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13:30 – 13:35

Inleiding

13:35 – 14:00

Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht)
‘Europe rules: de nieuwe regels in vogelvlucht’

14:00 – 14.30

Douwe Linders (SOLV)
‘Online advertising onder de Digital Services Act en Digital
Markets Act: to transparancy, and beyond?’

14:30 – 14:45

Pauze

14:45 – 15:15

Daniël Haije (Hoogenraad & Haak)
‘De online consument onder de Europese paraplu’

15:15 – 15:45

Panel met bovengenoemde sprekers en Anne-Jel Hoelen (ACM)

15:45 – 16:15

ALV
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De online consument onder de
Europese paraplu
Daniël Haije
Voorjaarsvergadering VvRr
18 maart 2021
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Europese ontwikkelingen
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Moderniseringsrichtlijn
•
•

New Deal for Consumers: o.m.
Moderniseringsrichtlijn (EU 2019/2161)
Moderniseringsrichtlijn wijzigt 4
richtlijnen:
•
Oneerlijke bedingen in
consumentencontracten
•
Prijsaanduidingen
•
Oneerlijke handelspraktijken
•
Consumentenrechten
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Moderniseringsrichtlijn
•
•
•

Implementatiedeadline: 28 november
2021
Toepassing in lidstaten: 28 mei 2022
O.m. nieuwe regels op het gebied van:
•
Gepersonaliseerd (prijs)aanbod
•
Reviews
•
Rangschikking zoekresultaten
•
Communiceren van
prijsvermindering
•
Dual quality
•
Betalen met persoonsgegevens
voor een digitale dienst
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Leidraad bescherming van de online consument
•
•

•

Leidraad bescherming van de online
consument (ACM, 11 februari 2020)
Voorbeelden op (o.a.) het gebied van
prijsvermelding, personalisatie,
schaarste-aanduidingen, sociaal bewijs,
informatie over gebruik
persoonsgegevens, presentatie
zoekresultaten, misbruik van automatisch
gedrag
NB: supplement Vuistregels online
platformen: informatie- en
transparantieverplichtingen +
organisatorische en
controleverplichtingen
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Conceptwetsvoorstel Implementatiewet
•
•
•

Conceptwetsvoorstel Implementatiewet
richtlijn modernisering
consumentenbescherming
Online consulatie okt. 2020 – nov. 2020
Status: nog niet naar kamer gestuurd
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Gepersonaliseerd
(prijs)aanbod
Reviews
Rangschikking
zoekresultaten
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Gepersonaliseerd (prijs)aanbod
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Gepersonaliseerd (prijs)aanbod
•
•
•

Nieuwe regel (Art. 6(1)e RL
Consumentenrechten, op duidelijke en
begrijpelijke wijze info verstrekken over):
Art. 6(1)e bis: “indien van toepassing, dat
de prijs is gepersonaliseerd op basis van
geautomatiseerde besluitvorming”
Prijspersonalisatie dus toegestaan, maar
indien van toepassing melden dat dit
gebeurt op basis van automatische
besluitvorming
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Gepersonaliseerd (prijs)aanbod
•
•

•

Aanbod gepersonaliseerd door middel van
algoritmes = essentiële informatie
“Bedrijven moeten dus duidelijk en op een
goed zichtbare plaats vermelden dat het
aanbod gepersonaliseerd is, en hoe dat is
gebeurd”
NB: Verhouding met Richtlijn OHP?
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Gepersonaliseerd (prijs)aanbod
•
•
•
•

Toevoeging van nieuw onderdeel “u” aan
6:230m(1) BW
“indien van toepassing, dat de prijs is
gepersonaliseerd op basis van
geautomatiseerde besluitvorming”
Tekst 1-op-1 overgenomen uit
Moderniseringsrichtlijn
NB: verhouding met AVG (profiling)
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Reviews
•
•

Nieuwe regel (art. 7(6) RL OHP):
“Indien een handelaar toegang biedt tot
consumentenbeoordelingen van
producten, wordt informatie over of en
hoe de handelaar garandeert dat de
gepubliceerde beoordelingen afkomstig
zijn van consumenten die het product
daadwerkelijk hebben gebruikt of
aangekocht, als essentieel beschouwd.”
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Reviews
•
•

Nieuwe regel (nr. 23 quarter op Bijlage I bij
RL OHP a.k.a. de “zwarte lijst”):
“Het plaatsen of een andere rechts- of
natuurlijke persoon de opdracht geven tot
het plaatsen van valse beoordelingen of
aanbevelingen van consumenten of het op
misleidende wijze voorstellen van
consumentenbeoordelingen of
aanbevelingen op sociale media,
teneinde producten te promoten.”
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Reviews
•
•

Nieuwe regel (nr. 23 ter op Bijlage I bij RL
OHP a.k.a. de “zwarte lijst”):
“Beweren dat beoordelingen van producten
zijn ingediend door consumenten die het
product daadwerkelijk hebben gebruikt of
aangekocht, zonder redelijke en
proportionele stappen te nemen om na te
gaan of deze beoordelingen afkomstig zijn van
dergelijke consumenten”
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Reviews
•
•
•
•
•

ACM in Leidraad:
Niet zelf valse reviews maken
Geen neplikes, nepvolgers,
nepwaarderingssystemen
Geen ongelijke behandeling van positieve
en negatieve reviews (eenzijdig uitlichten
positieve reviews)
Niet beweren of suggereren dat reviews
afkomstig zijn van echte consumenten
zonder controlemechanisme
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Reviews
•
•
•

Implementatiewetsvoorstel:
Toevoeging van nieuw lid 3 aan art. 6:193e BW
(essentiële informatie): zelfde tekst als richtlijn
Toevoeging van twee onderdelen aan art.
6:193g BW (zwarte lijst):
•
zonder controlemechanisme beweren
dat reviews van echte consumenten
afkomstig zijn
•
plaatsen van nepreviews of op
misleidende manier voorstellen van
reviews op social media
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Rangschikking zoekresultaten
•
•

•

•

Nieuwe regel voor onlinemarktplaatsen
(art. 7(4) bis RL OHP + art. 6 bis lid 1
onder a RL consumentenrechten):
“Wanneer consumenten de mogelijkheid
wordt geboden om te zoeken naar
producten die worden aangeboden door
verschillende handelaren of door
consumenten op basis van een
zoekopdracht (…)”
Informatie over “de belangrijkste
parameters” op basis waarvan
zoekresultaten tot stand komen =
essentiële informatie
Specifieke informatieverplichting met
zelfde strekking
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Rangschikking zoekresultaten
•

•

Nieuwe regel voor handelaren in het
algemeen (nieuw punt 11bis in Bijlage I bij
RL OHP, de zwarte lijst):
“het verschaffen van zoekresultaten op een
online zoekopdracht van een consument
zonder duidelijk te onthullen dat het een
betaalde reclame betreft of er een betaling
is gedaan die specifiek was bedoeld om
een hogere rangschikking voor
producten te verkrijgen.”
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Rangschikking zoekresultaten
•
•
•
•
•

Implementatiewetsvoorstel:
Info over rangschikkingsmethodiek =
essentiële informatie (6:193e BW)
Informatieverplichtingen voor
onlinemarktplaatsen t.a.v.
rangschikkingsmethodiek (6:230m)
Toevoegen nieuw onderdeel x aan art.
6:193g BW (zwarte lijst)
Tekst 1-op-1 overgenomen uit
Moderniseringsrichtlijn, zonder voorbehoud
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Rangschikking zoekresultaten
•

•
•

“Een bedrijf dat producten of diensten in
een rangorde presenteert in zijn
communicatie met consumenten voor het
eigen en/of een ander bedrijf, moet erop
letten dat het de rangorde zodanig
weergeeft dat geen sprake is van
misleiding.”
Bovenaan plaatsen van duurdere opties,
betaalde ranking
Leidraad: geen zoekresultaten weglaten
(uitverkochte producten?), neutrale
presentatie, resultaten die men op basis
van relevantie zou verwachten
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Rangschikking zoekresultaten
•

•

Leidraad: voldoende transparant als:
•
informeren over criteria bij
bepalen volgorde
•
informeren als volgorde wordt
beïnvloed door financiële relaties
van bedrijven die in
zoekresultaten staan
•
betaalde zoekresultaten labellen +
duidelijk onderscheid betaald/nietbetaald
•
voorwaarden gelden bij “alle
manieren van zoeken”
Voorbeelden gaan over
onlinemarktplaatsen en zoekdiensten als
Funda en The Fork

27

28/..

28

14

19-3-2021

29/..

29

30/..

•

Foto Mona Keijzer: Martijn Beekman
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PANEL
Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht)
Douwe Linders (partner SOLV.)
Daniël Haije (partner Hoogenraad & Haak)
Anne-Jel Hoelen (ACM)
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