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IN THE FUTURE EVERYBODY WILL BE WORLD-

FAMOUS FOR 15 MINUTES 

Andy Warhol - 1968 

 



Het traditionele businessmodel wordt diffuus en daarmee de plichten 

van de adverteerder: 

 

 



Zender wordt ontvanger en ontvanger wordt zender, zonder de 

mogelijkheid ketenaansprakelijkheid contractueel vast te leggen 

 

 



Maar bestaande wetgeving is wél van toepassing: 

Oneerlijke handelspraktijken 6 BW, afdeling 3a 

 

Art. 193 b Een handelspraktijk is onrechtmatig als het vermogen van de 

gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is 

beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit 

over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. 

 

Art. 193 d Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiële 

informatie (…) verborgen wordt gehouden(….), of het commerciële oogmerk, 

indien dit niet reeds duidelijk uit de context blijkt, niet laat blijken, waardoor de 

gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan 

nemen, dat hij anders niet had genomen. 



spelers 

 

• Adverteerder: degene die de verspreider stimuleert tot  het maken van 

reclame via social media  

 

 Kan dus ook een tussenpersoon als kieskeurig.nl zijn. 

  

• Verspreider: derde partij die een relevante relatie heeft met de 

adverteerder en al dan niet  onder verantwoordelijkheid van de 

adverteerder reclame verspreidt  via social media. 

 

 Beheerders (denk uitgevers) van fora of discussieplatforms die zich 

 inhoudsneutraal opstellen en discussie via platformen faciliteren, 

 kunnen niet worden aangemerkt als verspreider. 



 
 
 

 
 
 
 

Speelveld 

 

• Social media marketing: een marketingactiviteit van de Adverteerder die 

erop gericht is om Verspreiders, al dan niet in opdracht van de adverteerder 

over een product of merk te doen communiceren, alsmede het (laten) 

bewerken van uitingen van derden via social media ten behoeve van de 

Adverteerder 

 

Spontane steunbetuigingen aan merk of adverteerder vallen niet onder de 

Code 

 

• Relevante relatie: een relatie tussen adverteerder en verspreider die de 

geloofwaardigheid van reclame via social media kan beïnvloeden 

 



 
 

Artikel 3 Openbaring en herkenbaarheid relevante relatie 

 

3. 

Openbaring en herkenbaarheid van Relevante Relatie  

a. Reclame via Social Media dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn.  

b. Indien een Verspreider een vergoeding in geld of in natura ontvangt van de 

Adverteerder,  dient dat uitdrukkelijk te worden  vermeld in de uiting 

c. Aan de onder a. en b. bedoelde eis kan in ieder geval 

worden voldaan als de inhoud en aard  van de Relevante Relatie duidelijk en 

op eenvoudig toegankelijke wijze geopenbaard wordt, bijvoorbeeld door 

opmaak en/of presentatie 

 

 



Goed of Fout? 



Goed of Fout? 



19 november 2013 

In de bestreden tweets laten tv-persoonlijkheden zich op positieve wijze uit over de 

diensten van Uber. Naar aanleiding van de onderhavige klacht heeft verweerder de 

Commissie meegedeeld dat zij aan sommige bekende personen “free credits” biedt, bij 

wijze van introductie van de diensten van Uber, zonder dat zij deze personen verplicht 

om te twitteren over Uber. De Commissie acht het echter voor de hand liggend dat het 

aanbieden van free credits door verweerder ertoe strekt dat de bewuste bekende 

personen op positieve wijze ruchtbaarheid zullen geven aan (de diensten van) Uber. 

Aldus is er naar het oordeel van de Commissie sprake van systematische directe of 

indirecte aanprijzing van diensten ten behoeve van een adverteerder, met behulp van 

derden als bedoeld in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code  

“The only way to travel round London is in an 
@Uber _LDN” respectievelijk “Yes, lovely air 
conditioned @Uber _LDN car home …. Could 
fall asleep” en “Airport bound …Love a 
spontaneous getaway …@Uber _LDN – Best 
service ever”. 



Goed of Fout? 



Goed of Fout? 



“If there is no control by the advertiser over what is being written by the blogger 

(via the social media) then they don’t need to disclose the fact the trip is a 

“freebie” because the comments aren’t covered by the Advertising Code.” - UK 



 



 
Wanneer en hoe moet ik een relevantie relatie disclosen? 
 

Er is altijd sprake van een dubbele toets: 

 

Er moet sprake zijn van: 

• Een marketingactie waarbij de adverteerder stimuleert tot verspreiden 

• Hier voordeel tegenover stelt (call-to-action) 

• Dit voordeel moet de geloofwaardigheid van de uiting beïnvloeden 

 

 



Artikel 4 Manipulatieverbod 

 

a. Het is verboden berichten of andere uitingen op social media zodanig te 

bewerken dat de  gemiddelde consument hierdoor kan worden misleid. 

b. Indien de Adverteerder berichten of andere uitingen op social media 

bewerkt of laat  bewerken ter aanprijzing van een product, dienst of activiteit 

van de Adverteerder of derde,  dient de Adverteerder dit op duidelijke en 

toegankelijke wijze kenbaar te maken .  

c. Indien berichten of andere uitingen op social media worden gewijzigd, 

geselecteerd of  vergeleken in het kader van de aanprijzing van een product 

van de Adverteerder of van een  derde, dient de Adverteerder al het nodige te 

doen om de aard van de Relevante Relatie  duidelijk te vermelden.  

d. Het is de Adverteerder verder niet toegestaan systematisch en in bulk valse 

/ niet bestaand e  identiteiten aan  te maken en/ of te gebruiken om via social 

media  te berichten over een  product en/of dienst.  

 



“Deze website genaamd 
‘Consumentennieuws’ bestaat verder niet, 
maar is een versluierde manier om het 
dieetproduct Avi Lean onder de aandacht te 
brengen. Mijn vraag is dan ook in hoeverre 
dit soort reclame-uitingen zijn toegestaan, 
consumenten worden op deze manier  naar 
mijn mening zou op zij minst vermeld 
moeten worden dat het gaat om een 
advertorial. 
 
Consumenten wordt op deze manier de 
indruk gegeven dat het om een ‘officieel’ 
nieuwsbericht gaat.” 
 
- De site is inmiddels uit de lucht -  
 







 

 

Artikel 6 Inspanningsverplichting adverteerder 

 

De adverteerder is gehouden om: 

a. De verspreider bekend te maken met de inhoud van deze Code 

b. De verspreider te verplichten (bijvoorbeeld door het opstellen van een 

reglement) zich op straffe van adequate maatregelen te houden aan de 

relevante wet- en regelgeving waaronder de NRC, alsmede deze 

Reclamecode 

c. Zich in te spannen deze overtredingen te voorkomen 

d. Zich niet van deze verplichting te verschonen omdat de verspreider niet in 

zijn opdracht werkt. 

 



Vragen? 

 

Jitty van Doodewaerd 

Compliance officer -DDMA 


