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Inleiding 5

 Inleiding

Internet, elektronische communicatie en andere digitale technieken 
spelen een essentiële rol in ons dagelijks leven. Met behulp van deze 
technieken speelt ons leven zich in toenemende mate ‘online’ af, en 
wordt de waarde van ‘data’ steeds groter. Om die reden is het voor 
advocaten van groot belang om goed te weten hoe algemene rechts-
regels in een internetcontext worden toegepast en welke bijzondere 
regels gelden voor het elektronisch handelsverkeer en de verwerking 
van persoonsgegevens. 

In deze cursus zal, verdeeld over drie blokken, worden ingegaan op 
de volgende onderwerpen:

Blok A E-commerce
Blok B Aansprakelijkheid in de online omgeving 
Blok C Privacy

In Blok A behandelen wij de belangrijkste regels die gelden voor het 
online aanbieden van producten of diensten. In Blok B gaan wij 
vervolgens in op aansprakelijkheid voor gedragingen op het internet 
en de juridische middelen om daartegen op te treden. In Blok C gaan 
wij in op Europese privacywetgeving, zoals vastgelegd in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang 
van 25 mei 2018 in werking is getreden. 

Na het doorlopen van deze juridische nascholing:
 ● kunt u bepalen welke e-commerce-verplichtingen alleen voor 

consumenten gelden en welke ook in ‘business to business’-
relaties;

 ● weet u aan welke informatieplichten een online aanbieder moet 
voldoen en wat de gevolgen zijn indien daar niet aan wordt 
voldaan;

 ● weet u wat ervoor nodig is om met elektronische middelen 
rechtsgeldig rechtshandelingen aan te gaan;

 ● kunt u bepalen in hoeverre een aanbieder van een hostingdienst, 
online forum of website wordt beschermd tegen claims van derden;

 ● bent u bekend met het fenomeen ‘notice and takedown’ en de 
juridische relevantie daarvan voor aanbieders van internetdiensten 
en benadeelde partijen; 

 ● bent u bekend met de recente Europese privacywetgeving;
 ● kent u de basisbegrippen van het privacyrecht en een aantal 

belangrijke rechten en plichten op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 ■ Doelstellingen
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Deze cursus is in drie gedeelten, Blok A, Blok B en Blok C door te 
lopen. U zult voor de drie blokken in totaal ongeveer drie uur nodig 
hebben. 

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. U slaagt voor de 
eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist hebt beantwoord. 
U kunt tweemaal herkansen.

Wouter Seinen is technologieadvocaat sinds 1999 en werkt sinds 2015 
bij Baker McKenzie te Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het 
technologierecht in brede zin. Hij behandelt zaken op het gebied van 
het internet- en dataprotectierecht en houdt zich bezig met contracten 
en confl icten rondom het gebruik en de ontwikkeling van software en 
ICT-systemen. Wouter maakt deel uit van de kernredactie van de 
juridische nieuwssite www.itenrecht.nl, het bestuur van de 
Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA) en de redactie 
van de uitgave ICT Modelcontracten. Hij wordt regelmatig uitge-
nodigd als (gast)spreker en geeft college over verschillende onder-
werpen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en informatie-
technologie.

Nathalja Doing is advocaat sinds 2013 en werkt sinds 2015 op de 
sectie IP, IT & Commercial van Baker McKenzie te Amsterdam. 
Nathalja focust zich op internet- en privacyrecht, en heeft dagelijks te 
maken met vraagstukken omtrent het verwerken van gegevens, 
online content, digitale media, reclamerecht en e-commerce. Nathalja 
heeft in 2017 de Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht met 
succes afgerond. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Privacy Recht 
(VPR) en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & 
Recht (NVvIR).

 ■ Opmerking

 ■ Toetscriteria

 ■ Over de docenten
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 Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken. De resultaten van de pre-toets tellen 
niet mee voor uw eindscore.

1 Kan een overeenkomst rechtsgeldig worden gesloten via internet?

A Ja.
B Nee, er moet een papieren contract of fysiek contact tussen de 

contractsluitende partijen zijn.
C Ja, maar niet in gevallen waarin de wet bepaalt dat de overeenkomst 

schriftelijk moet worden vastgelegd.
D Ja, mits de overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd en door partijen 

ondertekend.

2 Wat is de bewijswaarde van een e-mail?

A Een e-mail is ongeschikt als bewijsmiddel, want deze kan worden 
gemanipuleerd.

B Een e-mail heeft een geringere bewijswaarde dan een gewone brief.
C Een e-mail levert dwingend bewijs op als deze is voorzien van een 

elektronische handtekening, bestemd is om als bewijs te dienen en 
zodanig is opgeslagen dat de e-mail reproduceerbaar is en toegankelijk 
voor toekomstig gebruik.

D Een e-mailbericht levert bewijs op als er een ‘automatische lees-
bevestiging’ of ‘out of offi ce reply’ is teruggestuurd door de ontvanger.

3 Hoe kunnen algemene voorwaarden bij een online transactie ter hand 
worden gesteld?

A De algemene voorwaarden moeten op papier worden nagezonden, 
tenzij dat een onevenredige inspanning vergt.

B De algemene voorwaarden moeten per e-mail worden nagezonden.
C De algemene voorwaarden mogen voorafgaand aan de totstandkoming 

van de overeenkomst elektronisch ter beschikking worden gesteld aan 
de wederpartij, en deze moet die voorwaarden kunnen opslaan. 

D De gebruiker van de algemene voorwaarden kan volstaan met opname 
van de algemene voorwaarden op zijn website.

4 Mag een consument die een product via internet koopt, deze bestelling 
ongedaan maken?

A De koper mag binnen 14 dagen zijn aankoop terugsturen met opgave 
van een geldige reden.

B De koper mag binnen 14 dagen zijn aankoop terugsturen, zonder 
opgave van reden.
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C De koper mag binnen 30 dagen zijn aankoop terugsturen, mits de 
verpakking niet is geopend.

D De koper is gebonden aan zijn aankoop en mag alleen de koop 
ongedaan maken als het product gebrekkig is.

5 Welke informatie moet een online verkoper aan zijn klanten verstrekken?

A Naam van zijn onderneming en geografi sch adres
B Naam van zijn onderneming, geografi sch adres en btw-nummer.
C Naam van zijn onderneming, geografi sch adres, btw-nummer, KvK-

nummer en e-mailadres.
D Naam van zijn onderneming, geografi sch adres, btw-nummer, KvK-

nummer en e-mailadres en informatie over art. 403-verklaringen en 
concernrelaties.

6 Wie kan aansprakelijk worden gehouden voor door een gebruiker 
geplaatste onrechtmatige content op een forum?

A Degene die het bericht geplaatst heeft.
B Degene die het forum aanbiedt.
C De moderator van het forum.
D Degene die het bericht geplaatst heeft, maar onder omstandigheden ook 

degene die het forum aanbiedt, de moderator en de hostingprovider.

7 Is een internetprovider verplicht om de naw-gegevens van zijn abonnee te 
verstrekken aan een benadeelde partij indien deze abonnee content op zijn 
website heeft geplaatst die onrechtmatig is jegens deze partij?

A Ja, in beginsel altijd.
B Ja, maar alleen na machtiging van de voorzieningenrechter.
C Ja, maar alleen onder strikte voorwaarden.
D Nee, in beginsel nooit.

8 Bij welke rechter kan een slachtoffer van een onrechtmatige online 
publicatie een (schadevergoedings-)actie instellen?

A Alleen bij de rechter in het land van de woon- of vestigingsplaats van 
zijn wederpartij.

B Bij de rechter in ieder EU-land waar de publicatie voor het publiek 
toegankelijk is/was.

C Bij de rechter in ieder EU-land op wiens grondgebied de betreffende 
website gericht is/was.

D Bij de rechter in het land van de woon- of vestigingsplaats van zijn 
wederpartij en bij de rechter in het land waar het slachtoffer het centrum 
van zijn belangen heeft.
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9 Welke van onderstaande informatie is geen persoonsgegeven?

A BSN-nummer.
B GPS-locatie van een taxichauffeur.
C Nummerbord van een personenauto.
D Jaarcijfers van een bv.

10 Bij welk van onderstaande omschrijvingen is sprake van een datalek?

A Het kwijtraken van een niet-geblokkeerde usb-stick met 
personeelslijsten.

B Een gestolen werktelefoon zonder toegangscode.
C Het onopgemerkt laten vallen van een cliëntendossier op straat.
D Zowel bij A, B als C is er sprake van een datalek.
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11A1 Algemeen/juridisch kader

Blok A E-commerce

 A1 Algemeen/juridisch kader

casus 1 Fijnelampen.nl
Janssen Verlichting BV exploiteert een webwinkel onder de domeinnaam 
fi jnelampen.nl met een groot assortiment aan lampen en snelle leverings-
garantie. Op de website www.fi jnelampen.nl zijn de afbeeldingen geplaatst 
van de aangeboden modellen en de prijzen. Ook staat op de website 
genoemd dat op alle verkopen de algemene voorwaarden van Janssen 
Verlichting van toepassing zijn. Bij deze tekst staat een hyperlink naar de 
webpagina waar de voorwaarden op te lezen zijn.

a Is de melding dat op alle verkopen de algemene voorwaarden van Janssen 
Verlichting van toepassing zijn voldoende om deze voorwaarden van 
toepassing te laten zijn op de verkopen via fi jnelampen.nl?

b Kan een klant die lampen heeft besteld via de webshop iets ondernemen 
tegen de bedingen in die voorwaarden? 

Handelaren die zaken doen via internet zijn gebonden aan ver schil-
lende regels. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op Europese 
Richtlijnen, waaronder de E-commerce Richtlijn (2000/31/EG)1 en de 
Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU).2

De E-commerce Richtlijn bevat regels voor handelaren die via 
internet goederen of diensten willen aanbieden. Daarbij maakt het 
niet uit of de (potentiële) klanten consumenten zijn of bedrijven. De 
Richtlijn Consumentenrechten bevat regels om consumenten te 
beschermen bij op afstand en buiten verkoopruimten (colportage) 
gesloten overeenkomsten. In deze cursus wordt vooral de ‘overeen-
komst op afstand’ behandeld. Van een overeenkomst op afstand is 
sprake wanneer voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend 
gebruik wordt gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, 
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zoals telefoon, post, internet, sms, e-mail, apps, etc.3 Het criterium 
hierbij is dat de overeenkomst gesloten kan worden zonder dat 
partijen gelijktijdig op dezelfde plaats zijn. De Richtlijn Consumen-
tenrechten is alleen van toepassing wanneer de klanten consumenten 
zijn, en de Richtlijn geldt dus niet ten opzichte van zakelijke klanten.

Naast de hiervoor genoemde richtlijnen zijn er nog enkele bijzondere 
richtlijnen en wetten die van toepassing kunnen zijn wanneer via 
internet producten en/of diensten worden aangeboden. Die zien 
veelal op bepaalde producten/diensten of bepaalde sectoren, zoals de 
Richtlijn fi nanciële dienstverlening op afstand (2002/65/EG) en de 
Richtlijn Pakketreizen (2015/2302/EU). In deze cursus wordt niet op 
deze bijzondere richtlijnen en/of wetten ingaan. 

De E-commerce Richtlijn en de Richtlijn Consumentenrechten zijn 
geïmplementeerd op verschillende plaatsen in Boek 3, 6 en 7 van het 
Burgerlijk Wetboek, en wel in de volgende artikelen:

 ● 3:15a t/m f BW (elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer)
 ● 6:196b en c BW (aansprakelijkheid van internettussenpersonen)
 ● 6:227a t/m c BW (het langs elektronische weg tot stand komen van 

overeenkomsten)
 ● 6:230g t/m z BW en 7:5 e.v.BW (bepalingen voor overeenkomsten 

tussen handelaren en consumenten)
 ● 6:234 BW, tweede en derde lid (elektronische algemene voor-

waarden)

Van de e-commerce-regels zullen wij in dit blok de volgende 
onderwerpen behandelen:
1. Informatieverplichtingen;
2. Herroeping;
3. Elektronisch contracteren;
4. Digitale algemene voorwaarden.

 ● Over de regels die voor verkoop aan consumenten op afstand 
gelden:
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten

 ● Over consumentenrecht:
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-
consumenten/consument-en-recht

 ● Over de Europese e-commerce regels:
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-
protection_en

 ● Over de Europese Digitale Agenda:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

 ■ Nuttige links
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 A2 Informatieverplichtingen

Een handelaar die via internet (of anderszins ‘op afstand’) goederen 
of diensten aanbiedt, moet aan een aantal informatieverplichtingen 
voldoen. Die informatieverplichtingen zijn globaal onder te verdelen 
in verschillende categorieën al naargelang de fase van het bestel-
proces:

 ● informatie over de website en de identiteit van de aanbieder;
 ● informatie over het bestelproces; 
 ● informatie over het aanbod;
 ● informatie over de bedenktijd, levering en betaling.

Een aantal van deze informatieverplichtingen geldt alleen wanneer 
producten worden verkocht of aangeboden aan consumenten.4 

Een aantal informatieverplichtingen geldt voor eenieder die via 
internet producten of diensten aanbiedt, ongeacht of dit aan consu-
menten is of aan professionele partijen. Op grond van art. 3:15d, 
eerste lid, BW is een handelaar verplicht de volgende informatie 
‘gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk’ ter 
beschikking stellen: 

 ● naam van de onderneming;
 ● geografi sch adres waar de onderneming gevestigd is;
 ● contactinformatie waaronder e-mailadres;
 ● inschrijvingsnummer van het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel;
 ● btw-nummer;
 ● indien van toepassing: gegevens over de toezichthoudende 

autoriteit en/of gereglementeerd beroep.

Deze informatieverplichtingen overlappen deels met de informatie-
verplichtingen in art. 6:230 m, eerste lid, onderdelen b, c en d, BW, 
die hun basis vinden in de Richtlijn Consumentenrechten en dus 
specifi ek gelden bij overeenkomsten met consumenten in geval van 
op afstand of buiten de verkoopruimte. 

Daarnaast moet de aanbieder informatie verstrekken over het 
bestelproces (art. 6:227b, eerste lid, BW). Het bestelproces moet 
duidelijk zijn, zodat een klant niet ‘per ongeluk’ iets kan bestellen 
en zodat duidelijk is hoe men een verplichting aangaat en wat die 
verplichting inhoudt. 

Om onduidelijkheid hierover te voorkomen moet de aanbieder 
informatie verstrekken over:

 ● de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke 
handelingen daarvoor nodig zijn;

 ● de wijze waarop de klant kan inzien wat hij heeft ingevoerd 
voordat hij bestelt en desgewenst fouten kan herstellen; 

 ■ Informatie over 
de website en de 
identiteit van de 
 aanbieder

 ■ Informatie over het 
bestelproces
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 ● de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
 ● of de aanbieder de overeenkomst na aankoop archiveert en, indien 

dit het geval is, hoe de klant de gearchiveerde overeenkomst kan 
inzien.

Daarbij moet degene die via internet goederen en diensten aanbiedt 
het bestelproces zo inrichten dat de klant er gemakkelijk achter kan 
komen of hij niet-gewilde handelingen heeft verricht (bijvoorbeeld 
100 stuks ingevuld in plaats van 10 stuks) en dat dergelijke niet-
gewilde handelingen eenvoudig en doeltreffend te herstellen zijn (art. 
6:227c, eerste lid, BW). 

Ook moet de online bestelling zo spoedig mogelijk langs elektro-
nische weg worden bevestigd (art. 6:227c, tweede lid, BW). Voldoet de 
aanbieder niet aan deze verplichtingen, dan kan de wederpartij de 
overeenkomst vernietigen (art. 6:227c, vijfde lid, BW) of ontbinden 
(art. 6:227c, tweede lid, tweede zin, BW).

In geval van consumenten moet de aanbieder bovendien het bestel-
proces zo inrichten dat de consument geen overeenkomst kan 
aangaan zonder dat hij beseft dat zijn bestelling een betalings-
verplichting met zich brengt. De verkoper moet daartoe gebruik-
maken van een knop of soortgelijke functie op een goed leesbare 
wijze aangemerkt met alleen de woorden ‘bestelling met betalings-
verplichting’ of een vergelijkbare ondubbelzinnige formulering 
waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting 
inhoudt om de handelaar te betalen (art. 230v, derde lid, BW).5

Voorts moet aan consumenten (voordat een klant het bestelproces 
ingaat) duidelijke informatie worden verstrekt over het aanbod. Het 
gaat om de volgende informatie: 

 ● de belangrijkste kenmerken van het product/de producten, zoals 
producteigenschappen, technische specifi caties, afmetingen, of de 
duur van de overeenkomst (art. 6:230m, eerste lid, onderdelen a, o, 
p, r en s, BW; alleen vereist bij consumenten);

 ● de totaalprijs van het product/de producten inclusief belastingen 
en eventuele leveringskosten (art. 3:15d, tweede lid, BW en art. 
6:230m, eerste lid, onderdeel e, BW).

Overigens zal de online aanbieder niet altijd gebonden zijn aan zijn 
online prijsvermeldingen. Als evident sprake is van een fout aan de 
zijde van de aanbieder, zal er geen ‘leverplicht’ bestaan. 

? Uit de praktijk: Otto bood in 2006 via haar website een lcd-tv te 
koop aan voor € 99, een op dat moment bijzonder lage prijs. Een groot 
aantal consumenten bestelde de tv. Otto gaf aan dat het om een 
vergissing ging, maar een stichting stelde namens de consumenten 
dat een geldige overeenkomst tot stand was gekomen en vorderde 
nakoming, met andere woorden: levering van de lcd-tv voor € 99. De 

 ■ Informatie over het 
aanbod


