensive' comments op een opiniestuk op de website van
het zelfreguleringsorgaan van Hongaarse internetcontentproviders MTE, dat was overgenomen door het grote
online nieuwsportal Index. Maar volgens het Hof waren
de comments in kwestie geen hate speech, noch 'clearly
unlawful', en hierin verschilt deze zaak van Delfi. De
nationale rechters hielden MTE en Index verantwoordelijk voor de lezersreacties. In tegenstelling tot de eerdere
uitspraak concludeert het Hof nu echter, in deze eerste
zaak die de overwegingen uit Delfi toepast, tot schending
van de vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM). De
factoren die het Hof daarbij in overweging heeft genomen,
zijn de context en content van de comments, de maatregelen van de gedaagde websites om lasterlijke comments
te voorkomen of verwijderen, de aansprakelijkheid van
de daadwerkelijke auteurs, en gevolgen van de nationale
procedure voor de gedaagden.
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Wet- en regelgeving
In het vorige KwartaalSignaal is de afronding van de
'telecommunicatieverordening' gesignaleerd (Verordening
(EU) 2015/2120 d.d. 25 november 2015). Deze verordening
treedt op 30 april in werking en bevat een nieuwe regeling
van netneutraliteit. Omdat de regels in de verordening op
onderdelen afwijken van de Nederlandse netneutraliteitsregels, moet de Telecommunicatiewet tijdig worden aangepast. Inmiddels is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
gezonden dat daarin voorziet en met name artikel 7.4a Tw
wijzigt (Kamerstukken II 2015/16, 34379). In dit artikel
vervallen de eerste vier leden. Dat is deels een logisch gevolg van de verordening omdat die inhoudelijk regelt wat
onder netneutraliteit moet worden verstaan. Maar ook het
omstreden derde lid komt te vervallen. Hierin was geregeld dat aanbieders van internettoegangsdiensten de hoogte van hun tarieven voor internettoegangsdiensten niet
afhankelijk mogen stellen van de diensten en toepassingen
die via deze diensten worden aangeboden of gebruikt. Op
grond hiervan was het aanbieden van zero-rating-diensten/prijsdiscriminatie verboden, zoals het combineren van
een mobiele internettoegangsdienst met een 'gratis' dienst.
Er lopen diverse geschillen over boetes die door de ACM
zijn opgelegd op basis van dit artikel (zie onder jurisprudentie). Uit de behandeling van het wetsvoorstel blijkt dat
de nieuwe regels nog steeds op veel weerstand stuiten en
men liever de oude bepaling had willen behouden. Ook de
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Nederlandse regering was voor behoud van het verbod op
prijsdiscriminatie en stemde daarom tegen de verordening.
In de toelichting bij het wetsvoorstel beargumenteert de
regering dat prijsdiscriminatie nog steeds kan worden
tegengegaan op grond van de artikelen 3 en 5 van de verordening. Deze artikelen gaan primair over de technische
aspecten van internettoegangsdiensten en niet zozeer over
het gratis aanbieden van diensten in combinatie met internettoegang als zodanig. Als de Nederlandse regering in
dezen gelijk heeft, had men ook niet tegen de verordening
hoeven te stemmen. Maar op basis van de redenering rond
de artikelen 3 en 5 van de verordening wordt via een nota
van wijziging het oorspronkelijke wetsvoorstel herzien
en komt het derde lid opnieuw terug (Kamerstukken II
2015/16, 34379). Het is interessant om te constateren dat
uit de Kamerstukken niet blijkt dat de Nederlandse regering over deze 'interpretatievondst' nader van gedachten
heeft gewisseld met bijvoorbeeld de Europese Unie. Dat
had voor de hand gelegen nu de heersende opvatting is
dat de nieuwe verordening in beginsel zero-rating mogelijk
maakt.
In KwartaalSignaal 137 is ingegaan op het fenomeen van
de 'gratis' mobiele telefoon. Een uitspraak van de Hoge
Raad uit 2014 maakt dat de Wet op het financieel toezicht
(Wft) van toepassing is op abonnementen waar een 'gratis'
mobiele telefoon onderdeel van uitmaakt. Aan de mobiele
sector werd tot 1 januari ruimte gegeven om met een
gedragscode te komen. De termijn is verlengd tot begin
april (Kamerstukken II 2015/16, 32545, 47). De Hoge Raad
heeft inmiddels een vervolguitspraak gedaan (zie onder
jurisprudentie).

Jurisprudentie
De Rechtbank Rotterdam heeft voor de eerste maal
geoordeeld over een van de boetes die door de ACM zijn
opgelegd vanwege de overtreding van de regels over
netneutraliteit. Het gaat om Vodafone, die abonnementen
verkocht waarbij de gebruikers gedurende 90 dagen
konden kijken naar programma's van HBO zonder dat
dit ten laste kwam van de databundel. Een en ander
gebeurde met een speciale app (HBO-GO). De rechtbank
volgt de ACM en oordeelt dat een en ander in strijd is
met artikel 7.4a, lid 3 van de Telecommunicatiewet.
Het betoog van Vodafone, dat zich onder meer beriep
op onduidelijke regelgeving en het gelijkheidsbeginsel,
wordt niet gevolgd. Wel maakt de rechtbank nog enige
opmerkingen over de Europese kaders: er is geen
specifieke norm van toepassing, maar lidstaten hebben
in deze de vrijheid om eigen regelingen te treffen. Het
oordeel heeft betrekking op de situatie van voor de
nieuwe verordening (zie hiervoor).
Nadat de Hoge Raad eerder in 2014 had bepaald dat de
regels inzake consumentenkrediet van toepassing zijn op
'gratis' mobiele telefoons (ECLI:NL:HR:2014:1385), heeft
de Hoge Raad antwoord gegeven op een aantal prejudiciële vragen die verder richting geven (HR d.d. 12 februari

2016, ECLI:NL:HR:2016:236). Zo wordt geoordeeld dat
bij een overeenkomst de prijs van het toestel apart moet
worden vermeld omdat anders de consument niet in staat
is om een weloverwogen beslissing te nemen. Het niet
nakomen van deze voorwaarde kan leiden tot vernietiging
van de overeenkomst. Bij nietigheid/vernietiging van de
overeenkomst is de consument gehouden het toestel terug
te geven. Eventuele waardevermindering komt in beginsel
niet voor vergoeding in aanmerking. Bij niet-teruggave is
een vorm van vergoeding aan de orde. Een vergoeding voor
het genoten genot is onredelijk.
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Beleid- en regelgeving
Algemene verordening gegevensbescherming
Op 14 april 2016 werd de Algemene verordening bescherming persoonsgegevens door het Europees parlement
aangenomen. De verordening vervangt de dataprotectierichtlijn van 1995 die is geïmplementeerd met de Wet
bescherming persoonsgegevens. De verordening omvat
een uitgebreidere regeling dan de dataprotectierichtlijn
en brengt bovendien een aantal belangrijke veranderen
met zich ten opzichte van het huidige juridische kader
voor de bescherming van persoonsgegevens. Hier volgen
enkele voorbeelden. Het territoriale toepassingsgebied is
groter dan onder de huidige richtlijn; de verordening is ook
van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
van EU-burgers door organisaties van buiten de Europese Unie, wanneer de verwerking gebeurt in het kader
van aanbieden van goederen of diensten of het monitoren
van gedrag van deze burgers (art. 3). Onder bepaalde
omstandigheden moeten organisaties een functionaris
voor gegevensbescherming moeten benoemen (afd. 4). De
verordening introduceert verder een tweetal nieuwe beginselen, te weten het beginsel van privacy by design en het
beginsel van privacy by default (art. 25). De eerste houdt

