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Strategie

• De ACM laat markten goed werken voor mensen en bedrijven

• In goed functionerende markten concurreren bedrijven eerlijk met elkaar en 

benadelen zij niemand. Mensen en bedrijven weten welke spelregels gelden.

Wat we doen om dat te bereiken?

• Aanpak oneerlijke praktijken

• Voorlichten over spelregels en rechten;

• Bevorderen van eerlijke markten

Markten goed laten werken voor mensen en bedrijven



Agenda van ACM

2016-2017: Online consument

2018-2019: Digitale economie: o.a. online platforms, zoekmachines, 

Internet of Things, blockchain-technologie, gebruik van data

2020-2021: …
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De voorjaarsbijeenkomst*. Weet u nog?

Data… data… data

Vervaging tussen informatie en reclame

Sterkere gerichtheid van reclame

Keuzearchitectuur

Algemene voorwaarden

Informatieverplichtingen
4Vv* VvRr Voorjaarbijeenkomst New Tech en Reclame, 5 maart 2019
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Verschillende benaderingen - Specialismen
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Dark & light patterns, sludges & nudges, malicious interface design

Human-computer interaction

- Computerwetenschap

- Gedragswetenschap

- Ontwerp

- Communicatiewetenschap

- Marketing!

- Taalwetenschap

- En andere benaderingen

- Cognitiewetenschap = mix

Recht

- Consumenten-

- Reclame-

- Gegevensbeschermings-

- Mededigings-

- Etc.

Economie 



Verschillende benaderingen
15+ categorieën dark patterns (Gray et al., Brignull)

Millions of shades…

En de juridische kwalificatie daarvan? 

Net zo divers.

Vaak tellen alle omstandigheden van het geval mee.

Het hangt er dus vanaf.
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Voorbeeld van indeling
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1. Sneaking

• toevoegen aan winkelmandje

• verborgen kosten

• verborgen abonnementen

• prijs-aanbod verwarring

2. Urgentie

• terugtellende timer

• beperkte-tijd boodschap

3. Schaarste

• low-stock berichten

• hoge vraag berichten

• niet-beschikbaar aanbod

4. Sociaal bewijs

• activiteiten berichten

• testimonials of fake reviews

• inhoud van reviews sturen

• vertrouwen simuleren

• friend spam

5. Obstructie

• moeilijk om te annuleren

• moeilijk om te retourneren

6. Gedwongen actie

• gedwongen inschrijving



Voorbeeld van indeling
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7. Verkeerde sturing

• confirmshaming 

• andere acties generen dan o.v.b. 

vormgeving verwacht

• visuele verstoring

• strikvragen

• verkopen onder druk

• schijndifferentiatie

• onduidelijke informatie

• defaults (standaardinstellingen)

• misleidend volgorde effect

• Bij het klikken op het woord 

‘garantie’ verschijnt een pop-up 

met de “7 GARANTIES VAN

• LECTURAMA UITGEVERIJ”,

* ‘garantie’: Achter deze link veel 

tekst waaronder dat vijf maanden 

wordt geprofiteerd van een nieuwe 

zending, met meerdere afleveringen 

à € 14,95 per stuk.



En dit?
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Koppeling van gegevens. Opt-out.

Had de consument “Aanpassen” aangeklikt? 

Dan volgde een lijst met nadelen. 

(AGCM 29 november 2018 – Facebook) (Situatie als tot 15 april 2018)

“App, websites 

en plug-in”

“Aanpassen”

“Ingeschakeld”

“Hiermee stem je in met 

het gebruik van apps, 

plug-ins, games en 

websites op Facebook 

en elders”



11

... komt voor op de zwarte lijsten met 

misleidende en agressieve handelspraktijken

(6:193g en 6:193i).

... vormt een misleidende (art. 6:193c, 

6:193d, 6:193e, 6:193f) of een agressieve 

praktijk (art. 193h) ...

N

E

E

J

A

J

A

J

A

De praktijk is niet verboden

… die ervoor kan zorgen dat een gemiddelde 

consument een besluit over een 

overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij 

anders niet had genomen.

... is in strijd met de professionele 

toewijding (art. 6:193b lid 2) en ...

… die ervoor kan zorgen dat een gemiddelde 

consument een besluit over een 

overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij 

anders niet had genomen.
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Verschillende benaderingen - Recht
• Oneerlijke handelspraktijken

• Misleidende en agressieve handelspraktijken (ook zwarte lijsten), professionele 

toewijding

• Informatieverplichtingen (privacy, algemene voorwaarden, precontractuele 

informatieverplichtingen, Etc. )

• En al die andere regels o.g.v. consumentenrecht

• Artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookies en meer)

• Artikel 11.7 (Spam) Telecommunicatiewet (via de Whc)

En anderen: Algemene verordening gegevensbescherming?  AP. Financieel 

product of dienst? AFM. En bij de (nieuwe) RL AVMD? CvdM

En de zelfregulering! o.a. SRC
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- Celldorado
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Wat doen we? (1)
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• Ingrijpen

• Toen, o.a. 

• Celldorado 17 juni 2010 (besluit)

• Lecturama 30 april 2015 (besluit)

• CPC appstores 3 november 2015

• Heel veel prijsintransparantie“+’’ 

zaken

• En een greep uit 2019

• ICPEN appstores

• Facebook

• AirBnB

• … het jaar is nog niet voorbij

Zie ook de leidraden en richtsnoeren.

Onze middelen

Marktscan Publiek 

debat

ToezeggingenBoetes VoorlichtingLast onder 

dwangsom

Informele 

handhaving



Wat doen we? (2)
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• Vragenlijst beïnvloedingstechnieken in online beslisomgevingen voor 

consumenten - 12-07-2019

• ACM houdt rondetafelbijeenkomst over de online beslisomgeving

• Oproep ACM: denk mee over voorkomen online misleiding 

consumenten

• Openbare informatie oproep online beslisomgevingen consumenten 

(PDF - 73.38 KB)

• Signaal 2019 (PDF -115.22 KB)

• ACM: aanpassing consumentenwetgeving moet mensen beter 

beschermen

https://www.acm.nl/nl/publicaties/vragenlijst-beinvloedingstechnieken-online-beslisomgevingen-voor-consumenten
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-houdt-rondetafelbijeenkomst-over-de-online-beslisomgeving
https://www.acm.nl/nl/publicaties/oproep-acm-denk-mee-over-voorkomen-online-misleiding-consumenten
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-07/openbare-informatie-oproep-online-beslisomgevingen-consumenten-juli-2019.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/signaal-2019.pdf
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-aanpassing-consumentenwetgeving-moet-mensen-beter-beschermen


Wat doen we? (3)
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• ACM: aanpassing consumentenwetgeving moet mensen beter 

beschermen | Signaal 2019 (PDF -115.22 KB) (3 april 2019)

• ACM houdt rondetafelbijeenkomst over de online beslisomgeving

(aankondiging op 20 mei 2019, ronde tafel op 11-06-2019) 

• Oproep ACM: denk mee over voorkomen online misleiding 

consumenten (12 juli 2019)

• Vragenlijst beïnvloedingstechnieken in online beslisomgevingen voor consumenten

(12 juli 2019)

• Openbare informatie oproep online beslisomgevingen consumenten (PDF - 73.38 

KB) (periode 12 juli tot en met 16 augustus 2019)

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-aanpassing-consumentenwetgeving-moet-mensen-beter-beschermen
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/signaal-2019.pdf
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-houdt-rondetafelbijeenkomst-over-de-online-beslisomgeving
https://www.acm.nl/nl/publicaties/oproep-acm-denk-mee-over-voorkomen-online-misleiding-consumenten
https://www.acm.nl/nl/publicaties/vragenlijst-beinvloedingstechnieken-online-beslisomgevingen-voor-consumenten
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2019-07/openbare-informatie-oproep-online-beslisomgevingen-consumenten-juli-2019.pdf


Wat doen we? (4)
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Wat?

• Leidraad beïnvloeding van consumenten in online beslisomgevingen

• Praktische handvatten voor bedrijven

Hoe?

• Ervaring (multidisciplinair)

• Bureaustudie

• Betrekken van maatschappelijke partijen 

• Maatschappelijk overleg

• Vragenlijst

• Experts

• Consultatie (winter 2019)

Uw 

visie

Opbouw

• Begrippen

• Inleiding

• juridisch kader + 

Algemeen deel

• Voorbeelden
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Vragen? Anne-Jel.Hoelen@ACM.nl
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