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Advies over de algemene voorwaarden van sociale netwerksites 

 

Inleiding 

Per brief van 6 maart 2015 vroegen de consumentenorganisaties binnen de Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen de Commissie om advies over de gebruiksvoorwaarden en algemene 

voorwaarden die de relatie tussen gebruikers en de sociale netwerksites beheersen.  Dit advies is tot 

stand gekomen nadat de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de 

“Privacycommissie”) is gehoord met betrekking tot deze problematiek. 

Voor de voorbereiding van dit advies kon de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een beroep 

doen op een in opdracht van de Privacycommissie verrichte voorbereidende studie die is  uitgevoerd 

door ICRI/CIR (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT en het Centrum voor Intellectuele 

Rechten, www.icri.be) en het departement van “Studies on Media, Information and 

Telecommunication (iMinds-SMIT, website www.smit.vub.ac.be ) van de Vrije Universiteit Brussel 

(VUB), en tenslotte het Department of Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) van 

de Katholieke Universiteit Leuven. De resultaten van deze studie zijn terug te vinden in een 

ontwerpverslag d.d. 31 Maart 2015 getiteld “From social media service to advertising network, A 

critical analysis of Facebook’s Revised Policies and Terms” (hierna “Ontwerpverslag Facebook”) dat 

te raadplegen is via de website van de betrokken instanties 

(https://www.law.kuleuven.be/icri/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-privacy-commission-in-

facebook-investigation). 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst tenslotte ook naar de door de Franse 

‘Commission des clauses abusives’ uitgebrachte aanbeveling nr. 2014-02 betreffende de 

overeenkomsten voorgesteld door de leveranciers van sociale netwerken (Recommandation n° 

2014-02 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux), te 

raadplegen via de website van de Franse Commission des clauses abusives, http://www.clauses-

abusives.fr/recom/index.htm). 

Sociale netwerksites kunnen worden omschreven als een internetdienst waarmee gebruikers een 

sociaal netwerk kunnen creëren en onderhouden. Meestal gebeurt dit door het aanmaken van een 

online profiel, dat de gebruikers vervolgens kunnen koppelen aan de profielen van anderen. De 

meerderheid van de sociale netwerksites worden gebruikt om bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, 

meningen, nieuws en andere informatie te delen met anderen. Daarnaast bestaan er ook sociale 

netwerksites die gericht zijn op een bepaald thema. De ‘traditionele’ sociale netwerksites betreffen 

meestal open lidmaatschappen: iedereen die het wenst kan er lid van worden.  

De dienstverlener die een sociale netwerksite ter beschikking stelt aan gebruikers verschaft 

vooreerst de mogelijkheid voor gebruikers om hun profielen en content op te slaan en te beheren. 

De dienstverlening bestaat verder uit de mogelijkheid  die informatie met andere gebruikers van de 

sociale netwerk site te delen. Het gaat daarenboven om een dienstverlening op afstand, meer 

bepaald voor wat de communicatiediensten betreft en het beheer van de profielen dat verder gaat 

dan de loutere opslag van gegevens. Tenslotte worden door de sociale netwerksites hieraan 

bepaalde toepassingen toegevoegd, of nog linken die leiden tot verschillende websites. Zoals ook 
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verder naar voor komt, worden de door de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens door de 

dienstverlener dan gebruikt voor gerichte reclamedoeleinden. 

Sociale netwerksites worden juridisch-technisch gezien als een vorm van “cloud computing”: de 

gebruiker kan zich bedienen van software (de “interface” door het sociale netwerk ter beschikking 

gesteld) voor de hierboven beschreven doeleinden van de sociale netwerksite, zonder dat hij deze 

op zijn eigen apparaat hoeft te installeren (“Software as a Service”)1.  

Aangezien de activiteit van de sociale netwerksite bestaat in de opslag van de door de afnemer van 

de dienst beschikbaar gestelde informatie, handelt de sociale netwerksite bovendien als “host-

provider” en is op hem de aansprakelijkheid als tussenpersoon van toepassing bepaald in artikel 14 

van de richtlijn 2000/31/EG inzake “elektronische handel”2, en zoals naar Belgisch recht naar voor 

komt in artikel XII.19 van het Wetboek van Economisch Recht. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft zich bij haar onderzoek beperkt tot de 

traditionele sociale netwerksites die het populairst zijn in België3. Zoals ook in Hoofdstuk 1 aan bod 

komt, worden enkel de sociale netwerksites onderzocht waarbij de gebruiker gekwalificeerd kan 

worden als consument4. Enkel indien het gebruik privédoeleinden betreft en geen 

beroepsdoeleinden zoals bijvoorbeeld het creëren en onderhouden van een beroepsnetwerk, zijn de 

consumentenbeschermende regels inzake onrechtmatige bedingen van toepassing, zoals later wordt 

verduidelijkt.  

Vooraleer de aangetroffen bedingen of combinaties van bedingen nader te bespreken in het licht 

van de wetgeving inzake oneerlijke bedingen, wordt in een eerste hoofdstuk het toepassingsgebied 

van deze wetgeving nader onderzocht:  

(1) is het Belgisch recht toepasbaar op de onderliggende verhouding, en  

(2) is de regelgeving inzake onrechtmatige bedingen wel toepasbaar op de onderliggende 

verhouding? 

Een tweede hoofdstuk gaat nader in op de verhouding tussen de Privacywetgeving en de 

consumentenbeschermende regels inzake onrechtmatige bedingen. 

Het derde hoofdstuk bevat de eigenlijke inhoudelijke analyse van de aangetroffen bedingen. 

                                                           
1 Zie hierover J. CLINCK, “Cloud computing-overeenkomsten en de aansprakelijkheid van cloud service 
providers: consument in de wolken?”, in INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN (ed.), Cah. Jur., 2014/4, (101-
117), 101-105; J.-Ph. MOINY, “Internet et les réseaux sociaux”, in Cécile de TERWANGNE (ed.), Vie privée et 
données à caractère personnel, Brussel, Politeia, losbladig, Hoofdstuk 7.1., p. 1-14. 
2
 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde 

juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel"), Publicatieblad EG, Nr. L 178 van 17/07/2000 blz. 0001 – 
0016. 
3
 Zoals onder meer Facebook, Google+, Twitter, Instagram. 

4
Om deze reden werd Linkedin niet onderzocht, gezien het doelpubliek eerder professionele gebruikers zijn. 
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Hoofdstuk 1. Toepasselijkheid Belgische dwingende regels inzake 

onrechtmatige bedingen op de relatie tussen sociale netwerksites en 

Belgische consumenten 

 

De toetsing van de gebruiksvoorwaarden van de dienstverleners inzake sociale netwerksites aan de 

Belgische dwingende regels inzake onrechtmatige bedingen kan geschieden voor zover: 

1) het Belgisch recht van toepassing is; 

 

2) de betrokken gebruiksvoorwaarden een overeenkomst betreffen tussen een onderneming 

en een consument. 

 

1. Toepassing van de Belgische consumentenbeschermende regels 

De toetsing van de rechtmatigheid van de onderzochte bedingen aan de Belgische regelgeving 

inzake onrechtmatige bedingen kan enkel geschieden voor zover deze Belgische regelgeving van 

toepassing is. 

Om dit te bepalen, is  rekening te houden met twee verschillende bepalingen: 

1) artikel VI.84 §2 WER houdende het verbod op bepaalde rechtskeuzeclausules (omzetting 

Richtlijn Oneerlijke Bedingen)5 en 

2) artikel 6 Rome I Verordening6;  

 

Beide bepalingen worden hierna verder onderzocht. 

1. Artikel VI.84 ,§2 WER 

Artikel VI.84 §2 WER betreft de hypothese waarin de partijen kiezen voor de toepassing van het 

recht van een derde land, dat geen lid is van de EU. Wat de onderzochte gebruiksvoorwaarden 

betreft, is vast te stellen dat veelal uitdrukkelijk is bepaald dat geschillen tussen de dienstverlener 

inzake de sociale netwerksite en de (Belgische) consument beheerst worden door het recht van een 

andere staat dan België  (doorgaans het recht van de Amerikaanse Staat Californië).  

Artikel VI.84 §2 WER impliceert dat bij de keuze voor het recht van een derde land nagegaan moet 

worden of de bescherming die door het gekozen rechtstelsel wordt geboden beperkter is dan de 

bescherming die door het recht dat van toepassing zou zijn bij afwezigheid van een 

rechtskeuzebeding wordt geboden. Is dit het geval, dan dient het rechtskeuzebeding voor niet-

geschreven te worden gehouden. Met andere woorden, indien de bescherming die het Belgische 

recht biedt op het vlak van onrechtmatige bedingen groter is dan de bescherming die het recht van 

de een andere staat biedt en bij toepassing van de Rome I Verordening het Belgische recht dient te 

                                                           
5
 Hierna WER. 

6
 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten (Rome I), PB.L. 4 juli 2008, afl. 177/6. 
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worden gehanteerd (zie infra), dan dient abstractie te worden gemaakt van het rechtskeuzebeding 

en zal het Belgische recht toepassing vinden.  

De vraag rijst hierbij hoe bepaald moet worden of de Belgische regeling al dan niet een grotere 

bescherming biedt dan het recht van een andere staat en meer bepaald of in het algemeen is na te 

gaan of het recht van die andere staat een ruimere bescherming biedt dan het Belgische recht, dan 

wel of dit per type of categorie van beding is te bekijken (vb. voor bevoegdheidsbedingen). 

Aangezien het niet evident is om te bepalen welk rechtstelsel in het algemeen in een grotere 

bescherming voorziet op het vlak van de onrechtmatige bedingen, kan geargumenteerd worden dat 

dit per type of categorie van bedingen bepaald moet worden7.  

In het kader van de bespreking van artikel VI.84 §2 WER is het van belang op te merken dat artikel 

6.2 van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, dat artikel VI.84 §2 WER beoogt om te zetten, anders is 

geformuleerd. Meer concreet bepaalt de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen dat de Lidstaten de 

nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de consument de door de richtlijn 

geboden bescherming niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land als recht 

dat op de overeenkomst van toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de 

overeenkomst en het grondgebied van een Lidstaat. Geargumenteerd kan worden dat er in de 

verhouding tussen de sociale netwerksite die een ander recht (bijv. het Californisch recht) van 

toepassing verklaart en de consument een nauwe band bestaat met België indien de consument zijn 

gewone verblijfplaats in België heeft (hierna “Belgische consument” genoemd) en van daaruit 

doorgaans ook de sociale netwerksite consulteert en hanteert. Het verschil met artikel VI.84 §2 WER 

bestaat erin dat bij toepassing van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen niet meer nagegaan moet 

worden of de wetgeving van een andere staat al dan niet een grotere bescherming biedt dan het 

Belgische recht.  

2. Artikel 6 Rome I- Verordening 

Artikel 6 Rome I Verordening bepaalt welk recht van toepassing is op de verbintenissen uit een 

overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument. Uit dit artikel volgt dat bij 

afwezigheid van rechtskeuzebeding toepassing is te maken van het recht van het land waar de 

consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Werd er gekozen voor het recht van een ander land dan 

het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, dan kan deze rechtskeuze geen 

afbreuk doen aan de toepassing van de dwingende bepalingen die vervat liggen in het recht van het 

land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Opdat deze bijzondere verwijzingsregel 

toepassing vindt, is het evenwel vereist dat de onderneming haar activiteiten in het land van de 

consument ontplooit of haar activiteiten via enig middel op het land van de consument richt (en de 

overeenkomst onder die activiteiten valt). Wat via Internet gesloten contracten betreft (zoals het 

geval is bij de onderzochte sociale netwerksites) is dus na te gaan of de onderneming zich al dan niet 

richt op het land van de consument. 

                                                           
7
 R. STEENNOT, “Grensoverschrijdende consumentenovereenkomsten: welke wet beheerst het contract?”, in 

Nieuw Internationaal Privaatrecht: meer Europees, meer globaal, Mechelen, Kluwer, 2009, 361. 
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Ter zake is het nuttig de rechtspraak van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken Pammer en 

Alpenhof in herinnering te brengen8. In deze zaken oordeelde het Hof dat een onderneming haar 

activiteiten op het land van de consument richt wanneer de onderneming, vooraleer zij het contract 

met die consument sluit, reeds de intentie had om overeenkomsten te sluiten met consumenten uit 

dat land. Dergelijke intentie kan uitdrukkelijk vermeld worden, doch kan tevens impliciet blijken uit 

de omstandigheden. Tot de aanwijzingen op basis waarvan kan worden vastgesteld of een activiteit 

“gericht is op” de lidstaat waar de consument woonplaats heeft, behoort elke duidelijke uitdrukking 

van de wil om de consumenten in deze lidstaat als klanten te winnen9. Dit kan op duidelijke manier 

blijken, maar kan ook blijken uit een aantal aanwijzingen, eventueel in hun onderling verband 

beschouwd. Het Hof geeft er in dat arrest enkele10: het internationaal karakter van de activiteit, de 

vermelding van een telefoonnummer met internationaal kengetal, het gebruik van een andere 

‘topleveldomeinnaam’ dan die van de lidstaat waar de onderneming gevestigd is, bijvoorbeeld .be of 

het gebruik van een neutrale topleveldomeinnaam zoals “.com” of “.eu”, de verwijzing naar een 

internationaal clientèle dat is samengesteld uit klanten die in verschillende lidstaten woonplaats 

hebben, de gebruikte taal of munteenheid.  

Wat de onderzochte sociale netwerksites betreft, wijzen verschillende elementen op de duidelijke 

wil van de betrokken dienstverleners om zich ook tot consumenten in België te richten: bijvoorbeeld 

het  gebruik van de Nederlandse, Franse en Duitse taal, het gebruik van de extensie .be of de 

omstandigheid dat de gebruiker via het intypen van de domeinnaam ”.be” naar de webpagina met 

de extensie “.com” wordt geleid, waar de gebruiker, minstens in bepaalde gevallen, onmiddellijk in 

het Nederlands, Frans of Duits wordt verwelkomd. 

De bijzondere verwijzingsregel inzake consumentenovereenkomsten kan evenwel geen toepassing 

vinden met betrekking tot overeenkomsten tot verstrekking van diensten, wanneer de diensten aan 

de consument uitsluitend moeten worden verstrekt in een ander land dan dat waar hij zijn gewone 

verblijfplaats heeft (art. 6.4 a) Rome I). De toepassing van deze uitzondering creëert bijzondere 

vragen wanneer een consument via het Internet een overeenkomst sluit betreffende het on-line 

verstrekken van een dienst. In de literatuur wordt aangenomen dat deze uitsluiting van het 

toepassingsgebied van de bijzondere verwijzingsregel niet gehanteerd kan worden met betrekking 

tot diensten die via Internet wordt verstrekt11, zodat zij de toepassing van de bijzondere 

verwijzingsregel op overeenkomsten gesloten tussen een sociale netwerksite en de consument niet 

in de weg staat.  

Tussenbesluit 

In de gevallen waar de sociale netwerksites een ander recht dan het Belgisch recht (zoals het recht 

van de Amerikaanse Staat California) van toepassing verklaren, maken zowel artikel VI.84 §2 WER als 

artikel 6 Rome I Verordening duidelijk dat de Belgische consumenten zich kunnen beroepen op het 

                                                           
8
 H.v.J. 7 december 2010, C-585/08 en C-144/09, Pammer v. Schlüter en Alpenhof v. Heller. 

9
 Zie punt 80 arrest Pammer en Alpenhof. 

10 Zie punten 83 en 84. 
11 Zie bv. A. LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, “International consumer contracts in the new Rome I  Regulation: how 

much does the regulation change?”, REDC 2007-2008, 357; P. MANKOWSKI, “Das Internet im Internationale 

Vertrags- und Deliktrecht”, RabelsZ. 1999, 254-255; REITHMANN&MARTINY, Internationales Vertragsrecht Köl, 

2010, OVS, 1267. 
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recht van een andere staat (zoals het recht van de Amerikaanse Staat California), indien het recht 

van de andere staat aan de consument een grotere bescherming biedt dan het Belgische recht.  

Daar alle onderzochte sociale netwerksites zich richten tot consumenten met hun gewone 

verblijfplaats in België kunnen deze Belgische consumenten zich echter ook steeds op de Belgische 

regelen inzake onrechtmatige bedingen beroepen indien deze aan de Belgische consumenten een 

grotere bescherming bieden. 

Een toetsing door de Commissie van Onrechtmatige Bedingen van de gebruiksvoorwaarden aan de 

Belgische bepalingen inzake onrechtmatige bedingen is dus zeker aan de orde. 

 

2. Overeenkomst tussen een onderneming en een consument 

De bepalingen inzake onrechtmatige bedingen zoals opgenomen in art. VI.82 e.v. WER, die een 

omzetting vormen van de (minimum)richtlijn  1993/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna de “Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen”), gelden van zodra er sprake is van (voor wat de richtlijn betreft niet-onderhandelde) 

bedingen in overeenkomsten (1) tussen een onderneming / verkoper (2) en een consument (3). 

(1) een overeenkomst  

Er is sprake van een overeenkomst indien er een wilsovereenstemming is om zich te verbinden tot 

het leveren van prestaties. Inzake sociale netwerksites aanvaardt de consument het aanbod van de 

dienstverlener met betrekking tot het verlenen van welbepaalde internetdiensten die de consument 

toelaten een sociaal netwerk te creëren en te onderhouden en informatie uit te wisselen met 

anderen. Als gevolg van de aanvaarding van dit aanbod is er wilsovereenstemming over de 

verbintenissen zoals opgenomen door de dienstverlener in het aanbod (toetreding).   

(2) onderneming of verkoper  

De bepalingen van het Wetboek Economisch Recht inzake onrechtmatige bedingen betreffen de 

relaties tussen de onderneming en de consument. De Richtlijn Oneerlijke Bedingen verwijst naar de 

notie verkoper in plaats van de notie onderneming. 

De dienstverlener inzake sociale netwerksites beantwoordt aan beide noties. Deze dienstverlener is 

een onderneming in de zin van art. I.1, 1° WER. De dienstverlener is immers doorgaans een persoon 

die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft. De dienstverlener handelt tevens doorgaans 

in het kader van een beroepsactiviteit  en is dus verkoper in de zin van de Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen. 

(3) consument 

Krachtens art. I.2° WER is een consument: “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden 

die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”. 
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In veel gevallen besluit de gebruiker van een sociale netwerksite tot het sociaal netwerk toe te 

treden voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Dit 

type van gebruikers is te kwalificeren als consument. 

Er zijn gebruikers die tot het sociaal netwerk toe treden voor verkoopsbevorderende doeleinden 

(vele ondernemingen hebben een profiel op de bestudeerde sociale netwerksites). Het kan ook zijn 

dat de sociale netwerksite op zich het onderhouden en uitbreiden van het beroepsnetwerk betreft 

(bijv. LinkedIn). In beide voormelde gevallen worden deze sociale netwerksites aangewend in het 

kader van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, en handelen de gebruikers niet als consument, tenzij het 

beroepsmatige aspect zo beperkt is dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet 

overheerst12. 

Indien de voormelde voorwaarden vervuld zijn, dan is de wettelijke regeling inzake onrechtmatige 

bedingen van toepassing.  

Dat de dienst zogezegd “gratis” wordt aangeboden is niet van belang voor de toepassing van de 

regeling inzake onrechtmatige bedingen. Zoals hoger aangegeven geldt voor het toepassingsgebied 

enkel de vereiste dat het gaat om een overeenkomst tussen een onderneming (of verkoper) en een 

consument. Het al dan niet ten bezwarende karakter van de overeenkomst is geen 

toepassingsvoorwaarde. 

Daarenboven is op te merken dat de bestudeerde overeenkomsten niet ten kosteloze titel maar ten 

bezwarende titel zijn gesloten omdat aan elke partij de verplichting wordt opgelegd om een 

prestatie te leveren (iets te geven of te doen of niet te doen)13. 

Het merendeel van de sociale netwerkdiensten wordt gefinancierd via reclame, waarbij de 

persoonsgegevens van iedere gebruiker een niet te onderschatten commerciële waarde hebben: 

deze gegevens laten de sociale netwerksite en de bedrijven bij haar aangesloten immers toe om 

gerichte reclame te verspreiden.14. 

Als gevolg van de commercialisering door de dienstverleners inzake sociale netwerksites, bedingen 

zij doorgaans de overdracht en het recht van gebruik in hun voordeel van de content die de 

gebruiker op de sociale netwerksite plaatst.  

Aldus verbindt de gebruiker zich tot een prestatie (nl. overdracht van het recht van gebruik van de 

content).  

Hoewel de dienstverlener de indruk wekt een gratis dienst aan te bieden aan de gebruiker, wordt in 

werkelijkheid tussen de dienstverlener en de gebruiker een overeenkomst ten bezwarende titel 

gesloten. 

 

                                                           
12

 Zie o.m. overweging nr. 17 bij de richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 betreffende consumentenrechten, PBEU 20 november 2011, nr. L 304/64. 
13

 Art. 1106 B.W. 
14

 Zie hierover Jan CLINCK, “Cloud computing-overeenkomsten en de aansprakelijkheid van cloud service 
providers: consument in de wolken?”, in Cah. Jur., 2014/4, (101-117), p. 105, nr.13, met bijkomende 
verwijzingen in voetnoot nr. 44. 
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Hoofdstuk 2. Verhouding tussen de privacyregelgeving en de regelgeving 

inzake onrechtmatige bedingen 

 

Diverse van de onderzochte bedingen in de overeenkomsten tussen sociale netwerksites en hun 

gebruikers betreffen de verwerking van persoonsgegevens. 

Met betrekking tot deze bedingen is voorafgaandelijk op te merken dat moet worden nagegaan hoe 

de Belgische regelgeving inzake de bescherming van de privacy tegen de verwerking van 

persoonsgegevens (zo die van toepassing is) en de Belgische regelgeving inzake onrechtmatige 

bedingen zich “ratione materiae” tot elkaar verhouden. Meer in het bijzonder is na te gaan of zij 

cumulatief zijn toe te passen dan wel of de toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van 

personen tegen de verwerking van persoonsgegevens leidt tot de uitsluiting van de toepassing van 

de  Belgische regeling inzake onrechtmatige bedingen .  

Beide regelgevingen betreffen de omzetting van Europese richtlijnen. Voor wat de toepassing van de 

Belgische regels inzake de bescherming van personen tegen de verwerking van persoonsgegevens 

betreft, wordt verwezen naar de Aanbeveling uit eigen beweging van de Privacycommissie van 13 

mei 2015, met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook alsook 3) de 

gebruikers en aanbieders van Facebook diensten, inzonderheid social plug-ins15. 

1. De privacy regelgeving sluit de toepassing van de bepalingen inzake onrechtmatige 

bedingen niet uit 

De Belgische regels inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals opgenomen in de wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet”)16 zijn een omzetting van Richtlijn 

95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Privacyrichtlijn”)17. 

De Belgische Privacywet kan van toepassing zijn, zoals dit blijkt uit de volgende rechtspraak. De 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst in dit opzicht naar de overwegingen in het arrest 

“Google Spain” nr. C-131/12 van het Hof van Justitie van de EU van 13 mei 2014 (Grote Kamer)18 en 

                                                           
15

 Te raadplegen via de volgende link : 
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_04_2015.pdf 
16

 BS 18 maart 1993. 
17

 PB L 281 van 23/11/1995 p. 31. 
18

 Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Nacional – Spanje inz. Google Spain SL, 
Google Inc./ Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, te raadplegen via de website van 
het Europese Hof: http://www.curia.europa.eu), inz. de punten 45 tot 61. 
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de Beschikking in kortgeding van de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

van Brussel van 9 november 201519. 

In dit arrest van de Grote Kamer van het Europese Hof, en in de beschikking werd hieromtrent het 

volgende geoordeeld.  

Artikel 4.1. van de richtlijn 95/46/EG bepaalt dat: “Elke Lid-Staat zijn nationale, ter uitvoering van 

deze richtlijn vastgestelde bepalingen toepast op de verwerking van persoonsgegevens indien:  

a) deze wordt verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging op het grondgebied van de 

Lid-Staat van de voor de verwerking verantwoordelijke;… 

…” 

Het Hof van Justitie, gevolgd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, oordeelde in 

dit opzicht dat het begrip “vestiging in het kader van de activiteiten van die onderneming” ruim 

moet worden geïnterpreteerd20.  

Het gaat er niet om of de verwerking van persoonsgegevens daadwerkelijk worden verwerkt in de 

betrokken lidstaat.  Wat wel telt is dat de activiteiten van de onderneming en deze van de vestiging 

die zich in de betrokken lidstaat bevindt daadwerkelijk verbonden zijn met de economische activiteit 

van de onderneming. Is de betrokken vestiging bestemd om in die lidstaat de promotie en de 

verkoop te verzekeren van de activiteiten van de betrokken onderneming, bijvoorbeeld door 

ondersteuning te bieden aan de sociale netwerksite in verband met de marketing en de verkoop van 

advertentieruimte en reclame in het algemeen, dan gaat het reeds om een verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van een vestiging op het grondgebied van de Lid-

Staat van de voor verwerking verantwoordelijke. In dergelijke omstandigheden zijn de activiteiten 

van de exploitant van de zoekmachine, respectievelijk de sociale netwerksite, en die van zijn in de 

betrokken lidstaat gevestigde vestiging immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar de 

activiteiten inzake reclame het middel vormen om de sociale netwerksite economisch rendabel te 

maken en deze ‘software’ tegelijk het middel is waardoor deze activiteiten kunnen worden 

verricht21. 

De Privacywet onderwerpt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke 

personen aan een reeks van dwingende voorschriften inzake: 

- de voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking (toegelaten verwerkingen, 

kwaliteit van de gegevens); 

- de rechten van de betrokkenen; 

                                                           
19 Dit vonnis kan geraadpleegd worden via de website van de Privacycommissie: zie 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Vonnis%20Privacycommissie%
20v.%20Facebook%20-%2009-11-2015.pdf, zie de pagina’s 12 tot 16, punt 3.1. Toepasselijk nationaal recht. 
20

 Zie punt 53 van het arrest Google Spain, met verwijzing bij analogie naar het arrest L’Oreal e;a., C-324/09, 
EU:C:2011:474, punten 62 en 63; p. 13, voorlaatste alinea beschikking  Rb. van Eerste Aanleg. 
21

 Zie de punten 54 en 56 van het arrest Google Spain; zie de pagina’s 13 tot 15 van de beschikking van de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, waar ook het verrichten van lobbywerk door de vestiging van 
Facebook als onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van de exploitant van de sociale netwerksite wordt 
beschouwd aangezien deze de door de sociale netwerksite aangeboden dienst rendabel moet maken (p. 15 
onder van de Beschikking). 
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- de vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwerking; 

- de voorafgaande aangifte en openbaarheid van de verwerkingen; 

- de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap; 

- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- het Controleorgaan van het politioneel informatiebeheer; 

- strafsancties. 

 

De bepalingen van de Privacywet zijn (behoudens de uitsluitingen) van toepassing zodra 

persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verwerkt worden22 en dus ongeacht of er al dan niet 

een contractuele relatie bestaat met de betrokken natuurlijke persoon. 

Wanneer de vereisten inzake bescherming van de verwerking van persoonsgegevens 

gecontractualiseerd worden, is bovenop de Privacywet, rekening te houden met de voorschriften die 

gelden volgens het algemeen verbintenissen- en contractenrecht alsmede, ingeval het contracten 

tussen ondernemingen en consumenten betreft, met de bijzondere bepalingen inzake 

onrechtmatige bedingen, tenzij: 

1/ de regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen buiten toepassing zouden 

verklaren;  

2/ de regelgeving inzake onrechtmatige bedingen contractuele bepalingen inzake verwerking 

van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer zou uitsluiten uit haar 

toepassingsgebied of 

3/ de diverse regelgevingen wegens hun aard niet cumuleerbaar zouden zijn.  

De Privacywet bevat geen specifieke bepalingen inzake (onrechtmatige) contractuele bedingen met 

de betrokkene inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

De bepalingen inzake onrechtmatige bedingen in het WER sluiten contractuele bepalingen inzake 

verwerking van persoonsgegevens niet uit, uit hun toepassingsgebied. 

De aard van de Privacywet en de aard van de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen in 

overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten leiden ook niet tot een uitsluiting van de 

cumulatieve toepassing van beide regelgevingen. 

De Privacywet legt een minimum wettelijke standaard vast in één specifiek domein, namelijk de 

bescherming van de persoon tegen een te vergaande inmenging in zijn persoonlijke levenssfeer bij 

de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, terwijl de regelgeving inzake 

onrechtmatige bedingen er ‘horizontaal’ op toeziet dat bedingen of voorwaarden, in de regel 

eenzijdig opgesteld door de onderneming, niet te zeer in het nadeel van de consument zijn 

vastgelegd. 

                                                           
22

 Art. 3, § 1 Wet 8 december 1992 : “Deze wet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen” 
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Uit het voorgaande valt af te leiden dat de Belgische bepalingen inzake onrechtmatige bedingen 

toepassing kunnen vinden als additionele bescherming ten aanzien van de consument23, naast de 

toepassing van de Privacywet. 

Deze conclusie wordt bevestigd door de Europese regelgeving waarvan de voormelde Belgische 

regels een omzetting zijn. De 10de overweging bij de richtlijn 1993/13/EEG van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna Richtlijn Oneerlijke 

Bedingen”, het gaat om een richtlijn van minimale harmonisatie)24 stelt het volgende: “Overwegende 

dat door het vaststellen van eenvormige voorschriften op het gebied van oneerlijke bedingen een 

doeltreffender bescherming van de consument kan worden bewerkstelligd; dat deze voorschriften 

van toepassing moeten zijn op alle overeenkomsten tussen verkopers en consumenten; dat bijgevolg 

met name van deze richtlijn zijn uitgesloten arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende 

erfrechten, overeenkomsten met betrekking tot de gezinssituatie en overeenkomsten met betrekking 

tot de oprichting en de statuten van vennootschappen;”  

Overeenkomsten betreffende de verwerking van persoonsgegevens worden niet uitgesloten uit het 

toepassingsgebied van deze richtlijn. 

De bepalingen inzake onrechtmatige bedingen hebben dus volgens voormelde richtlijn een 

algemene toepassing voor alle overeenkomsten tussen een “verkoper” in de zin van de voormelde 

richtlijn25 en een consument en zijn derhalve ook op contractuele bedingen tussen deze personen 

die de verwerking van persoonsgegevens betreffen van toepassing.  

Ter vergelijking kan ook gewezen worden op de Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 

93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad 

(hierna “Richtlijn  Consumentenrechten”). Deze richtlijn stelt vooral horizontaal geldende regelen 

vast met betrekking tot de precontractueel te verstrekken informatie, overeenkomsten op afstand 

en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. De richtlijn bevestigt verder dat de 

privacyregelgeving de consumentenbescherming onverlet laat tenzij indien de privacyregelgeving 

een bijzondere regel zou bevatten die in strijd is met de consumentenbescherming (of in een verder 

gaande verplichting voorziet).  

Artikel 3.2 van de Richtlijn Consumentenrechten bepaalt immers het volgende: “indien een bepaling 

van deze richtlijn strijdig is met een bepaling van een andere handeling van de Unie, die betrekking 

heeft op specifieke sectoren, heeft de bepaling van die andere handeling van de Unie voorrang en is 

deze van toepassing op die specifieke sectoren.” Hiermee wordt aangegeven dat Europese regels 

voor specifieke sectoren voorrang hebben op de bepalingen van de Consumentenrichtlijn. 

Uit overweging 11 van de Richtlijn Consumentenrechten is af te leiden dat de Europese regelgever 

“privacy” als een specifieke sector beschouwd. Deze overweging bepaalt het volgende: “Deze 

richtlijn dient bepalingen van de Unie betreffende specifieke sectoren, zoals geneesmiddelen voor 

                                                           
23

 Zie ook Ontwerpverslag Facebook, p. 25. 
24

 PB L 095 van 21 april 1993. 
25

 Zijnde: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten 
handelt in het kader van zijn publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beroepsactiviteit. 
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menselijk gebruik, medische hulpmiddelen, privacy en elektronische communicatie, rechten van 

patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, etikettering van levensmiddelen en de interne 

markt voor elektriciteit en aardgas, onverlet te laten.” 

Volgens het bepaalde in artikel 3.2 van de Richtlijn Consumentenrechten gelden derhalve de 

bepalingen van deze richtlijn voor zover ze niet in strijd zijn met een bepaling van de Europese 

privacyregelgeving. Zo werd in de leidraad van DG Justitie betreffende de Richtlijn 

Consumentenrechten aangegeven dat op grond van artikel 3, lid 2, door de Richtlijn 

Consumentenrechten geen afbreuk gedaan wordt aan de toepassing van de informatievoorschriften 

in andere EU-wetgeving, zoals Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming en Richtlijn 

2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie, die met name relevant zijn in de 

sector van de onlineverkoop voor aspecten zoals informatie over gegevensverwerking en de 

toestemming van de betrokkene voor het opsporen en gebruiken van de verstrekte 

persoonsgegevens26. Andere aspecten die enkel door de Richtlijn Consumentenrechten geregeld 

worden kunnen evenwel toepassing vinden. 

In Overweging 61 van de Richtlijn Consumentenrechten wordt ook nog het volgende inzake privacy 

aangehaald: “Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) 

regelt al ongevraagde communicatie en voorziet in een hoog niveau van consumentenbescherming. 

De overeenkomstige bepalingen over datzelfde onderwerp in Richtlijn 97/7/EG zijn derhalve niet 

nodig.” Hieruit blijkt verder dat de Richtlijn Consumentenrechten de aspecten inzake privacy 

verbonden aan direct marketing zoals opgenomen in Richtlijn 2002/58/EG niet nogmaals wil regelen, 

en a contrario dat andere aspecten die niet geregeld worden door de privacy regelgeving maar wel 

door de Richtlijn Consumentenrechten door deze richtlijn beheerst kunnen worden. 

Een zelfde redenering kan gevolgd worden voor de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. 

Dat de privacyregelgeving de toepassing van de regelgeving inzake onrechtmatige bedingen niet 

uitsluit, wordt ook bevestigd door buitenlandse instanties. 

Zo heeft de Franse Commission des clauses abusives in de hoger aangehaalde aanbeveling nr. 2014-

02 betreffende de overeenkomsten voorgesteld door de leveranciers van sociale netwerkmedia de 

in deze overeenkomsten opgenomen bepalingen inzake verwerking van persoonsgegevens getoetst 

aan de toepasselijke bepalingen inzake onrechtmatige bedingen.27 

                                                           
26 Europese Commissie DG JUSTITIE – Leidraad betreffende Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van 
de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 
85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, juni 2014, p. 23-24, te 
raadplegen via http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_nl.pdf 
27

 Zie Commission des clauses abusives, Recommandation n° 2014-02 relative aux contrats proposés par les 

fournisseurs de services de réseaux sociaux, te raadplegen op http://www.clauses-
abusives.fr/recom/14r02.htm. Zie hierover o.a. X. Delpech, « Une recommandation de la Commission des 

clauses abusives sur les réseaux sociaux », 5 december 2014, http://www.dalloz-actualite.fr 
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Het Landgericht van Berlijn toetste in haar vonnis dd. 30 april 2013 de “Apple Datenschutzrichtlinie” 

(vrije vertaling: Apple databeschermingsrichtlijnen) van Apple Sales International aan de Duitse 

bepalingen inzake onrechtmatige bedingen28. 

Contractuele bepalingen die op ruimere wijze de contractuele relatie beheersen en niet enkel op de 

verwerking van persoonsgegevens slaan (bijv. aansprakelijkheidsbedingen, bevoegdheidsbedingen) 

zijn in ieder geval te toetsen aan de regelgeving inzake onrechtmatige bedingen.29 

2. Contractuele bedingen die privacyregelgeving miskennen zijn onrechtmatig 

De privacyregelgeving betreft de bescherming van een grondrecht. Doordat de verwerking van 

persoonsgegevens afbreuk kan doen aan de fundamentele vrijheden, en inzonderheid aan het recht 

op privéleven, moeten deze bepalingen inzake privacybescherming noodzakelijkerwijs worden 

uitgelegd op basis van de grondrechten30. 

Zo stelt ook overweging 2) van de Privacyrichtlijn : ”Overwegende dat de systemen voor de 

verwerking van gegevens ten dienste van de mens staan; dat zij de fundamentele rechten en 

vrijheden en inzonderheid de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, ongeacht hun 

nationaliteit of verblijfplaats, moeten eerbiedigen en tot de economische en sociale vooruitgang, tot 

de ontwikkeling van het handelsverkeer en tot het welzijn van de individuen moeten bijdragen.” 

Zowel uit het Europese als het Belgische kader inzake verwerking van persoonsgegevens volgt dus 

dat de regelgeving van openbare orde is zodat ongeldige afwijkingen van deze regelgeving krachtens 

het gemeen verbintenissenrecht absoluut nietig zijn. 

Het merendeel van de overtredingen van de Belgische Privacywet van 8 december 1992 zijn 

bovendien strafrechtelijk gesanctioneerd31. 

Zo, in een contractuele relatie die onderworpen is aan het Belgisch recht, bedingen die de 

regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens miskennen, zijn opgenomen in 

contractvoorwaarden, zoals algemene voorwaarden, die werden afgesloten tussen een 

onderneming (zoals de bestudeerde sociale netwerksites) en de Belgische consument, dan kunnen 

deze bedingen daarenboven als onrechtmatig worden bestempeld. 

                                                           
28

 Zie http://www.vzbv.de/urteil/datenschutzrichtlinie-von-apple-verstoesst-gegen-datenschutz. Zie voor meer 
info ook: 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LG%20Berlin&Datum=30.04.2013&Aktenzeic
hen=15%20O%2092/12 
29

 Zie ook  I. SAMOY, P. VALCKE, S. JANSEN, F. PEERAER, W, VANDENBUSSCHE, Y., VAN DER SYPE, S., VAN 
LOOCK,  E. VERJANS, J., VERSCHAKELEN, “Facebook maakt privéberichten openbaar: een casus contractuele 
aansprakelijkheid?“ Juristenkrant 2012, p. 10-11.Zie voor een toetsing van een door Facebook opgenomen 
bevoegdheidsbeding het vonnis van  5 maart 2015 van de Tribunal de grande instance te Paris, N° RG 
12/12401, raadpleegbaar via http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4515. 
Dit vonnis kan eveneens geraadpleegd worden via de website van de Franse Commission des clauses abusives: 
http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm. 
30

 Zie arrest Google Spain, nrs. 68 en 69. Zie eveneens het arrest van het Europese Hof van Justitie (Grote 
Kamer) nr. C-362/14 van 6 oktober 2015, Maximimllian Schrems tegen Data Protection Commissioner, nrs. 38-
39, met de daarin gemaakte verwijzingen naar rechtspraak. 
31

 Art. 37 e.v. Privacywet. 
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Bij de beoordeling of (combinaties van) bedingen of voorwaarden onrechtmatig zijn, i.e. een 

kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de 

Belgische consument, is een belangrijke maatstaf de wettelijke regeling die zou gelden indien de 

partijen niets ‘contractueel’ zouden bedongen hebben32.  

Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de aard van die wettelijke bepalingen. 

Zijn die wettelijke regelen van dwingend recht, dan kan daar sowieso niet contractueel van worden 

afgeweken. Zijn die wettelijke regelen van aanvullend recht, dan moet voor de beoordeling van het 

onrechtmatig karakter van de betrokken contractclausules aan de hand van een vergelijkend 

onderzoek van de contractvoorwaarden met die aanvullende regeling nagegaan worden of, en in 

voorkomend geval in welke mate, de consument in een juridisch minder gunstige positie wordt 

geplaatst dan die welke het geldende nationaal recht bepaalt33. 

Indien de aanvullende wettelijke regeling een regeling betreft die dwingend is en/of de openbare 

orde aanbelangt34, zoals de Privacywet, dan kunnen de partijen sowieso geen afwijkende regeling 

overeenkomen die een afbreuk of vermindering zou betekenen van deze dwingende wettelijke 

minimumstandaard. 

A fortiori zullen bedingen of voorwaarden die strijdig zijn met bepalingen van openbare orde dus per 

definitie als onrechtmatige bedingen kunnen beschouwd worden, met de daaraan verbonden 

sanctie van nietigheid. 

Dit werd eveneens bevestigd door de Franse Commission des clauses abusives die in  haar 

Aanbevelingen heeft aangegeven dat bedingen in een overeenkomst tussen een onderneming en 

een consument die voorzien in afwijkingen van dwingende rechtsregels  onrechtmatig zijn omdat ze 

ongeldig zijn35. Daarenboven volgtuit de Aanbevelingen van de Franse Commission des clauses 

abusives dat ze daarenboven onrechtmatig zijn omdat ze bijvoorbeeld de vereiste toestemming voor 

                                                           
32 HvJ 14 maart 2013, Zaak C-415/11 Aziz v. Catalunyacaixa, overwegingen 65 e.v. en i.h.b. overweging 68: 
“Zoals de advocaat-generaal in punt 71 van haar conclusie heeft opgemerkt moet echter, om te bepalen of een 
beding een „aanzienlijke verstoring van het evenwicht” tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten 
en verplichtingen van partijen veroorzaakt, met name rekening worden gehouden met de toepasselijke regels 
van het nationale recht wanneer partijen op dit punt geen regeling hebben getroffen. Aan de hand van een 
dergelijk vergelijkend onderzoek kan de nationale rechter bepalen of, en in voorkomend geval, in welke mate 
de overeenkomst de consument in een juridisch minder gunstige positie plaatst dan die welke het geldende 
nationale recht bepaalt. Daarbij is het ook relevant om na te gaan in welke juridische situatie de consument 
verkeert, gelet op de middelen waarover hij volgens de nationale regeling beschikt om een einde te maken aan 
het gebruik van oneerlijke bedingen”. Verwijzen naar de Europese rechtspraak EHJ over aanvullend recht als 
criterium van vergelijking. 
33 Cf. supra, HvJ 14 maart 2013, Zaak C-415/11 Aziz v. Catalunyacaixa, overwegingen 65 e.v. 
34 Dwingende wetgeving heeft zoals aangegeven in essentie tot doel een benadeelde partij te beschermen en 
betreft de bescherming van private belangen, regels van openbare orde hebben tot doel de “fundamenten van 
de maatschappelijke ordening” te vrijwaren en overstijgen dus de bescherming van louter private belangen. 
35

 CCA France, n° 2014/2, randnr. 15 (clauses de qualification des données à  caractère personnel), randnr. 16 
(clauses relatives à la licéité du traitement), randnr. 18 (clauses autorisant le partage des données, randnr. 19 
(clauses relatives à la conservation des données), randnr. 20 (clauses relatives au transfert des données hors 
UE), randnr. 21 (clauses relatives à la sécurité des données), randnrs. 24 en 25 (clauses relatives aux licences 
de propriété intellectuelle), randnr. 27 (clauses de conformité à la loi n° 2004-576 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique). 
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de verwerking van persoonsgegevens contractueel afzwakken36, of nog meer in het algemeen de 

consument een verkeerde indruk geven omtrent zijn wettelijke rechten37. 

Zelfs al kunnen dergelijke bedingen reeds met de sancties die volgen uit de Privacywetgeving 

tegengegaan worden, toch is het ook belangrijk dat de hiervoor geëigende sanctie op onrechtmatige 

bedingen toegepast wordt: dergelijke bedingen mogen de consument niet binden. 

Voor wat betreft de bedingen die afwijken van de Privacy regelgeving en die derhalve onrechtmatig 

zijn, verwijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in hoofdzaak naar de besluiten van de 

Privacycommissie. 

 

3. Bedingen omtrent het voorwerp en de prijs kunnen nooit op iets ‘onwettelijk’ 

betrekking hebben38 

Bedingen omtrent het voorwerp en de prijs vallen buiten de toetsing van het onrechtmatig karakter, 

op voorwaarde dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd (art. VI.82, derde lid, WER). 

Indien partijen, zoals doorgaans het geval is bij sociale netwerksites, het ‘gratis’ gebruik kunnen 

maken van de sociale netwerksite overeenkomen in ruil voor de toelating aan de dienstverlener om 

de persoonsgegevens te laten gebruiken voor direct marketing-doeleinden, dan zou een dergelijke 

overeenstemming kunnen worden beschouwd als betrekking hebbend op de vaststelling van het 

voorwerp en de prijs. In principe zou een dergelijke overeenkomst dus niet getoetst kunnen worden 

aan de onrechtmatige bedingenleer. 

Er kan evenwel nooit iets ‘overeengekomen’ worden dat een beperking of vermindering inhoudt van 

wat dwingende wetgeving, zoals de privacyregelgeving,  als een minimum vooropstelt. 

De toestemming van de gebruiker kan dus nooit betrekking hebben op een gebruik van 

persoonsgegevens39, of ook nog een gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens, dat een 

inbreuk uitmaakt op de toepasselijke dwingende wettelijke regelen.  

Contractuele bedingen en voorwaarden of combinaties van bedingen en voorwaarden die ertoe 

strekken deze dwingende wettelijke bescherming te beperken, kunnen derhalve – en 

niettegenstaande art. VI.82, derde lid, WER - op basis van de algemene norm inzake onrechtmatige 

bedingen (artikel I.8.22° WER) als onrechtmatig bevonden worden en verboden en nietig zijn (art. 

VI.84, § 1, eerste lid WER). 

                                                           
36

 CCA France, n° 2014/2, zie bijvoorbeeld nr. 17 uitdrukkelijke toestemming voor meer gevoelige 
persoonsgegevens 
37 CCA France, n° 2014/2, Zie bijvoorbeeld randnr. 18 met betrekking tot bedingen waarbij de sociale 
netwerksite zich het recht voorbehoudt om persoonsgegevens aan niet aangeduide derden mede te delen, 
waarbij de indruk gewekt wordt dat deze overmaking niet aan de geldigheidsvereisten met betrekking tot de 
verwerking zou onderworpen zijn (finaliteitsbeginsel, proportionaliteit, recht van verzet en verbetering 
persoonsgegevens). 
38

 Zie ook p. 42-43 Ontwerpverslag Facebook (o.c., zie Inleiding). 
39

 Bijvoorbeeld in strijd met wat ter zake bepaald is in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie. 
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Het is hierbij overigens opvallend om vast te stellen dat sommige sociale netwerksites in hun 

gebruiksvoorwaarden aan de gebruiker wél duidelijk uitleggen aan welke wettelijke beperkingen het 

verzamelen en verwerking van persoonsgegevens gebonden is. Met name dat de gebruiker die 

informatie verzamelt van een andere gebruiker altijd hun toestemming moet krijgen, duidelijk moet 

maken dat het die betrokken gebruiker is die de informatie verzamelt, en deze gebruiker ertoe 

verplicht een privacybeleid te ontwikkelen waarin wordt uitgelegd welke informatie verzameld 

wordt en hoe deze gebruikt wordt. Gebruikers mogen bovendien niet worden getagd of benaderd 

per e-mail zonder hun toestemming. 
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Hoofdstuk 3. Onderzoek van de gebruiksvoorwaarden
40

 

 

Op basis van de onderzochte gebruiksvoorwaarden en documenten die de respectieve rechten en 

plichten van de beide partijen regelen heeft de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een 

overzicht, per categorie van bedingen, opgemaakt. Dit overzicht spitst zich toe op de meest 

problematische of bediscussieerbare bedingen gelet op de specifieke aard van de dienstverlening. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen trof daarnaast ook bedingen aan, in strijd met 

bepalingen van de lijst met in elk geval onrechtmatige bedingen (artikel VI.83 WER), die niet 

specifiek zijn voor de onderzochte sector, zoals bijvoorbeeld het hierna volgende beding. Een aparte 

grondige bespreking van dergelijke bedingen werd niet noodzakelijk bevonden. 

Bijvoorbeeld: “Al onze rechten en verplichtingen onder deze Verklaring kunnen we vrij toewijzen in 

het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.” 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst voor wat dit beding betreft erop dat dit beding te 

algemeen is geformuleerd en in dat opzicht in strijd is met artikel VI.83, 31°, dat als onrechtmatig 

beschouwd, de bedingen die ertoe strekken “te voorzien in de mogelijkheid van overdracht van de 

overeenkomst door de onderneming, wanneer hierdoor de garanties voor de consument zonder 

diens instemming geringer kunnen worden”. 

§ 1. De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid in hoofde van de consument: 

“informed consent” 

Afdeling 1. Juridische situering 

Zoals uitdrukkelijk volgt uit verschillende van toepassing zijnde Europese richtlijnen41 moet de 

onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze informeren over de voornaamste 

kenmerken van het goed dat of de dienst die hij aanbiedt. Enkel dan is er immers sprake van een 

geldige toestemming42.  Enkel dan kan de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria 

de economische gevolgen die er voor hem uit voortvloeien, inschatten43. 

De onderneming moet tevens de consument vóór de contractsluiting "op duidelijke en begrijpelijke 

wijze" informatie verstrekken over de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt aangegaan. 

Voor een consument is het immers van wezenlijk belang dat hij, vóór de sluiting van de 

overeenkomst, kennis neemt van alle contractvoorwaarden en de gevolgen van de sluiting van de 

                                                           
40 De Commissie heeft zich bij haar onderzoek mede gebaseerd op de volgende bijdrage: Ellen WOUTERS, Eva 
LIEVENS en Peggy VALCKE, “ ‘Ik ga akkoord’. Maar waarmee? Sociale netwerksites en hun algemene 
voorwaarden”, in Eva LIEVENS, Ellen WOUTERS en Peggy VALCKE (eds.), Sociale media anno 2015, intersentia, 
2015, 125-154. 
41

 Richtlijn 2006/123/EG Diensten, Richtlijn 2011/83 betreffende consumentenrechten. 
42

 Zie bij analogie ook de vereisten gesteld in de Privacy-richtlijn met betrekking tot een geldige toestemming, 
zoals deze besproken worden in de voorbereidende studie: “From social media service to advertising network: 
A critical analysis of Facebook’s Revised Policies”, o.c.,  p. 12-16. 
43

 O.a. HvJ, 23 april 2015, zaak C-96/14, Jean-Claude Van Hove tg. CNP Assurances SA, (nog niet gepubliceerd), 
tweede streepje dictum. 
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overeenkomst. Op basis van de aldus verkregen informatie zal hij namelijk beslissen of hij wenst 

gebonden te zijn door voorwaarden die de verkoper tevoren heeft vastgelegd44. 

In diezelfde optiek geldt de transparantieverplichting van de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, omgezet 

in artikel VI.37, § 1, van het WER: “Indien alle of bepaalde bedingen van een overeenkomst tussen 

een onderneming en een consument schriftelijk zijn, moeten ze op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 

opgesteld.” 

Deze transparantieverplichting heeft niet enkel betrekking op een duidelijke verwoording van de 

wederzijds aangegane verbintenissen, maar betekent ook dat de wijze waarop de gebruiker hierover 

geïnformeerd wordt van die aard moet zijn dat hij op gemakkelijke en overzichtelijke wijze (structuur 

van de voorwaarden en presentatie ervan) adequaat kan inschatten waartoe hij zich precies 

verbindt. 

Zoals hoger gesteld volgt uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen, en uit artikel VI.82, derde lid, WER, dat 

ook bedingen omtrent het voorwerp en de prijs (alsook de gelijkwaardigheid van, enerzijds, de prijs 

of vergoeding, en, anderzijds, de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten) 

eveneens op hun onrechtmatig karakter getoetst worden, indien deze niet duidelijk en begrijpelijk 

zijn geformuleerd.  

Het gebrek aan duidelijkheid en begrijpelijkheid van bedingen is bovendien een bezwarende factor 

bij de beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen (artikel VI.82, tweede lid, WER). 

De transparantievereiste is dus essentieel en wordt als een ‘eerste pijler’ beschouwd bij de toetsing 

van onrechtmatige bedingen. De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft in dat kader 

uitdrukkelijk de bevoegdheid gekregen om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot (1) de 

invoeging van vermeldingen, bedingen en voorwaarden die haar voor de voorlichting van de 

consument noodzakelijk lijken of waarvan de ontstentenis haar kennelijk het evenwicht tussen de 

rechten en verplichtingen van de partijen lijkt te verstoren, ten nadele van de consument45, en (2) 

het zodanig opstellen en opmaken van de bedingen en voorwaarden dat de consument de betekenis 

en de draagwijdte ervan kan begrijpen46. 

Aangezien langs de kant van de gebruiker de tegenprestatie bestaat uit het laten gebruiken van zijn 

persoonsgegevens en auteursrechtelijk beschermde gegevens voor marketingdoeleinden, gelden ter 

bescherming van de privacy en het auteursrecht bovendien ook minimale wettelijke vereisten met 

betrekking tot deze toestemming waarmee ook indirect rekening moet worden gehouden bij de 

beoordeling van de transparantie van de bedingen die hiermee verband houden.  

Er moet tenslotte opgemerkt worden dat een belangrijke groep gebruikers/consumenten van sociale 

netwerksites bestaat uit minderjarigen. Vanuit de sociale netwerksite moet dan ook in het bijzonder 

gelet worden op een geldige toestemming van deze groep consumenten. Contractuele regelingen 

hieromtrent moeten hiermee rekening houden.  

 

                                                           
44

 Zie o.m. HvJ, 21 maart 2013, zaak C-92/11, RWE Vertrieb tg. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
(gepubliceerd in de digitale jurisprudentie van het Hof), punten 43 en 44 en tweede dictum, eerste streepje. 
45

 Zie art. VI.87, § 1, 2°, WER. 
46

 Zie art. VI.87, § 1, 3°, WER. 
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Afdeling 2. Toepassing van deze principes op sociale netwerksites 

I. Kennisname- en aanvaardingsclausules met betrekking tot de contractvoorwaarden (of 

gebruiksvoorwaarden) 

Voorbeelden: 

- Voorbeeld 1: 

 

(Inleiding)- “Wanneer je SNS-diensten gebruikt of opent, verklaar je dat je akkoord gaat met deze 

Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt in overeenstemming met artikel 13. 

Art. 2.1. Voor inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, geef je ons nadrukkelijk de 

toestemming op het gebruik van licentie” 

Art. 7. Als je een betaling maakt via onze site, stem je in met onze betalingsvoorwaarden.” 

- Voorbeeld 2:  

“Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees de voorwaarden 

zorgvuldig door.” 

- Voorbeeld 3: 

By accessing or using the website, the service, or any applications (including mobile applications) 

made available by [the company] (together, the "Service"), however accessed, you agree to be 

bound by these terms of use ("Terms of Use"). The Service is owned or controlled by [the company]. 

These Terms of Use affect your legal rights and obligations. If you do not agree to be bound by all of 

these Terms of Use, do not access or use the Service. 

- Voorbeeld 4: 

« En accédant aux Services ou en les utilisant, vous acceptez d’être lié par ces Conditions. » 

- Voorbeeld 5 : 

« Je gebruikt het sociale netwerk niet als je jonger bent dan 13 jaar. » 

Commentaar: 

Zoals in afdeling 1 is besproken, komt het aan de onderneming (hier de sociale netwerksite) toe om 

vooraleer de consument gebonden is door de contractvoorwaarden, de consument op duidelijke en 

begrijpelijke wijze in te lichten over deze contractvoorwaarden. Of de consument werd gewezen op 

het bestaan en de inhoud van de contractvoorwaarden, en in de effectieve mogelijkheid werd 

gesteld om er voor de contractsluiting kennis van te nemen, is een feitenkwestie. 

Clausules die de kennisname en de aanvaarding vaststellen van bedingen waarvan de consument 

niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst zijn in strijd 

met artikel VI.83, 26° WER van de zwarte lijst met in elk geval onrechtmatige bedingen, en met 

artikel VI.83, 21° WER, aangezien de bewijslast met betrekking tot die door de onderneming te 

verstrekken informatie zo op de consument gelegd wordt.  

Tenslotte kunnen bedingen die zich in het corpus van de gebruiksvoorwaarden bevinden, waar 

zonder meer bepaald wordt dat de consument “het sociale netwerk niet (mag) gebruiken indien hij 
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jonger is dan 13 jaar”, onder meer in strijd met de artikel VI.83, 21°, en de algemene norm inzake 

onrechtmatige bedingen (art. I.8.22° WER) worden bevonden indien een dergelijk beding niet in 

overeenstemming is met de ‘feitelijke situatie’. Wordt een minderjarige met andere woorden niet 

uitdrukkelijk, vóór zijn toetreding tot de sociale netwerksite, door de sociale netwerksite erop 

gewezen dat hij/zij  ouder moet zijn dan 13 jaar, dan zal een dergelijk beding in de 

contractvoorwaarden onrechtmatig zijn krachtens artikel VI.83, 21° WER (aangezien met een 

dergelijk beding de bewijslast omtrent de erkenning van een feitelijke situatie wordt omgekeerd), en 

artikel I.8.22° WER47. 

Kinderen jonger dan 13 jaar moeten dus vóórdat ze zouden toetreden tot de sociale netwerksite er 

uitdrukkelijk op worden gewezen dat ze geen lid kunnen zijn zolang ze die minimale leeftijd niet 

bereikt hebben. Een beding dat dit verbod eenvoudigweg opsomt zonder dat dit met de 

werkelijkheid overeenstemt strekt er enkel toe de sociale netwerksite te bevrijden van enige 

waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid ter zake. 

Omtrent de bescherming van minderjarigen, waar in het bijzonder aandacht aan moet besteed, 

verwijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen onder meer naar de op komst zijnde Privacy-

Verordening, die een bijzondere aandacht heeft voor dit aspect heeft48. 

II. Taal waarin informatie wordt verstrekt 

a. Taal van de gemiddelde consument gelet op de doelgroep 

Een wezenlijk element bij de beoordeling of de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze in 

kennis werd gesteld van de toepasselijke voorwaarden, is de taal waarin de voorwaarden zijn 

opgesteld. 

Het antwoord op de vraag in welke taal de gebruiksvoorwaarden mogen of moeten worden 

opgesteld, hangt voor een groot deel af van wie als ‘gemiddelde consument’ mag worden 

beschouwd, gelet op de gebruikers waartoe de sociale netwerksite zich richt.  

Los hiervan is het in het belang van de onderneming om de gebruiksvoorwaarden op te stellen in de 

talen van het taalgebied van de consument: het is immers de onderneming die zijn 

dienstverstrekking aan bepaalde voorwaarden wil onderwerpen waarmee de consument moet 

kunnen instemmen met kennis van zaken. Iedere twijfel hieromtrent kan in het nadeel van de 

onderneming worden uitgelegd door de rechter, door die bedingen niet-tegenstelbaar te achten aan 

de consument. 

Het opstellen van de contractvoorwaarden in een taal die niet de taal is van de gemiddelde 

consumenten in het betrokken taalgebied, maakt een inbreuk op de transparantievereiste van 

artikel VI.37, § 1, WER uit. Schriftelijke bedingen moeten op duidelijke en begrijpelijke wijze zijn 

                                                           
47

 Zie hierover uitvoerig COB 32, 15 februari 2012, Advies inzake bedingen, in overeenkomsten tot aankoop 
van een bouwterrein, m.b.t. het bouwen door een bepaalde onderneming, p. 11-12; Zie hierover eveneens 
COB 23 van 19 december 2007, “Advies inzake de contractuele voorwaarden in overeenkomsten tussen 
videotheken en consumenten”, p. 6-7. 
48

 Op 15 december is er tussen de onderhandelaars van het Europese Parlement en de Europese Commissie 
overeenstemming bereikt over deze op komst zijnde Europese Privacy Verordening. Zie 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm 
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opgesteld ten aanzien van de consument. Artikel VI.82, tweede lid, WER stelt uitdrukkelijk dat ieder 

gebrek aan duidelijkheid en begrijpelijkheid een bezwarend element is bij de beoordeling van het 

onrechtmatig karakter. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt in dit opzicht vast dat de documenten die de 

contractuele rechten en plichten regelen soms niet in de taal verkrijgbaar zijn van de consument tot 

wie de website zich richt, zelfs al is de website in het Nederlands of het Frans geconcipieerd. 

b. Bedongen voorrang van de Engelse versie 

Bijvoorbeeld: 

“Deze overeenkomst is oorspronkelijk opgesteld in het Engels (VS). Voor zover een eventuele 

vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Engelse versie, is de Engelse versie 

bindend. In artikel 16 staan wijzigingen aan de algemene voorwaarden voor gebruikers buiten de 

Verenigde Staten.” 

Het komt voor dat in de gebruiksvoorwaarden bedongen wordt dat de Engelse versie voorrang heeft 

bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse of Franse versie en de Engelse versie. 

Dergelijke bedingen strekken ertoe de instemming van de consument vast te stellen met 

contractuele voorwaarden waarover hij niet zorgvuldig in kennis gesteld werd en waarvan hij de 

draagwijdte niet kon inschatten, en zijn in strijd met de artikelen VI.83, 26° en I.8.22 WER.  

III. Transparantie als voorwaarde tot geldige toestemming omtrent het voorwerp van de 

overeenkomst en de prijs – “gratis” karakter – 

Niet zozeer het voorwerp van de dienstverlening (het gebruik van de sociale netwerksite zelf), maar 

wel de in ruil te verstrekken “tegenprestatie” is onduidelijk en in strijd met de transparantievereiste.  

Wat het voorwerp van de dienstverlening betreft, definiëren sommige sociale netwerksites zelfs hun 

dienstverstrekking niet. Hoewel de meeste gebruikers wel weten waaraan zich te verwachten, is het 

toch aangewezen dit te doen teneinde de gebruiker duidelijk te maken wat hij precies mag 

verwachten van de netwerksite (en waarvoor de sociale netwerksite anderzijds niet kan instaan).  

Wat de tegenprestatie betreft, kan vooreerst opgemerkt worden dat het algemeen geweten is dat 

het economisch model van sociale netwerksites, die potentiële gebruikers hun diensten “gratis” 

aanbieden, in niet geringe mate gericht is op het genereren van inkomsten uit gerichte reclame die 

gevoerd wordt aan de hand van de persoonsgegevens ter beschikking gesteld door deze gebruikers. 

Dat het doel van sociale netwerksites er in bestaat om advertenties en andere commerciële of 

gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor de gebruikers en adverteerders en dat als 

tegenprestatie de gebruikers zich ertoe verbinden het gebruik toe te laten van hun persoonlijke 

gegevens, komt in veel van de onderzochte sociale netwerksites echter niet op duidelijke wijze naar 

voor. Teneinde tot een geïnformeerde en bijgevolg geldige toestemming te komen is bijgevolg 

minstens vereist dat het voor de gemiddelde consument, die wil toetreden tot het sociale netwerk, 

duidelijk is vóór hij daadwerkelijk beslist tot de toetreding, welke zijn ‘tegenprestatie’ is voor zijn 

deelname aan het sociale netwerk. 
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan zich enkel uitspreken over de presentatie van, en 

het eventuele kennelijke onevenwicht dat sommige bedingen of voorwaarden kunnen creëren. Het 

ongegrond en onder meer buiten enige toestemming49 of wilsovereenstemming om gebruiken van 

persoonsgegevens of auteursrechtelijke gegevens is niet enkel in strijd met de grondrechten van 

ieder individu, maar is ook op zich onrechtmatig. Dit geldt ook voor het volgen van de 

(internet)gebruiker buiten het sociale netwerk om50. 

Voorbeelden: 

De tegenprestatie, die bestaat in het gebruik van persoons- en auteursrechtelijke beschermde 

gegevens wordt in vele gevallen nooit onder de onmiddellijke aandacht gebracht. 

-  Voorbeeld 1: 

In de algemene voorwaarden van een sociale netwerksite komt bijvoorbeeld pas in artikel 9 van de 

‘voorwaarden’ naar voor wat het ‘alea’ is voor het gebruik van het sociale netwerk. 

“9. Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd door [X] 

Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn 
voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:  

1. Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals een merk dat je 
leuk vindt) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt 
aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat 
ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je 
daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of 
informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze.  

2. We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders. 

3. Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig 
herkennen.” 

-   Voorbeeld 2:  

1. [X] does not claim ownership of any Content that you post on or through the Service. Instead, 
you hereby grant to [X] a non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable, 
worldwide license to use the Content that you post on or through the Service, subject to the Service's 
Privacy Policy, available here [http://.../legal/privacy/], including but not limited to sections 3 
("Sharing of Your Information"), 4 ("How We Store Your Information"), and 5 ("Your Choices About 
Your Information"). You can choose who can view your Content and activities, including your photos, 
as described in the Privacy Policy. 

- Voorbeeld 3: 
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 Zie het ontwerpverslag Facebook (aangehaald in de inleiding),  p. 8, punt 1, waar verduidelijkt wordt dat 
“consent” (toestemming) aan de volgende vereisten :  “freely given, specific, informed and unambiguous”. 
Daarnaast kan de verwerking ook gerechtvaardigd worden terwille van de noodzaak om de overeenkomst 
correct en efficiënt te kunnen uitvoeren, of omwille een ‘doorslaggevend’ (“overriding”) legitiem belang. 
Ontwerpverslag Facebook, p. 12. 
50

 Ontwerpverslag Facebook, p. 8, nr. 4. 
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2. Confidentialité 

Toute information que vous communiquez à [X] est soumise à notre Politique de confidentialité, qui 
régit la collecte et l’utilisation de vos informations. Vous comprenez qu’en utilisant nos Services, vous 
consentez à la collecte et à l’utilisation (ainsi qu’énoncé dans la politique de confidentialité) de ces 
informations, y compris le transfert de ces informations aux États-Unis, en Irlande et/ou dans 
d’autres pays aux fins de stockage, de traitement et d’utilisation par [X]. Dans le cadre de la 
fourniture des Services, nous pouvons être amenés à vous adresser certaines communications, telles 
que des annonces de service et des messages administratifs. Ces communications sont considérées 
comme partie intégrante des Services et de votre compte, de sorte qu’il n’est pas certain que vous 
puissiez vous opposer à leur réception. 

- Voorbeeld 4: 

In de algemene voorwaarden wordt in dit voorbeeld via een hyperlink verwezen naar het 

‘Privacybeleid’ van de betrokken sociale netwerksite.Hoewel het op zich geen probleem stelt om de 

concrete modaliteiten inzake Privacybeleid verder uit te werken in een apart document dat via een 

hyperlink op te vragen is, moet de sociale netwerksite de nodige informatie omtrent de essentiële 

elementen die betrekking houden met het gebruik van persoonsgegevens op een duidelijke en 

begrijpelijke wijze verstrekken aan de potentiële gebruiker vooraleer deze laatste wordt gebonden 

door deze overeenkomst. Dit volgt uit artikel VI.2, 1°, van boek VI WER. 

 

IV. Transparantie omtrent de voorwaarden van de overeenkomst 

De onderneming moet de consument vóór de contractsluiting "op duidelijke en begrijpelijke wijze" 

informatie verstrekken over de voorwaarden van de overeenkomst. Voor een consument is het 

immers van wezenlijk belang dat hij, vóór sluiting van de overeenkomst, kennis neemt van alle 

contractvoorwaarden en de gevolgen van sluiting van de overeenkomst. Op basis van de aldus 

verkregen informatie zal hij namelijk beslissen of hij wenst gebonden te zijn door voorwaarden die 

de verkoper tevoren heeft vastgelegd51. 

Wat de onderzochte sociale netwerk sites betreft, maken diverse factoren het voor de consument 

moeilijk om op een duidelijke en overzichtelijke wijze een overzicht te krijgen van zijn contractuele 

rechten en plichten : 

a) Beleid van doorklikken 

Documenten die voor wat betreft de regeling van de respectieve rechten en plichten verwijzen naar 

andere documenten en zo het de consument bemoeilijken daadwerkelijk in te schatten wat zijn 

contractuele rechten en plichten zijn, vormen een inbreuk op de transparantievereiste van artikel 

VI.37, § 1 WER. 

Het spreekt voor zich dat de gebruiker die gebruik wil maken van bijkomende opties die niet in het 

basisaanbod begrepen zijn pas over de specifieke voorwaarden die daarbij zouden gelden 

geïnformeerd moet worden bij zijn beslissing om op dergelijke bijkomende opties in te gaan.  

                                                           
51

 Zie o.m. HvJ, 21 maart 2013, zaak C-92/11, RWE Vertrieb tg. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
(gepubliceerd in de digitale jurisprudentie van het Hof), punten 43 en 44 en tweede dictum, eerste streepje. 
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b) Onduidelijkheid over de draagwijdte van bepaalde documenten 

In punt a) is er op gewezen dat de duidelijke omschrijving van waartoe de gebruiker zich verbindt, en 

de wederzijdse rechten en plichten, niet tot een toestemming met kennis van zaken van die 

gebruiker leidt indien dit gebeurt via een verwijzing of hyperlink naar documenten die hierop 

betrekking hebben. 

Er kan in dit verband bijkomend worden op gewezen dat het veelal niet duidelijk is welke juridische 

draagwijdte deze documenten hebben waarnaar wordt verwezen. Benamingen als 

“gegevensbeleid”, “principes van de sociale netwerksite”, geven eerder de indruk dat het om een 

beschrijving gaat hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan of om aanbevelingen hoe het sociale 

media-platform wordt gebruikt, dan dat het gaat om bedingen of voorwaarden die het voorwerp van 

de dienstverstrekking en de wederzijdse contractuele rechten en plichten vastleggen.  

c) Gebruik van vage bewoordingen en het opzettelijk geven van een verkeerde indruk met 

betrekking tot in het bijzonder het gebruik van de overgemaakte persoonsgegevens 

Teneinde tot een geldige toestemming vanwege de gebruiker te komen, is het vervolgens van 

primordiaal belang dat precies wordt geformuleerd waartoe de gebruiker zich verbindt. Dit geldt des 

te meer aangezien het hier gaat om het gebruik door de sociale netwerksite van de 

persoonsgegevens en auteursrechtelijk beschermde gegevens van de gebruiker. Clausules die op een 

algemene wijze een bepaalde indruk wekken zonder op specifieke wijze aan te geven op welke 

manier en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en gebruikt door de 

onderneming, zijn in strijd met wat onder een geldige toestemming kan worden begrepen. 

 

Voorbeeld: 

“2. Inhoud en informatie delen 

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op [X]en in je privacy- en app-

instellingen kun je bepalen hoe dit wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen:  

1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-

inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je 

privacy- en app-instellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, 

royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op 

[X]of in verband met [X](IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-

inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en 

zij de inhoud niet hebben verwijderd.  

2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die 

vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat 

verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in 

back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).” 

Commentaar: 
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De eerste zin van deze bepaling geeft de indruk dat de gebruiker zelf eigenaar blijft van alle inhoud 

en informatie die hij plaatst op het sociale platform. Dit wordt vervolgens in belangrijke mate 

ontkracht door de algemene delegatie in punt 1 dat daarop volgt52.  

Zoals hoger aangehaald, kan een dergelijke bepaling vergeleken worden met de eisen die gesteld 

worden aan de gebruiker die zelf informatie zou willen verzamelen van andere gebruikers: 

5.7. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk 

maken dat jij (en niet [X]) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren 

waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.” 

d) Gebruik van te vage en te algemene clausules 

Voorbeeld: 

“We houden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.” 

Commentaar: 

Dergelijke bedingen zijn in strijd met de transparantievereiste, met andere woorden de vereiste van 

een duidelijke en ondubbelzinnige formulering van geschreven bedingen (art. VI.37, § 1, eerste lid, 

WER).  

 

§ 2. Bedingen omtrent de toestemming met betrekking tot het gebruik van 

persoonsgegevens en auteursrechtelijk beschermde gegevens 

A. Bedingen met betrekking tot de toestemming voor de verwerking en het gebruik 

van persoonsgegevens 

Zoals hoger uitvoerig werd behandeld, bestaat de tegenprestatie bij het gebruik van sociale 

netwerksites vooral uit het feit dat de persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt 

voor gerichte marketingactiviteiten. 

De bepalingen omtrent het “privacybeleid” komen meestal voor in een apart document, dat via een 

hyperlink kan geraadpleegd worden in de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksite.  

Veelal wordt er in de gebruiksvoorwaarden dan bepaald dat de gebruiker instemt met de in dat 

privacybeleid bedongen voorwaarden. 

Voorbeeld: 

“Vous comprenez qu’en utilisant nos Services, vous consentez à la collecte et à l’utilisation (ainsi 
qu’énoncé dans la politique de confidentialité) de ces informations, y compris le transfert de ces 

                                                           
52

 Zie in dezelfde zin COB 32, 15 februari 2012, “Advies inzake bedingen, in overeenkomsten tot aankoop van 
een bouwterrein, m.b.t. het bouwen door een bepaalde bouwonderneming”, inz. p. 14-15, waar clausules die 
de consument een verkeerde indruk geven omtrent in het bijzonder zijn wettelijke rechten als een zware vorm 
van onrechtmatige bedingen worden gekwalificeerd. Te raadplegen via  
http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB%2032-Def_tcm325-172598.pdf 
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informations aux États-Unis, en Irlande et/ou dans d’autres pays aux fins de stockage, de traitement 
et d’utilisation par [X]. » 

Uit de precontractuele informatieverplichting en uit de transparantievereiste (art. VI.37, § 1, WER) 

volgt reeds dat een afzonderlijke verwijzing naar de privacypolitiek niet afdoend is om de consument 

op duidelijke en begrijpelijke wijze mede te delen wat zijn voornaamste rechten en verplichtingen 

ter zake inhouden. 

Verder zijn er limieten op het toegestane gebruik van persoonsgegevens. De Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen verwijst in dit opzicht uitdrukkelijk naar de adviezen en aanbevelingen van 

de Belgische Privacycommissie, en in het bijzonder de aanbevelingen die de Privacycommissie reeds 

heeft uitgevaardigd of heeft aangekondigd te zullen uitvaardigen met betrekking tot de sociale 

netwerksite Facebook: deze kunnen altijd geraadpleegd worden via de website van de 

Privacycommissie: www.privacycommission.be53.  

Wat de contractuele regeling van dergelijke specifiek bij wet vastgestelde bescherming betreft, kan 

met betrekking tot de wetgeving inzake onrechtmatige bedingen op de volgende principes worden 

gewezen: 

1. Contractuele inperkingen van dwingendrechtelijke vereisten zijn in elk geval onrechtmatig 

De Europese richtlijnen met betrekking tot de bescherming van de privacy bij de verwerking en het 

gebruik van persoonsgegevens stellen ter zake specifieke eisen met betrekking tot de door de 

gebruiker te verlenen toestemming tot de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens 

waarvan niet afgeweken mag worden. 

Contractuele bedingen die vaststellen dat aan deze bij wet voorgeschreven (in veel gevallen 

dwingende)  minimumvereisten voldaan is en die ingaan tegen de rechten die de wet aan de 

beschermde personen die consument zijn toekennen zijn als onrechtmatig te beschouwen in de zin 

van de algemene norm (art. I.8.22° WER). 

Voorbeeld:  

“Je gaat ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de 
Verenigde Staten”. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst voor wat deze specifieke clausule betreft naar 

het recent uitgebrachte arrest van het Europese Hof van Justitie (Grote Kamer) van 6 oktober 2015, 
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 Een eerste aanbeveling is gepubliceerd op 13 mei 2015, namelijk Aanbeveling nr. 04/2015, “Aanbeveling uit 
eigen beweging met betrekking tot 1) Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook alsook 3) de 
gebruikers en aanbieders van Facebook diensten, inzonderheid social plug-ins”, te raadplegen via deze link: 
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_04_2015.pdf. 
 
Deze eerste aanbeveling heeft – naast de verantwoording waarom de Belgische Privacycommissie zich 
bevoegd verklaart en een analyse van het toepasselijke recht - vooral betrekking op de “social plug-ins”. De 
Privacycommissie kondigt in deze eerste aanbeveling aan dat er een tweede aanbeveling later in het jaar 2015 
wordt gepubliceerd. Deze zou dan vooral betrekking hebben op “alle overige problematieken” rond de 
bescherming van de persoonsgegevens in de relatie tussen Facebook en haar gebruikers.  Zie Aanbeveling nr. 
RO4/2015, p. 2, randnr. 4. 
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in de zaak nr. C-462/14, Maximilian Schrems tg. Data Protection Commissioner (in tegenwoordigheid 

van Digital Rights Ireland Ltd)54.  

2. Onrechtmatig karakter door gebrek aan duidelijkheid en te algemene delegatie van 

“toestemming” 

Zoals hoger aangehaald, is de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding een inherente factor 

bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter van een beding. Ook bedingen omtrent het 

eigenlijke voorwerp van de overeenkomst en de gelijkwaardigheid van enerzijds de vergoeding en 

anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten die niet duidelijk en 

begrijpelijk zijn geformuleerd, kunnen dan getoetst worden op hun onrechtmatig karakter. 

Zoals hoger aangehaald, is het voor de gemiddelde consument bij het lezen van de 

gebruiksvoorwaarden niet duidelijk waartoe hij zich precies verbindt met betrekking tot de 

verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

Bovendien is de bedongen toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens veelal te ruim 

en wordt er bij het nalezen van de privacyverklaringen van de sociale netwerksites een quasi 

algemene delegatie gegeven met betrekking tot (1) de te verzamelen gegevens, (2) de verschillende 

‘diensten’ van de sociale netwerksite waarbij gegevens worden verzameld (waarbij het bovendien 

onduidelijk is om welke diensten het gaat) (3) de bedongen mogelijke uitwisseling van de gegevens 

door de sociale netwerksite met haar partners (waarbij geen enkele indicatie gegeven wordt om 

welke partners het gaat) (4) de vaagheid omtrent de doeleinden van de verwerking, en (5) de 

onduidelijkheid met betrekking tot het gebruik in het algemeen door de sociale netwerksite van 

deze gegevens. 

Omwille van dit gebrek aan transparantie (art. VI.37, § 1 juncto art. VI.82, tweede lid), en omwille 

van een dergelijke verregaande delegatie van gebruik van de persoonsgegevens door de sociale 

netwerksite, op een manier die afbreuk doet aan de met de specifieke privacywetgeving 

nagestreefde bescherming en met het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer55, 

mag besloten worden dat een dergelijke combinatie van bedingen – door het gebrek aan 

duidelijkheid en door een te verregaande afwijking van de privacywetgeving in haar geheel bekeken- 

een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, ten nadele van de 

consument56. 

 

B. Bedingen met betrekking tot het gebruik van auteursrechtelijk beschermde 

gegevens 

Voorbeelden: 
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 Te raadplegen via de website van het Europese Hof van Justitie : 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=NL&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=288542 
55

 Zie reeds COB 24, Advies Teledistributie, p. 28. 
56

 Zie voor een gelijkaardige interpretatie van de algemene norm inzake oneerlijke bedingen : HvJ, 14 maart 
2013, zaak C-415/11, Mohamed Aziz tg. Catalunyacaixa, gepubliceerd in de digitale rechtspraak van het 
Europese Hof van Justitie. 
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- Voorbeeld 1: 

1. [X]does not claim ownership of any Content that you post on or through the Service. Instead, 
you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-
licensable, worldwide license to use the Content that you post on or through the Service, 
subject to the Service's Privacy Policy, available here http://...com/legal/privacy/, including 
but not limited to sections 3 ("Sharing of Your Information"), 4 ("How We Store Your 
Information"), and 5 ("Your Choices About Your Information"). You can choose who can view 
your Content and activities, including your photos, as described in the Privacy Policy. 

2. Some of the Service is supported by advertising revenue and may display advertisements and 
promotions, and you hereby agree that [X]may place such advertising and promotions on 
the Service or on, about, or in conjunction with your Content. The manner, mode and extent 
of such advertising and promotions are subject to change without specific notice to you. 

- Voorbeeld 2: 

Vous conservez vos droits sur tous les Contenus que vous soumettez, postez ou publiez sur ou par 
l’intermédiaire des Services. En soumettant, publiant ou affichant des Contenus sur ou par le biais des 
Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive, gratuite, incluant le droit 
d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de copier, de reproduire, de traiter, d’adapter, de modifier, de 
publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces Contenus sur tout support par toute méthode 
de distribution connue ou amenée à exister. 

- Voorbeeld 3: 
 

“2. Inhoud en informatie delen  
Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op [X] en in je privacy- en app-
instellingen kun je bepalen hoe dit wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen:  
1. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), 
geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je privacy- en app-instellingen: je 
verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud 
te gebruiken die je plaatst op [X]of in verband met onze onderneming (IE-licentie). Deze IE-licentie 
eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met 
anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.  
2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is 
met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter 
gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor 
anderen).” 

 
Analyse:  

De consument verleent op basis van de geciteerde clausules, op een nauwelijks zichtbare plaats in 

het corpus van de gebruiksvoorwaarden, toestemming aan de sociale netwerksite om (a) alle inhoud 

naar het goeddunken van de sociale netwerksite (b) overal ter wereld te gebruiken (c) zonder dat 

hiertoe enige vergoeding voor verschuldigd is (d) en om vrijelijk deze inhoud over te dragen. Een 

dergelijke ruim geformuleerde overdracht van in veel gevallen auteursrechtelijk beschermde inhoud 

valt moeilijk te verzoenen met de principes inzake auteursrecht waar onder meer gesteld is dat voor 

elke exploitatiewijze uitdrukkelijk de vergoeding, de reikwijdte en de duur van de overdracht van 

auteursrechtelijk beschermde gegevens moet worden bepaald57. 
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 Artikel 3, § 1, vierde lid wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, nu boek XI.167, § 1, vierde lid WER. 
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Omwille van dit gebrek aan transparantie (art. VI.37, § 1 juncto art. VI.82, tweede lid), en omwille 

van een dergelijke verregaande delegatie van gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens 

door de sociale netwerksite, op een manier die afbreuk doet aan de met de auteurswetgeving 

nagestreefde bescherming, mag besloten worden dat een dergelijke combinatie van bedingen  een 

kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen, ten nadele van de 

consument58. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst in dit opzicht eveneens naar het oordeel van 

een Duitse rechtbank59. 

§ 3.  Eenzijdige wijziging van de kenmerken van de dienstverlening, de voorwaarden, 

en recht tot eenzijdige beëindiging 

A. Eenzijdige wijziging van dienstverlening 

Voorbeelden: 

- Voorbeeld 1: 

 
« Les Services fournis par [X] sont en constante évolution. La forme et la nature des Services fournis 
par [X]peuvent changer ponctuellement et sans préavis. De plus, [X]peut cesser (définitivement ou 
temporairement) de fournir les Services (ou toute fonctionnalité incluse dans les Services), à vous ou 
aux utilisateurs en général, sans que [X]puisse être en mesure de vous en aviser préalablement. Nous 
nous réservons également le droit de définir, à notre seule discrétion, des limites sur l’utilisation et le 
stockage, à tout moment et sans préavis. » 

 
- Voorbeeld 2: 

 

"We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of 

mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig 

stopzetten." 

- Voorbeeld 3:  

1. We reserve the right to modify or terminate the Service or your access to the Service for any 

reason, without notice, at any time, and without liability to you.  

Opmerkingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: 

Het gebruik van een sociaal netwerk of een sociale platform via het internet betreft een aan de 

voortdurende technologische evoluties aan te passen dienstverlening, en is dus inherent voor 

wijziging vatbaar. 

Hebben deze wijzigingen wezenlijke implicaties voor een normaal gebruik door de gemiddelde 

consument (bijvoorbeeld naar aanleiding van het invoeren van limieten bij het gebruik en de opslag 
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 Zie opnieuw voor een gelijkaardige interpretatie van de algemene norm inzake oneerlijke bedingen : HvJ, 14 
maart 2013, zaak C-415/11, Mohamed Aziz tg. Catalunyacaixa, gepubliceerd in de digitale rechtspraak van het 
Europese Hof van Justitie. 
59

 Landgericht Berlin, 6 maart 2012, Az 16 O 551/10, o.m. te raadplegen via de volgende link: 
http://openjur.de/u/269310.print 
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van gegevens, het stopzetten van bepaalde standaardfuncties, maar ook fundamentele wijzigingen 

in de privacy-politiek of het gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens), dan is het 

vooreerst noodzakelijk dat de sociale netwerksite de consument hierover duidelijk informeert. 

Hoewel het doorgaans geen probleem stelt zich uit de sociale netwerksite te schrijven, moet de 

consument ten tweede ook uitdrukkelijk op zijn opzegrecht gewezen worden indien hij zich niet kan 

vinden in die aangepaste dienstverlening.  

In principe kan een contractpartij nooit eenzijdig de essentialia van wat overeengekomen is wijzigen, 

zoals dit volgt uit artikel VI.83, 4° WER. Wat de overeenkomst tot gebruik van een sociale 

netwerksite betreft, zal het ‘platform’ niet zomaar verdwijnen, maar kunnen bepaalde toepassingen 

wel eenzijdig gewijzigd (of stopgezet) worden. Gelet op het feit dat de gebruikers altijd uit het 

sociale netwerk kunnen stappen, en gelet op de omstandigheid dat er geen rechtstreekse geldelijke 

tegenprestatie is, is een duidelijke communicatie, een voldoende lange termijn om zich aan die 

veranderingen aan te passen, en een opzegrecht voldoende om de rechten van de consument 

enigszins te vrijwaren. 

B. Eenzijdige wijziging van voorwaarden 

Voorbeelden: 

- Voorbeeld 1 

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een 
Service, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te 
weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze 
voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden 
in de betreffende Service. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden 
niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe 
functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden 
echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een 
Service, moet u uw gebruik van die Service beëindigen.” 

 
- Voorbeeld 2: 

 
Wijzigingen 
 
1. We stellen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in deze voorwaarden en 
bieden je de mogelijkheid om deze aangepaste voorwaarden te lezen en erop te reageren voordat je 
verder gebruikmaakt van onze diensten. 
2. Als we wijzigingen aanbrengen in beleidsregels, richtlijnen of andere voorwaarden waarnaar 
in deze Verklaring wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kunnen we een kennisgeving 
plaatsen op de pagina Site Governance. 
Wanneer je na melding van deze wijzigingen in onze voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels de 
diensten van het sociale netwerk blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde 
voorwaarden. 
 
- Voorbeeld 3:   

 

1. We reserve the right, in our sole discretion, to change these Terms of Use ("Updated Terms") 

from time to time. Unless we make a change for legal or administrative reasons, we will provide 
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reasonable advance notice before the Updated Terms become effective. You agree that we may 

notify you of the Updated Terms by posting them on the Service, and that your use of the Service 

after the effective date of the Updated Terms (or engaging in such other conduct as we may 

reasonably specify) constitutes your agreement to the Updated Terms. Therefore, you should review 

these Terms of Use and any Updated Terms before using the Service. The Updated Terms will be 

effective as of the time of posting, or such later date as may be specified in the Updated Terms, and 

will apply to your use of the Service from that point forward. These Terms of Use will govern any 

disputes arising before the effective date of the Updated Terms. 

 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: 

Naar Belgisch recht is minstens vereist dat als een onderneming eenzijdig, op basis van elementen 

die louter afhangen van haar wil, bepaalde voorwaarden wijzigt in overeenkomsten van onbepaalde 

duur, de consument hierover op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd wordt, en het recht 

heeft om, vooraleer die nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst te beëindigen. 

Hij moet ook uitdrukkelijk gewezen worden op dit kosteloze opzegrecht. 

(1) Duidelijke kennisgeving van de gewijzigde voorwaarden 

De sociale netwerksite moet de gebruiker op duidelijke en begrijpelijke wijze meedelen welke 

elementen van de gebruiksvoorwaarden gewijzigd worden. Een “passieve” verwijzing naar een 

bepaalde rubriek (bijvoorbeeld de rubriek Site Governance), of naar de omstandigheid dat de 

consument zelf op regelmatige basis de voorwaarden moet raadplegen, is in dit opzicht niet 

voldoende. 

De sociale netwerksite moet zelf de gebruiker attent maken op de betrokken gewijzigde 

voorwaarden, en op een duidelijke en begrijpelijke manier meedelen wat er precies ter zake 

gewijzigd wordt. 

(2) Uitdrukkelijke vermelding van het opzegrecht 

De weergegeven voorwaarden bepalen dat indien de consument de sociale netwerksite verder blijft 

gebruiken, dit een verklaring betekent dat de consument akkoord gaat met de gewijzigde 

voorwaarden: “take it or leave it”. 

Dit waarborgt in onvoldoende mate het recht van de consument om op te komen tegen een door de 

sociale netwerksite ingevoerde eenzijdige wijziging: minstens moet de consument de overeenkomst 

kosteloos kunnen opzeggen naar aanleiding van deze wijziging, moet hem voldoende tijd gegund te 

worden hiertoe, en moet in de mededeling met betrekking tot de te wijzigen voorwaarden duidelijk 

gesteld worden dat de consument die hier niet mee akkoord gaat, de overeenkomst mag 

beëindigen. 

 

C. Eenzijdig recht tot beëindiging dienstverlening  

I. Aangetroffen clausules : 
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-          Voorbeeld 1: 

Nous pouvons suspendre ou résilier vos comptes, ou cesser de vous fournir tout ou partie des Services 

à tout moment, sans raison ou pour quelque raison que ce soit, y compris, sans s’y limiter, si nous 

estimons raisonnablement que : (i) vous avez violé les présentes Conditions ou le Règlement Twitter, 

(ii) vous créez un risque ou une exposition juridique potentielle pour nous, ou (iii) notre fourniture des 

Services n’est plus commercialement viable. Nous mettrons en œuvre des moyens raisonnables pour 

vous en aviser, à l’adresse email associée à votre compte ou lorsque vous tenterez d’accéder à votre 

compte. 

Dans tous les cas précités, les Conditions seront résiliées, ce qui inclut, sans limitation, la licence 

d’utilisation des Services dont vous bénéficiez, sauf pour les sections suivantes qui continuent de 

s’appliquer : 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 12. 

- Voorbeeld 2:  

Violation of these Terms of Use may, in [X] sole discretion, result in termination of your [X] account. 

You understand and agree that [X] cannot and will not be responsible for the Content posted on the 

Service and you use the Service at your own risk. If you violate the letter or spirit of these Terms of 

Use, or otherwise create risk or possible legal exposure for Instagram, we can stop providing all or 

part of the Service to you. 

- Voorbeeld 3:  

Beëindiging 

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke 

juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot [X] geheel of gedeeltelijk stopzetten. We 

zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te 

openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen 

vervalt de geldigheid van deze Verklaring, maar blijven de volgende artikelen van kracht: 2.2, 2.4, 3-

5, 9.3, en 14-18. 

II. Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

In de geciteerde clausules behoudt de sociale netwerksite zich het ruimst mogelijke recht ( “de letter 

of de geest van de Verklaring”) voor om bij iedere vermeende inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, 

maar ook indien de gebruiker een ‘juridisch risico’ vormt, of zelfs zonder het moeten aangeven van 

enige reden naar eigen goeddunken, de aansluiting stop te zetten. 

Een beding dat een dergelijk discretionair recht toekent om volledig naar eigen goeddunken de 

overeenkomst eenzijdig (en onmiddellijk) stop te zetten creëert een kennelijk onevenwicht tussen 

de rechten en de plichten van de partijen ten nadele van de consument en is zodoende een 

onrechtmatig beding (art. I.8.22° WER). Dit beding is eveneens in strijd met de artikelen VI.83, 6° 

WER (eenzijdige beoordeling) en art. VI.83, 11° WER (eenzijdige beëindiging). 

Teneinde de rechten van de gebruiker minimaal te respecteren, gelden de volgende principes: 

(1) Een sociale netwerksite kan zich enkel het recht tot onmiddellijke ontbinding van de 

gebruikersovereenkomst voorbehouden indien dit gebeurt omwille van zwaarwichtige redenen die 
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een onmiddellijke afsluiting van de aansluiting op het netwerk rechtvaardigen waarvan een 

duidelijke indicatie moet gegeven worden in de betrokken clausule. 

(2) Gaat het om inbreuken op de gebruiksovereenkomst die niet van die aard zijn dat een 

onmiddellijke afsluiting noodzakelijk is ter vrijwaring van het normaal functioneren van het sociale 

netwerk, dan moet de betrokken gebruiker eerst in kennis gesteld worden van die inbreuk, en 

minstens verhaal kunnen halen op de aangevoerde tekortkomingen. 

(3) Buiten deze twee eerste hypotheses, kan een sociale netwerksite zich enkel het recht 

voorbehouden om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen als aan de consument een redelijke 

opzegtermijn verleend wordt. 

 

D. Beëindiging van de contractuele relatie en verwijdering van de 

persoonsgegevens 

Een beëindiging van een contractuele relatie met een sociale netwerksite heeft tot gevolg dat een 

consument niet langer gebruik kan maken van het sociale netwerk. Dit moet echter eveneens tot 

gevolg hebben dat langs de andere kant de sociale netwerksite niet langer rechten kan doen gelden 

die uit de overeenkomst voorvloeiden, en in het bijzonder niet langer gebruik mag maken van de 

persoonsgegevens van de consument.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat dit niet het geval is in de bestudeerde 

gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksites. Zoals reeds blijkt uit de rechtspraak van het 

Europese Hof van Justitie60, kan een dergelijke vlugge verwijdering van privégegevens echter 

essentieel zijn in het waarborgen van de bescherming van de persoonsbescherming van de gebruiker 

(consument). 

Bedingen die de sociale netwerksite het recht toekennen om langer dan technisch noodzakelijk de 

gegevens te bewaren bij beëindiging zijn onrechtmatig (artikel I.8.22° WER) en bovendien in strijd 

met artikel VI.83, 6° WER, doordat ze de onderneming een eenzijdig beslissingsrecht toekennen met 

betrekking tot de bewaring van deze gegevens61. 

Bijvoorbeeld: 

 “Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de 

geldigheid van deze Verklaring, maar blijven de volgende artikelen van kracht: 2.2, 2.4, 3-5, 9.3, en 

14-18. “ 

“Artikel 2.2. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar 

is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter 

                                                           
60

 Zie HJEU, het arrest Google Spain, zaak C-131/12 van 13 mei 2014, gepubliceerd in de digitale jurisprudentie 
van het Europese Hof van Justitie. 
61

 Zie in dezelfde zin CCA (France), Recommandation n° 2014-02, p. 8, n° 31: “que ces clauses reconnaissent au 
professionnel un pouvoir de décision unilatérale quant à la durée de conservation de ces contenus sans que ce 
droit ne soit assorti d’une information relative aux modalités de cette conservation en faveur de l’utilisateur 
consommateur ou non-professionnel; …” 
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gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor 

anderen).“ 

Commentaar: 

De artikelen waarnaar in deze clausule verwezen wordt, betreffen onder meer 

zorgvuldigheidsverplichtingen in hoofde van de consument (veiligheid, registratie en 

accountbeveiliging, rechten van anderen beschermen), maar ook de bepalingen inzake 

uitsluiting/beperking van aansprakelijkheid. Vooral de bepaling inzake het bijhouden van 

persoonlijke “content” waarnaar verwezen wordt, is belangrijk in de toetsing of er geen kennelijk 

onevenwicht tussen de rechten en plichten van de beide partijen ten nadele van de consument is. 

Het is in dit opzicht essentieel dat de sociale netwerksite alle persoonlijke informatie na beëindiging 

van de contractuele relatie onmiddellijk verwijdert. Gelet op deze strikte resultaatsverbintenis is het 

beding dat stelt dat “de verwijderde inhoud gedurende een redelijke termijn mogelijk aanwezig 

blijft” onrechtmatig in de zin van artikel VI.83, 6° WER en artikel I.8.22° WER. 

§ 4. Aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringsbedingen 

A. Transparantie van exoneratiebedingen: duidelijke formulering en specifieke opsomming 

van de gevallen waarbij de aansprakelijkheid beperkt wordt 

Voorbeelden: 

- Voorbeeld 1: 

 

WE PROBEREN [X] ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN 
RISICO. WE BIEDEN [X] ZOALS HET WORDT GEBODEN (AS IS), ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE 
GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN 
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. WE 
GARANDEREN NIET DAT [X] ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT [X] ALTIJD ZAL 
WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN. [X] IS NIET 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PARTIJEN 
EN JE VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN 
EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND 
HOUDEN MET EVENTUELE CLAIMS DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT. ALS JE INWONER BENT 
VAN CALIFORNIË, DOE JE AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAARIN 
STAAT: EEN ALGEMENE VRIJWARING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS DIE DE SCHULDEISER NIET 
KENT OF VERMOEDT TE BESTAAN TEN GUNSTE VAN HEM/HAAR OP HET MOMENT VAN UITROLLEN 
VAN DE RELEASE, WELKE ALS HIJ/ZIJ DEZE HAD GEWETEN AANZIENLIJK VAN INVLOED ZOUDEN ZIJN 
GEWEEST OP ZIJN/HAAR VEREFFENING MET DE SCHULDENAAR. WE ZIJN JEGENS JOU NIET 
AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, 
INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE 
VERKLARING OF MET [X], ZELFS NIET ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN 
DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VERKLARING 
OF VAN [X]ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD 100,00) OF HET 
BEDRAG DAT JE ONS IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN HEBT BETAALD. KRACHTENS BEPAALDE 
GELDENDE WETTEN IS HET MOGELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE 
SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF AF TE WIJZEN, WAARDOOR BOVENSTAANDE 
BEPERKING OF AFWIJZING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS 
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DE AANSPRAKELIJKHEID VAN [X] BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL MOGELIJK IS VOLGENS DE 
GELDENDE WET. 

- Voorbeeld 2: 

 

“Indien wettelijk toegestaan, zijn de onderneming en de leveranciers en distributeurs van de 
onderneming niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of 
indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.” 

 

 

Analyse van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt dat de transparantievereiste een wezenlijke 

vereiste is bij de beoordeling van het onrechtmatig karakter van bedingen. Deze 

transparantievereiste heeft niet enkel betrekking op de inhoudelijke formulering, maar ook op de 

plaats van het beding in de corpus van de contractvoorwaarden. 

Alle onderzochte exoneratieclausules kunnen reeds aangevochten worden op hun niet-transparant 

karakter (art. VI.37, § 1, WER) wat een rechtstreekse invloed kan hebben op de beoordeling van het 

onrechtmatig karakter (art. VI.82, tweede lid, WER).  

(1) De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid (transparantievereiste) moet ingevuld worden 

vanuit het perspectief van de consument: hoe komt dit over op hem, hoe begrijpt de gemiddelde 

consument het exoneratiebeding zoals het geformuleerd is?62 Het is in dit kader ook in het belang 

van de onderneming om voordat de consument gebonden is door de gebruiksovereenkomst, 

duidelijk te maken welke de kenmerken zijn van zijn dienstverlening. 

Vooral voor wat exoneratieclausules betreft, is deze transparantieverplichting des te meer van 

belang: wil een onderneming haar aansprakelijkheid uitsluiten of beperken, dan kan dit enkel als zij 

op duidelijke wijze aangeeft in welke gevallen zij zich niet aansprakelijk acht of haar 

aansprakelijkheid beperkt. Algemeen geformuleerde exoneratiebedingen waaruit niet duidelijk blijkt 

dat de onderneming zijn aansprakelijkheid uitsluit voor een bepaalde hypothese (bijvoorbeeld zware 

fout), zijn niet voldoende om een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in te roepen63. 

De geciteerde bepaling in het eerste voorbeeld, in doorlopende tekst en in hoofdletters 

weergegeven wat op zich al de leesbaarheid en duidelijkheid bemoeilijkt, bevindt zich in het artikel 

over de geschillenregeling. 

In deze clausule worden vier hypotheses na elkaar behandeld: (1) de uitsluiting van 

aansprakelijkheid voor storingen, vertragingen of onregelmatigheden op het netwerkplatform en de 

uitsluiting van aansprakelijkheid voor de acties van derden, (2) de verplichting de netwerksite te 

vrijwaren bij eventuele claims die de gebruiker tegen derde partijen zou hebben, (3) de uitsluiting 

van aansprakelijkheid voor indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit de relatie met de 

                                                           
62

 Zie reeds met betrekking tot de transparantievereiste het arrest Kásler, Dictum nr. 2. HvJ, 30 april 2014, 
Árpád Kásler en Hajnalka Káslerné Rábai tegen OTP Jelzálogbank Zrt., o.m. te raadplegen via de website van 
het Europese Hof, http://curia.europa.eu 
63

 Zie ook COB 37, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van dienstencheque-ondernemingen, p. 25. 
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netwerkgebruiker, en de beperking van iedere schadevergoeding tot maximaal 100 US dollar, (4) de 

slotbepaling dat dit desgevallend geen afbreuk doet aan andersluidende wettelijke voorschriften. 

Het plaatsen van deze bepaling onder de geschillenregeling is niet transparant. Een dergelijke 

redactie is daarenboven niet duidelijk in hoofde van de gemiddelde consument.  

(2) In het tweede voorbeeld wordt de indruk gewekt dat de onderneming nooit aansprakelijk is voor 

enig verlies van winst, inkomsten, indirecte schade, tenzij dit strijdig zou zijn met de wet. Er wordt 

hiermee een totaal verkeerde indruk gewekt ten aanzien van de ‘wettelijke rechten’ van de 

consument in zijn relatie tot de onderneming (de sociale netwerksite).  

Een dergelijk beding wekt ten aanzien van de gemiddelde consument de indruk dat de onderneming 

in de regel niet zal instaan voor dergelijke schade, en is naast dat ze strijdig is met de 

transparantievereiste64, ook een onrechtmatig exoneratiebeding doordat op die wijze op te 

verregaande wijze de aansprakelijkheid uitgesloten wordt65. 

B. Inhoudelijke analyse van de verschillende exoneratiebedingen 

I. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor een van de voornaamste prestaties /zware fout 

Aangetroffen clausules 

-       Voorbeeld 1:  

“the service, including, without limitation, [X] content, is provided on an "as is", "as available" and 
"with all faults" basis. to the fullest extent permissible by law, neither [X] nor its parent company nor 
any of their employees, managers, officers or agents (collectively, the "[X]parties") make any 
representations or warranties or endorsements of any kind whatsoever, express or implied, as to: (a) 
the service; (b) the [X]content; (c) user content; or (d) security associated with the transmission of 
information to [X]or via the service. in addition, the [X] parties hereby disclaim all warranties, 
express or implied, including, but not limited to, the warranties of merchantability, fitness for a 
particular purpose, non-infringement, title, custom, trade, quiet enjoyment, system integration and 
freedom from computer virus. 

The [X]parties do not represent or warrant that the service will be error-free or uninterrupted; that 
defects will be corrected; or that the service or the server that makes the service available is free 
from any harmful components, including, without limitation, viruses. The[X]parties do not make any 
representations or warranties that the information (including any instructions) on the service is 
accurate, complete, or useful. you acknowledge that your use of the service is at your sole risk. the 
[X] parties do not warrant that your use of the service is lawful in any particular jurisdiction, and the 
[X]parties specifically disclaim such warranties. some jurisdictions limit or do not allow the 
disclaimer of implied or other warranties so the above disclaimer may not apply to you to the extent 
such jurisdiction's law is applicable to you and these terms of use.” 

                                                           
64 Zie in dezelfde zin COB 37 van 15 juli 2015, Advies over de contracten huishoudelijke hulp van 
dienstencheque-ondernemingen, p. 30, Aanbeveling nr. 5.1.:  “Aansprakelijkheidsbeperkende clausules kunnen 
vooreerst enkel ingeroepen worden indien de onderneming duidelijk en specifiek aangeeft in welke gevallen 
deze aansprakelijkheidsbeperking geldt. Algemeen geformuleerde clausules of clausules waarin de 
onderneming opsomt in welke gevallen ze verzekerd is, zijn in dit opzicht niet voldoende.” Te raadplegen via de 
volgende link: 
http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Commissions_Raden/Commissie_onrechtm_bedingen/adviezen/ 
65

 Zie voor de inhoudelijke analyse, punt B., inzonderheid B.II, (3). 
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- Voorbeeld 2: 
 

 “Les services sont fournis en l’Etat » 

Vous utilisez et accédez aux Services et aux Contenus à vos entiers risques et périls. Vous comprenez 
et acceptez que les Services vous sont fournis « EN L’ÉTAT » et « TELS QUE DISPONIBLES ». Sans 
préjudice de ce qui précède, et dans les limites les plus étendues autorisées par la loi applicable, les 
ENTITÉS[X] EXCLUENT TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION. 

-      Voorbeeld 3: 

We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid 
en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen 
met betrekking tot onze Services.  

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen [X] en 
zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de Services. We doen bijvoorbeeld 
geen toezeggingen over de inhoud in de Services, de specifieke functionaliteit van de Services en de 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de Services om te voldoen aan uw behoeften. 
We leveren de Services als zodanig (‘as is’).  

Sommige rechtsgebieden stellen voorwaarden aan bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie 
van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Voor zover 
wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit. 

-       Voorbeeld 4 : 

15.3. we proberen [X] online, foutvrij en veilig te houden, maar je gebruikt het op eigen risico. we 
bieden [X] zoals het wordt geboden (as is), zonder expliciete of impliciete garanties, waaronder, 
maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald 
doel en niet-naleving. we garanderen niet dat [X] altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat [X] 
altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden.. 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

Een onderneming kan, overeenkomstig VI.83, 13° WER, naar Belgisch recht nooit ten opzichte van 

consumenten haar aansprakelijkheid uitsluiten voor haar opzet, haar grove schuld of voor die van 

haar aangestelden of lasthebbers, noch voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de 

voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt (behoudens overmacht).  

Bovendien is elk beding of elke combinatie van bedingen dat ertoe strekt op ongepaste wijze de 

wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de onderneming of een andere partij uit te 

sluiten of te beperken in geval van volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige 

uitvoering door de onderneming van één van haar contractuele verplichtingen, in strijd met artikel 

VI.83, 30° WER. 

Artikel VI.83, 30° WER betreft niet enkel een ongepaste beperking van de wettelijke rechten van de 

consument bij wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de sociale netwerksite zelf, maar ruimer 

gezien ieder aan de sociale netwerksite toerekenbare tekortkoming, bijvoorbeeld in gevolge een 

fout van een derde waarmee de sociale netwerksite op één of andere wijze verbonden is.  

De weergegeven clausules strekken er veelal toe de voornaamste verbintenissen van de sociale 

netwerksite weg te bedingen of uit te hollen. 
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Zoals in de inleiding is aangehaald, betreffen de voornaamste verbintenissen van een sociale 

netwerksite vooral de volgende prestaties: 

-  de opslag en het beheer van de profielen van de gebruikers en content;  

- de terbeschikkingstelling van de informatie inzake profielen aan andere leden van de site via een 

vlotte toegang tot het onlineplatform; 

- een dienstverlening op afstand, meer bepaald voor wat de communicatiediensten betreft en het 

beheer van de profielen dat verder gaan dan de loutere opslag van gegevens. 

- “cloud computing” (‘software as a service’) waarvoor in het kader van de diensten van de 

informatiemaatschappij ook de bepalingen gelden inzake aansprakelijkheid als dienstverlener die als 

tussenpersoon optreden66, meer bepaald deze als “host provider” (artikel XII.19 WER). 

Vervolgens is de sociale netwerksite ook in principe aansprakelijk voor het gebruik dat zijzelf maakt 

of laat maken van de persoonsgegevens, onder meer voor wat de gerichte reclame betreft. 

In zoverre de bestudeerde bedingen de prestaties in hun geheel viseren (inclusief de voornaamste 

prestaties) en derhalve impliceren dat de dienstverlener die de sociale netwerksite ter beschikking 

stelt nooit aansprakelijk is voor één van haar voornaamste prestaties, zijn ze onrechtmatig op grond 

van art. VI.83, 13° WER. Ze zijn daarenboven onrechtmatig op grond van art. VI.83, 30°WER 

Door in essentie te bepalen dat de consument de sociale netwerksite maar moet nemen zoals ze is, 

op eigen risico, zonder expliciete of impliciete garantie noch enige belofte vanwege de 

onderneming, verbindt de sociale netwerksite zich tot niets en exonereert zij zich a fortiori voor de 

aansprakelijkheid voortvloeiende uit de niet-nakoming van één van haar voornaamste prestaties.  

Overeenkomstig art. VI.83, 13° WER  is een exoneratie voor grove schuld  behoudens overmacht in 

ieder geval onrechtmatig. 

Er kan vervolgens van de dienstverlener die een sociale netwerksite ter beschikking stelt, als 

professioneel, verwacht worden dat het sociale netwerk in voldoende mate beveiligd en foutvrij is, 

in het bijzonder wat betreft de bescherming van de gegevens.  

Indien de dienstverlener onvoldoende maatregelen neemt hiertoe, kan dit een grove schuld 

uitmaken. 

In zoverre de bestudeerde bedingen de aansprakelijkheid voor grove tekortkomingen inzake 

beveiliging en gegevensbescherming uitsluiten (o.a. ingevolge hun algemene formulering) zijn zij 

onrechtmatig op grond van art. VI.83, 13°WER. 

II. Beperking van de schadevergoeding  

Aangetroffen clausules 
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 Zie hierover J.-Ph. MOINY, “Internet et les réseaux sociaux”, in Cécile de TERWANGNE (ed.), Vie privée et 
données à caractère personnel, Brussel, Politeia, losbladig, Hoofdstuk 7.1., p. 41-43. 
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-          Voorbeeld 1: 

Limitation of Liability; Waiver 

Under no circumstances will the parties be liable to you for any loss or damages of any kind 
(including, without limitation, for any direct, indirect, economic, exemplary, special, punitive, 
incidental or consequential losses or damages) that are directly or indirectly related to: (a) the 
service; (b) the [X] content; (c) user content; (d) your use of, inability to use, or the performance of 
the service; (e) any action taken in connection with an investigation by the parties or law 
enforcement authorities regarding your or any other party's use of the service; (f) any action taken in 
connection with copyright or other intellectual property owners; (g) any errors or omissions in the 
service's operation; or (h) any damage to any user's computer, mobile device, or other equipment or 
technology including, without limitation, damage from any security breach or from any virus, bugs, 
tampering, fraud, error, omission, interruption, defect, delay in operation or transmission, computer 
line or network failure or any other technical or other malfunction, including, without limitation, 
damages for lost profits, loss of goodwill, loss of data, work stoppage, accuracy of results, or 
computer failure or malfunction, even if foreseeable or even if the parties have been advised of or 
should have known of the possibility of such damages, whether in an action of contract, negligence, 
strict liability or tort (including, without limitation, whether caused in whole or in part by negligence, 
acts of god, telecommunications failure, or theft or destruction of the service). in no event will the 
parties be liable to you or anyone else for loss, damage or injury, including, without limitation, death 
or personal injury. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 
damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. in no event will the parties total 
liability to you for all damages, losses or causes or action exceed one hundred united states dollars 
($100.00). 

You agree that in the event you incur any damages, losses or injuries that arise out of [X] acts or 
omissions, the damages, if any, caused to you are not irreparable or sufficient to entitle you to an 
injunction preventing any exploitation of any web site, service, property, product or other content 
owned or controlled by the parties, and you will have no rights to enjoin or restrain the development, 
production, distribution, advertising, exhibition or exploitation of any web site, property, product, 
service, or other content owned or controlled by the parties. 

-        Voorbeeld 2:  

Aansprakelijkheid voor onze Services 

Indien wettelijk toegestaan, zijn [X]en haar leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor 
verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of 
punitieve schade of gevolgschade.  

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van [X] en haar leveranciers en 
distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, 
beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de Services (of, als we daarvoor 
kiezen, tot het opnieuw leveren van de Services aan u).  

In alle gevallen zijn [X] en haar leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade 
die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.  

We erkennen dat u in sommige landen wettelijke rechten kunt hebben als consument. Als u de 
Services gebruikt voor persoonlijke doeleinden, beperkt niets in deze voorwaarden of eventuele 
aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van consumenten waarvan geen afstand kan worden 
gedaan door middel van een contract.  
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- Voorbeeld 3: 

We zijn jegens jou niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, 

indirecte of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze verklaring of met [X] 

zelfs niet als we zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale 

aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verklaring of van [X] zal niet hoger zijn dan honderd 

Amerikaanse dollar (usd 100,00) of het bedrag dat je ons in de afgelopen 12 maanden hebt betaald. 

- Voorbeeld 4: 

“En aucun cas le montant total des dommages intérêts auxquels les entités [X] pourraient être 
condamnées au titre de leur responsabilité ne pourra dépasser le montant le plus élevé entre cent 
dollars américains (usd 100,00) et les sommes que vous avez versées à [X], le cas échéant, durant les 
six derniers mois pour les services à l’origine de la demande. » 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

Waar de clausules in punt I betrekking hebben op de  omschrijving van de verbintenissen van de 

sociale netwerkonderneming, hebben de bedingen in punt II betrekking op de uitsluiting van 

bepaalde schadevormen of op de uitsluiting of beperking van de schadevergoeding bij 

aansprakelijkheid van de sociale netwerksite. 

Bij de beoordeling van het al dan niet onrechtmatig karakter van bedingen wordt telkens uitgegaan 

van de gevolgen van bepaalde bedingen of bepaalde combinaties van bedingen (“ertoe strekken of 

tot gevolg hebben”). Of dit nu gebeurt door het minimaliseren van de verbintenissen, of door het al 

te zeer beperken van de schade waarvoor vergoeding kan worden gevraagd of de schadevergoeding 

die gevorderd kan worden, is vanuit dit oogpunt dan ook niet primordiaal. 

(1) In de hiervoor weergegeven voorbeelden gaat het echter niet enkel om het beperken van de 

schade waarvoor vergoeding kan worden gevraagd of de schadevergoeding die gevorderd kan 

worden, maar zijn de clausules dermate ruim geformuleerd dat daardoor verschillende situaties 

gedekt worden. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst in dit opzicht naar de bespreking in I 

(Uitsluiting van aansprakelijkheid voor één van de voornaamste prestaties/zware fout) en herhaalt 

dat de sociale netwerksite (1) nooit haar aansprakelijkheid mag uitsluiten voor opzet, grove schuld, 

of voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de 

overeenkomst vormt (art. VI.83, 13° WER), noch (2) haar aansprakelijkheid op ongepaste wijze mag 

uitsluiten of beperken bij wanprestatie of gebrekkige uitvoering van haar contractuele 

verplichtingen ten aanzien van de consument (art. VI.83, 30° WER). Bedingen die alle 

aansprakelijkheid van de sociale netwerksite uitsluiten voor de verwijdering van door de consument 

geplaatste inhoud (zie de voorbeelden 1 en 2) zijn tenslotte per definitie in strijd met de artikelen 

VI.83, 13° en 30° WER67. 

Ze brengt daarenboven in herinnering (zie voorbeeld 1) dat bedingen die ertoe strekken de 

wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming uit te sluiten of te beperken bij overlijden of 
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 Zie in dezelfde zin CCA (Frankrijk),  Recommandation n° 2014-02, p. 8, nr. 29 (clauses relatives à la perte des 
données). 
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lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten van deze onderneming altijd onrechtmatig zijn 

en in strijd zijn met artikel VI.83, 25° van de zwarte lijst van in elk geval onrechtmatige bedingen. 

(2) Wat vervolgens de beperking van de schadevergoeding betreft waarop de consument recht 

heeft, kan het volgende opgemerkt worden. 

In voorbeeld 2 wordt dit bedrag beperkt tot “het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik 

van de Services”. In veel gevallen wordt de dienst niet verleend tegen betaling van een vergoeding in 

geld, met als gevolg dat de clausule inhoudt dat de dienstverlener de facto geen enkele 

schadevergoeding zal dienen te betalen68. 

Het volledig uitsluiten van enige schadevergoeding voor schade ingevolge  bijvoorbeeld het verlies 

van gegevens of van een gebruikersaccount is in strijd met de artikelen VI.83, 13° en 30° WER. 

Ook indien het plafond voor een schadeloosstelling verwaarloosbaar is, bijvoorbeeld in het geval dat 

de vergoeding beperkt wordt tot maximaal 100 dollar, kan dit neerkomen op een uitsluiting of een 

beperking van aansprakelijkheid in strijd met de artikelen VI.83, 13° en 30° WER69. 

 (3) Uitsluiting aansprakelijkheid voor ‘indirecte’ schade 

In voorbeelden 1, 2 en 3 wordt de aansprakelijkheid voor diverse soorten van schade uitgesloten. Zo 

wordt in voorbeeld 3 “iedere winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentele 

schade die voortvloeit uit of verband houdt met de gebruiksverklaring of met het sociale netwerk” 

uitgesloten. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen herhaalt hierbij70 dat de schuldenaar bij toerekenbare 

tekortkoming in principe gehouden is tot de vergoeding van alle schade die voorzienbaar is ten tijde 

van het aangaan van de overeenkomst (art. 1150 B.W.), wat dus alle schade omvat die een 

noodzakelijk gevolg is van de tekortkoming, en dus ook betrekking kan hebben op winstderving (art. 

1149 B.W.), gevolgschade of incidentele schade71. 

Het kan hierbij vooral gaan om de vlotte toegang en het goed functioneren van de sociale 

netwerksite. Het gaat hierbij ook om het verlies van gegevens, een foute bewerking van op het 

sociale netwerk geplaatste gegevens (bijvoorbeeld privégegevens worden openbaar gemaakt, 

naamsverwisseling), het niet-verwijderen van data, reputatieschade in gevolge een verkeerde 

verwerking. 
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 Zie J. CLINCK, “Cloud computing-overeenkomsten en de aansprakelijkheid van cloud service providers: 
consument in de wolken?”, in Cah. Jur., 2014/4, (101-117), p. 113-114, nrs. 40-41. 
69 Een arrest van het Franse Hof van Cassatie oordeelt in dezelfde zin: Zie Cass. fr. 29 juni 2010 (Faurecia t. 
Oracle), te raadplegen via de website van het Franse Hof: www.courdecassation.fr 
70

 COB 33, 27 februari 2013, Advies inzake bedingen met betrekking tot de commerciële garantie bij de 
verkoop van consumptiegoederen, p. 37 (punt C. Indirecte schade, 1. Gevolgschade). 
71

 Zie hierover Cass. 14 oktober 1985, Arr. Cas. 1985-86, 179; Cass. 9 mei 1986, TBH, 1987, 413 en Cass. 2 
september 2004, JT, 2004, afl. 6148, 648, met noot B. DE CONINCK. Zie J. CLINCK, “Cloud computing-
overeenkomsten en de aansprakelijkheid van cloud service providers: consument in de wolken?”, in Cah. Jur., 
2014/4, (101-117), p. 114, nr. 42; K. DE VULDER en S. ONGENA, “Contractuele uitsluiting van ‘indirecte 
schade”, NjW 2002, nr. 12, (44) 47, nr. 19. 
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Het gaat, gelet op de omschrijving van de voornaamste verbintenissen van de sociale netwerksite, 

toch om enigszins voorzienbare schade, en een beperking van de vergoedingsplicht tot de aan de 

sociale netwerksite betaalde geldelijke sommen (in veel gevallen is er geen geldelijke som betaald) 

of tot een maximum van 100 US Dollars is in dit opzicht in strijd met de artikelen VI.83, 13° en 30° 

WER. 

C. Vrijwaringsclausule 

Aangetroffen clausules 

-    Voorbeeld 1: 

2. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of 

informatie op [X]zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd 

zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels 

bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op [X]niet 

en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op 

[X]. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of 

op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op [X]vindt. We zijn niet 

verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van [X]gebruikers. 

-    Voorbeeld 2: 

Indemnification 

You (and also any third party for whom you operate an account or activity on the Service) agree to 
defend (at Instagram's request), indemnify and hold the [X] Parties harmless from and against any 
claims, liabilities, damages, losses, and expenses, including without limitation, reasonable attorney's 
fees and costs, arising out of or in any way connected with any of the following (including as a result 
of your direct activities on the Service or those conducted on your behalf): (i) your Content or your 
access to or use of the Service; (ii) your breach or alleged breach of these Terms of Use; (iii) your 
violation of any third-party right, including without limitation, any intellectual property right, 
publicity, confidentiality, property or privacy right; (iv) your violation of any laws, rules, regulations, 
codes, statutes, ordinances or orders of any governmental and quasi-governmental authorities, 
including, without limitation, all regulatory, administrative and legislative authorities; or (v) any 
misrepresentation made by you. You will cooperate as fully required by [X] in the defense of any 
claim. [X]reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter subject to 
indemnification by you, and you will not in any event settle any claim without the prior written 
consent of [X]. 

 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

De geciteerde bedingen verplichten de gebruiker die op welkdanige wijze ook de 

gebruiksvoorwaarden niet naleeft, rechten van derde partijen aantast, onwettige activiteiten of 

gedragingen uitoefent (fout), tot volledige vrijwaring en schadeloosstelling van de sociale 

netwerksite met inbegrip van de redelijke juridische kosten die in dit verband door de sociale 

netwerksite zouden zijn aangegaan. 
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Vergelijkt men deze bepalingen met de exoneratiebedingen in hoofde van de sociale netwerksite, 

dan kan niet anders dan besloten worden dat dat de sociale netwerksite doorgaans zijn 

aansprakelijkheid volledig of verregaande uitsluit en tegelijkertijd de last van potentiële 

schadeclaims (inclusief deze van de sociale netwerksite) bij de gebruiker legt zodat er helemaal geen 

wederkerigheid, noch gelijkwaardigheid bestaat op het vlak van de schadevergoedingsverplichtingen 

in hoofde van de sociale netwerksite dan wel de gebruiker. Op basis van de algemene norm (art. 

I.8.22° WER) kan een dergelijk kennelijk gebrek aan equivalentie reeds als onrechtmatig bevonden 

worden. 

Waar de consument weliswaar  zelf verantwoordelijk is voor elke inhoud die hij op het 

netwerkplatform plaatst, mag dit niet in alle omstandigheden betekenen dat hij automatisch 

aansprakelijk kan gesteld worden voor alles wat met deze inhoud gebeurt. De fout kan immers ook 

het gevolg zijn van een doen of nalaten van de sociale netwerksite of een derde.  

De vrijwaringsclausules zijn bijgevolg om de hiernavolgende redenen onrechtmatig in de zin van 

artikel VI.83, 30° en de algemene norm (I.8.22° WER): 

1. zelfs zonder enige fout van de consument geldt een verplichting tot schadeloosstelling. 

2. het gaat om een totale schadeloosstelling, zelfs indien er ook een fout is van de sociale 

netwerksite. 

Wat het vergoeden van alle kosten verbonden aan de procedure, met inbegrip van advocatenkosten 

betreft die de sociale netwerksite moet aangaan, kunnen deze niet integraal verhaald worden. 

Hiervoor gelden naar Belgisch recht dwingendrechterlijke regels72. 

Bovendien is er –zoals hoger besproken- een totaal gebrek aan wederkerigheid en gelijkwaardigheid 

bij vergelijking met de exoneratie in hoofde van de sociale netwerksite. 

 

§ 5. Bevoegde rechter- Geschillenbeslechtingclausules 

A. Bedingen omtrent de bevoegde rechter  

Aangetroffen clausules: 

- Voorbeeld 1: 

15. Geschillen 

1. Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met ons hebt, 
voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of [X], uitsluitend oplossen in een 
Amerikaanse arrondissementsrechtbank in het Noordelijke District van Californië of een rechtbank in 
San Mateo County, en je stemt ermee in je te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid 
van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van dergelijke claims. Deze Verklaring en eventuele 
claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan de wetten van de Amerikaanse staat Californië, 
ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten. 
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 Art. 1022 en 1023 van het Gerechtelijk Wetboek. 
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-  Voorbeeld 2:  

Als de rechtbanken in uw land u niet toestaan in te stemmen met de jurisdictie en locatie van de 
rechtbanken in Santa Clara County, Californië, VS, zijn uw lokale jurisdictie en locatie van toepassing 
op dergelijke geschillen die zijn gerelateerd aan deze voorwaarden. Anders zullen alle rechtszaken 
met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de 
Services, exclusief worden gevoerd in de federale of staatsrechtbanken van Santa Clara County, 
Californië, V.S., en stemmen u en [X] in met de bevoegdheid van die rechtbanken.  

-  Voorbeeld 3 : 

Ces Conditions et toute action judiciaire engagée en relation avec ces Conditions sont régies par les 
lois de l’État de Californie des États-Unis d’Amérique sans considération et sans faire application des 
dispositions légales de votre État ou de votre pays de résidence relatives aux conflits de lois. 
L’ensemble des réclamations, poursuites judiciaires ou litiges en relation avec les Services sera porté 
exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d’État situés dans le comté de San Francisco en 
Californie, États-Unis. Vous acceptez la compétence matérielle et territoriale de ces tribunaux et 
renoncez à toute objection à ce titre. 

- Voorbeeld 4 : 

 
These Terms of Use are governed by and construed in accordance with the laws of the State of 
California, without giving effect to any principles of conflicts of law AND WILL SPECIFICALLY NOT BE 
GOVERNED BY THE UNITED NATIONS CONVENTIONS ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE 
OF GOODS, IF OTHERWISE APPLICABLE. For any action at law or in equity relating to the arbitration 
provision of these Terms of Use, the Excluded Disputes or if you opt out of the agreement to 
arbitrate, you agree to resolve any dispute you have with [X] exclusively in a state or federal court 
located in Santa Clara, California, and to submit to the personal jurisdiction of the courts located in 
Santa Clara County for the purpose of litigating all such disputes. 
 
 
Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

Zoals dit ook blijkt uit artikel VI.83, 23° WER van de (zwarte) lijst met in elk geval onrechtmatige 

bedingen, regelt de Verordening nr. 1215/201273 de rechterlijke bevoegdheid. De artikelen 17 tot en 

met 19 hebben betrekking op de rechterlijke bevoegdheid bij door consumenten gesloten 

overeenkomsten. 

Deze Verordening is van toepassing op alle geschillen met een grensoverschrijdend karakter binnen 

de EU. Opdat de specifieke bepalingen inzake met een consument gesloten overeenkomsten van 

toepassing zijn, moet het bedrijf “commerciële of beroepsactiviteiten ontplooien in de lidstaat waar 

de consument woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richten op 

die lidstaat, of op meerdere staten met inbegrip van die lidstaat”, en moet de overeenkomst onder 

die activiteiten vallen (artikel 17, 1.c) van de Verordening. 
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 Verordening van het Parlement en de Raad nr. 1215/2012 van 12 december 2012, betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, Pb. L. 20 december 2012, afl. 351, 1. 
Deze vervangt de vorige Verordening Brussel I, namelijk de Verordening van de Raad nr. 44/2001 van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I-Verordening). 
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Voor wat de band van de activiteiten van de onderneming met de woonplaats van de consument 

betreft, kan reeds vastgesteld worden dat sommige van de sociale netwerksites aanwezig zijn in 

België en er kantoren hebben en er dus sprake is van het ontplooien van commerciële of 

beroepsactiviteiten in België.  Wat het “richten van de commerciële of beroepsactiviteiten op die 

lidstaat” betreft, gelden dezelfde criteria als wat hoger verduidelijkt werd voor wat het toepasselijk 

recht betreft74. 

Artikel 18 van de Verordening regelt op dwingende wijze de bevoegde rechter: 

Artikel 18.1. bepaalt dat de rechtsvordering die door een consument wordt ingesteld tegen de 

wederpartij bij de overeenkomst, kan worden gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op 

het grondgebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij ,ongeacht de woonplaats van de 

wederpartij, voor het gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft. 

Artikel 18.2. regelt de hypothese van de vordering die tegen de consument wordt ingesteld en 

bepaalt dat de rechtsvordering die tegen de consument wordt ingesteld door de wederpartij bij de 

overeenkomst slechts kan worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied 

waarvan de consument woonplaats heeft. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat alle geciteerde bedingen, soms op de 

meest verregaande wijze, afwijken van deze dwingende bevoegdheidsregels vastgelegd in de 

Verordening 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid. 

Dergelijke bevoegdheidsbedingen zijn dan ook duidelijk in strijd met artikel VI.83, 23° WER. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst er bovendien nog op dat het Europese Hof van 

Justitie reeds sinds lange tijd75 benadrukt heeft dat het waarborgen van een effectieve toegang tot 

de rechter een essentieel punt is voor de bescherming van de consument en verwijst naar een 

vroeger advies met betrekking tot bevoegdheidsbedingen76. Het Hof heeft altijd op basis van de 

algemene norm een beoordeling in concreto, rekening houdend met de omstandigheden van de 

zaak, voorgestaan.  

Het gaat hierbij om de vraag of het voor de consument moeilijk is om tot bij de territoriaal bevoegde 

rechter te komen. Dat is een kwestie van (ver) verwijderde plaats en daarmee samenhangend: 

vervoermogelijkheden, van tijd (vrijaf) en van inzet van het geding (bedrag)77.  

B. Verplichte arbitrage 

Bijvoorbeeld: 

                                                           
74 Zie Hoofdstuk 1, Afdeling 2, punt 2.2 (bespreking van Rome I-Verordening). 
75 Zie m.b.t. bevoegdheidsbedingen vooral de volgende arresten van het Europese Hof. Er is reeds het arrest 
Océano Grupo, HvJ 27 juni 2000, C-240/98 tot C-244/98, Océano Grupo, Jurispr., I-04941.  Zie ook HvJ 4 juni 
2009, Pannon GSM, C-243/08, Jurispr., 2009, I-04713 ;HvJ 9 november 2010, Pénzügyi Lízing, C-137/08, 
Jurispr., 2010, I-10847. 
76

 COB 31, 22 juni 2011, Advies op wetsvoorstel nr. 53/0831 tot regeling van de territoriale bevoegdheid bij 
geschillen met betrekking tot overeenkomsten met consumenten, inz. p. 9-10, te raadplegen via de volgende 
link:http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Commissions_Raden/Commissie_onrechtm_bedingen/advieze
n/ . 
77

 Zie HvJ, Pénzügyi Lízing, randnummer 54 
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“Arbitration notice: except if you opt-out and except for certain types of disputes described in the 

arbitration section below, you agree that disputes between you and [X] will be resolved by binding, 

individual arbitration and you waive your right to participate in a class action lawsuit or class-wide 

arbitration.” 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

Zoals in punt A is aangegeven, vormt een effectieve toegang tot de rechter een essentieel 

bestanddeel in het waarborgen van de door de richtlijn oneerlijke bedingen nagestreefde 

bescherming. 

Dat de consument de vrijheid moet worden gelaten om een geschil al dan niet via arbitrage te 

beslechten is ook een essentieel principe, gesteld in artikel 10 (Principe van vrijheid)  van de Richtlijn 

2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013betreffende alternatieve 

beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG(richtlijn ADR consumenten)78. 

Bedingen die het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering door de 

consument beletten of belemmeren, met name door de consument te verplichten zich uitsluitend 

tot een niet onder een wettelijke regeling ressorterend scheidsgerecht te wenden, worden dan ook 

door de Europese wetgever uitdrukkelijk als een voorbeeld van bedingen die als oneerlijk kunnen 

worden aangemerkt weergegeven79. 

Het weergegeven beding, waar vermoed wordt dat de consument instemt met arbitrage tenzij hij 

uitdrukkelijk hiervan afziet, is naar het oordeel van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen in 

strijd met de algemene norm inzake onrechtmatige bedingen (art. I.8.22° WER). 

C. Beding tot afstand van deelname aan een collectieve vordering 

Bijvoorbeeld: 

“You waive your right to participate in a class action lawsuit or class-wide arbitration.” 

 

p. 9: “You may bring claims only on your own behalf. Neither you nor [X] will participate in a class 

action or class-wide arbitration for any claims covered by this agreement. You also agree not to 

participate in claims brought in a private attorney general or representative capacity, or consolidated 

claims involving another person's account, if [X] is a party to the proceeding. 

 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

Het recht van eenieder tot toegang tot de rechter, en dus ook het recht van iedere burger om deel 

te nemen aan een collectieve vordering, behoort naar Belgisch recht en binnen de Europese 

                                                           
78

PBEU, 18 juni 2013, nr. L 165/63.  
Dit principe werd naar Belgisch recht omgezet in artikel 5 van het K.B. van 16 februari 2015 tot verduidelijking 
van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van 
Economisch Recht moet voldoen, B.S. 25 februari 2015. 
79

 Zie artikel 1.q) van de indicatieve bijlage bij de richtlijn 1993/13/EEG  van de Raad van 5 april 1993 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 
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rechtsorde (o.m. het E.V.R.M.) tot de openbare orde. Bedingen waarbij de consument verboden 

wordt deel te nemen aan een (of een bepaalde) gerechtelijke procedure, zijn in strijd met artikel 

VI.83, 22° WER. 

§ 6. Toepasselijk recht 

Bijvoorbeeld: 

- Voorbeeld 1: 

15.1. in fine enerzijds: Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan 
de wetten van de Amerikaanse staat Californië, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of 
wetten. 

En 18.1. anderzijds: 

Als je ingezetene bent van of je voornaamste zakelijke vestigingsplaats hebt in de VS of Canada, is 
deze Verklaring een overeenkomst tussen jou en Facebook, Inc. Als dit niet het geval is, is deze 
Verklaring een overeenkomst tussen jou en Facebook Ireland Limited. Verwijzingen naar "ons", "wij" 
en "onze" zijn verwijzingen naar Facebook, Inc. of Facebook Ireland Limited, afhankelijk van de 
situatie. 

- Voorbeeld 2: 

Ces Conditions et toute action judiciaire engagée en relation avec ces Conditions sont régies par les 
lois de l’État de Californie des États-Unis d’Amérique sans considération et sans faire application des 
dispositions légales de votre État ou de votre pays de résidence relatives aux conflits de lois. 

 

Analyse door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen verwijst naar haar bespreking in Hoofdstuk I, punt 2. 

In onderafdeling 2 (Artikel 6 Rome I- Verordening) werd gesteld dat de rechtskeuze in de 

overeenkomst geen afbreuk kan doen aan de dwingende bepalingen die vervat liggen in het recht 

van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft in zoverre de onderneming (hier 

dus de sociale netwerksite) zijn activiteiten ontplooit  of haar activiteiten via enig middel richt op het 

land van de consument. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wenst er in dit opzicht ook nog op te wijzen dat de 

Richtlijn  Oneerlijke Bedingen een minimumrichtlijn is, die de Lidstaten dus toelaat om “ter 

verhoging van het beschermingsniveau van de consument op het onder deze richtlijn vallende 

gebied strengere bepalingen aan te nemen of te handhaven, voor zover deze verenigbaar zijn met 

het Verdrag”. De Belgische regelen inzake onrechtmatige bedingen gaan verder dan de minimale 

regelen van de richtlijn oneerlijke bedingen, onder meer doordat er een ‘zwarte lijst’ geldt met een 

omschrijving van bedingen die in elk geval onrechtmatig zijn.  

Doordat deze bedingen de sociale netwerksite toelaten af te wijken van de dwingendrechtelijke 

bescherming die de Belgische consument geniet, zijn ze sowieso onrechtmatig in de zin van de 

algemene norm (artikel I.8.22° WER). 
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De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wijst vervolgens op de transparantievereiste (in art. 

VI.37, § 1 WER), die mede inhoudt dat de consument op basis van een duidelijke en begrijpelijke 

redactie van de bedingen zijn contractuele rechten en plichten goed kan overzien. Bedingen die de 

consument doen geloven dat hij niet kan genieten van bepaalde wettelijke rechten, a fortiori als het 

om dwingende wetgeving gaat, zijn in strijd met de transparantievereiste en vormen op zich een 

bijzonder zware vorm van onrechtmatige bedingen80. 

 

  

                                                           
80

 Zie COB 32, Advies inzake bedingen, in overeenkomsten tot aankoop van een bouwterrein, m.b.t. het 
bouwen door een bepaalde bouwonderneming (15 februari 2012), p. 15, te raadplegen via de website van de 
FOD Economie :  http://economie.fgov.be/nl/binaries/COB%2032-Def_tcm325-172598.pdf.  
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Aanbevelingen met betrekking tot de algemene voorwaarden van 

sociale netwerksites 

 

1.  Toestemming en duidelijkheid en begrijpelijkheid van de gebruiksvoorwaarden 

Wil een sociale netwerksite tot een geldige, geïnformeerde toestemming van de consument komen, 

en wil ze de consument bovendien verbinden met betrekking tot de voorwaarden waaronder deze 

het sociale netwerk gebruikt, dan is het aan de sociale netwerksite om de consument over de 

kenmerken van deze overeenkomst, en over de gebruiksvoorwaarden op duidelijke en begrijpelijke 

wijze in te lichten vóórdat deze toetreedt tot de sociale netwerksite. 

1.1. Dit dient te gebeuren in de taal van de gemiddelde consument gelet op de doelgroep in het 

betrokken taalgebied. Bedingen die bij tegenstrijdigheid van verschillende taalversies de voorrang 

van een vreemde taalversie vooropstellen, zijn onrechtmatig (in strijd met artikel VI.83, 26° en 

I.8.22° WER). 

1.2. Wat betreft de duidelijke mededeling van het voorwerp van de dienstverlening, namelijk het 

gebruik van een sociale netwerksite, is het aangewezen deze duidelijk te omschrijven. Ook moet op 

duidelijke wijze naar voor komen dat de tegenprestatie in hoofde van de consument bestaat in het 

gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit moet duidelijk onder de aandacht 

worden gebracht, en het mag niet uitsluitend via een apart document, waarnaar bijvoorbeeld 

verwezen wordt via een hyperlink, passief ter kennis worden gebracht. 

1.3. Wat betreft de mededeling van de voorwaarden van de overeenkomst, dient de consument 

vóór zijn toetreding precies te kunnen inschatten wat zijn rechten en plichten zijn. In strijd met deze 

transparantievereiste zijn onder meer: 

(1) juridisch bindende voorwaarden die zich in een document bevinden waarnaar verwezen wordt 

(via doorklikken),  

(2) formuleringen die te vaag zijn en een verkeerde indruk wekken, in het bijzonder wat het gebruik 

van de persoonsgegevens betreft, en  

(3) het gebruik van te vage en algemene clausules waardoor de sociale netwerksite zich het recht 

verleent om eenzijdig te beoordelen of zijn prestaties aan de overeenkomst beantwoorden of  om 

eenzijdig een of ander beding te interpreteren.  

1.4. Clausules die bepalen dat de consument geacht wordt kennis genomen te hebben van die 

voorwaarden en/of automatisch akkoord gaat door de sociale netwerksite te gebruiken, doen een 

afbreuk aan deze informatie- en transparantieverplichting en zijn daarom onrechtmatig. 

1.5. De toestemming van minderjarigen verdient een bijzondere aandacht. Wordt aan kinderen 

jonger dan 13 jaar de toegang tot het sociale netwerk ontzegd, dan dient dit duidelijk gemaakt 

worden vóór hun toetreding. Bedingen in de gebruiksvoorwaarden die een dergelijk verbod 

eenvoudigweg bepalen en vaststellen volstaan hiertoe niet en zijn onrechtmatig. 
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2. Bedingen met betrekking tot de toestemming van het gebruik van persoonsgegevens en 

auteursrechtelijk beschermde gegevens 

2.1. Bedingen die de bescherming die personen hebben krachtens bepalingen van dwingend recht 

opheffen of verminderen, zijn ook onrechtmatig in de zin van de algemene norm (artikel I.8.22° 

WER). Bij overeenkomsten van consumenten met sociale netwerksites gaat het hier in het bijzonder 

om bepalingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, en het gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde gegevens door de sociale netwerksite. 

Voor de vraag of, en in welke mate, het gebruik van persoonsgegevens kan door een sociale 

netwerksite, verwijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen meer in het bijzonder naar de 

(Aanbevelingen van de) Belgische Privacycommissie. 

2.2. Aangezien de sociale netwerksite persoonsgegevens en auteursrechtelijk beschermde gegevens 

van consumenten zelf willen gebruiken, moet teneinde een geldige toestemming hiervoor te hebben 

op een duidelijke en precieze wijze aangegeven worden welke gegevens worden gebruikt, en 

waarvoor deze gegevens worden gebruikt.  

Bedingen die deze informatie niet duidelijk en precies geven, en daarenboven een verregaande 

algemene delegatie van bevoegdheid verlenen aan de sociale netwerksite tot het gebruik van 

persoonsgegevens en/of auteursrechtelijk beschermde gegevens, zijn onrechtmatig 

(transparantievereiste, artikel VI.37, § 1, WER én de algemene norm (art. I.8.22° WER). 

 

3. Bedingen tot eenzijdige wijziging aan de overeenkomst 

3.1. Eenzijdige wijziging kenmerken dienstverlening 

In principe kunnen de wezenlijke bestanddelen van een overeenkomst nooit eenzijdig worden 

gewijzigd. 

Een sociale netwerksite is voortdurend aan technologische evoluties onderhevig, en kan dus wel in 

dit opzicht aan wijzigingen onderhevig zijn. Essentieel in de bescherming van de consument is hierbij 

dat de consument duidelijk en precies voorafgaandelijk op de hoogte gesteld wordt van essentiële 

wijzigingen (stopzetting standaardfuncties, maar ook bijvoorbeeld wijzigingen in privacypolitiek), en 

dat hij uitdrukkelijk op zijn opzegrecht wordt gewezen indien hij niet akkoord gaat. 

3.2. Eenzijdige wijziging van gebruiksvoorwaarden 

Wil een sociale netwerksite eenzijdig bepaalde voorwaarden wijzigen dan is het, zoals dit het geval is 

bij overeenkomsten van onbepaalde duur, essentieel dat voorafgaandelijk op een duidelijke en 

precieze manier wordt meegedeeld welke voorwaarden zullen wijzigen, en moet uitdrukkelijk 

worden meegedeeld dat de consument de overeenkomst kosteloos kan opzeggen indien hij hiermee 

niet akkoord gaat. 

3.3. Eenzijdig recht tot beëindiging dienstverlening 
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Bedingen die de sociale netwerksite het recht toekennen de overeenkomst eenzijdig te ontbinden 

wegens wanprestatie, dienen op duidelijke en precieze wijze de redenen die tot ontbinding 

aanleiding kunnen geven weergeven. Enkel voldoende zwaarwichtige redenen kunnen een 

onmiddellijke ontbinding rechtvaardigen. 

Gaat het om redenen die geen onmiddellijke ontbinding rechtvaardigen, dan dient eerst een 

kennisgeving te gebeuren, en moet de consument de mogelijkheid geboden worden te reageren. 

Gaat het om foutloze eenzijdige beëindiging, dan kan de sociale netwerksite zich enkel het recht tot 

eenzijdige beëindiging voorbehouden indien aan de consument een redelijke opzegtermijn verleend 

wordt. 

3.4. Beëindiging van de contractrelatie en verwijdering van de persoonsgegevens 

De beëindiging van de overeenkomst met een consument heeft ook tot gevolg dat de sociale 

netwerksite niet langer rechten kan doen gelden die uit de overeenkomst voortvloeiden. Zo mag de 

sociale netwerksite na de beëindiging niet langer dan technisch noodzakelijk is de persoonsgegevens 

van de consument bewaren. 

 

4. Aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringsbedingen 

4.1. Vereiste transparantie van aansprakelijkheidsbeperkende bedingen: duidelijke formulering en 

specifieke opsomming van de gevallen waarbij de aansprakelijkheid beperkt wordt 

Een eerste voorwaarde voor het niet onrechtmatig karakter van aansprakelijkheidsbeperkende 

bedingen, is dat deze bedingen op duidelijke en begrijpelijke wijze weergeven in welke specifieke 

gevallen de sociale netwerksite aangeeft niet, of slechts in beperkte mate, aansprakelijk te zijn. 

De transparantievereiste heeft zowel betrekking op de presentatie (bijvoorbeeld geen doorlopende 

tekst in hoofdletters), de structuur (duidelijk onderscheid tussen verschillende hypotheses, alle 

hypotheses duidelijk vermelden op een overzichtelijke manier), als de bewoording (geen vage, 

onbegrijpelijke, dubbelzinnige, of algemene formuleringen). 

Aansprakelijkheidsbeperkingen zullen enkel een effect teweegbrengen indien de onderneming 

duidelijk en specifiek aangeeft in welke gevallen die aansprakelijkheidsbeperking (en a fortiori –

uitsluiting) geldt. Dergelijke bedingen mogen de consument bovendien niet misleiden omtrent zijn 

wettelijke rechten. 

4.2. Inhoudelijke toetsing van aangetroffen exoneratiebedingen 

4.2.1. Bedingen tot uitsluiting van aansprakelijkheid voor één van de voornaamste prestaties/zware 

fout 

De voornaamste prestaties van een sociale netwerksite bestaan in de opslag en het beheer van 

profielen van gebruikers, en de terbeschikkingstelling van die informatie aan andere leden van de 

site via een vlotte toegang tot het online platform. Bovendien kan van het online platform als 
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‘professioneel’ ook verwacht worden dat het ervoor zorgt dat het sociale netwerk in voldoende 

mate beveiligd en foutvrij is, in het bijzonder wat betreft de bescherming van de gegevens. 

Bedingen die stellen dat ieder gebruik door de consument op eigen risico verloopt, zonder enige 

garantie hieromtrent, strekken ertoe de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor 

het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst 

vormt. 

In zoverre de bestudeerde bedingen de aansprakelijkheid voor grove tekortkomingen inzake 

beveiliging en gegevensbescherming uitsluiten (o.a. ingevolge hun algemene formulering) zijn zij 

onrechtmatig op grond van art. VI.83, 13°WER. 

4.2.2.  Beperking van de schadevergoeding 

i) Een sociale netwerksite kan nooit haar aansprakelijkheid uitsluiten voor opzet, grove schuld of 

voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de 

overeenkomst vormt (artikel VI.83, 13° WER en zie in een nog ruimer opzicht art. VI.83, 30° WER, zie 

voor de omschrijving van de belangrijkste prestaties reeds hierboven 4.2.1.). Zo zullen bedingen die 

de aansprakelijkheid van de onderneming uitsluiten voor de verwijdering van door de consument 

geplaatste inhoud in die zin onrechtmatig zijn.  

Ook kan nooit de wettelijke aansprakelijkheid uitgesloten noch beperkt worden bij overlijden of 

lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten van de sociale netwerksite (art. VI.83, 25° 

WER).  

ii) Is het bedrag van de schadevergoeding waartoe de sociale netwerksite zich desgevallend verbindt 

bij toerekenbare tekortkoming van zijn kant dermate beperkt dat dit hetzelfde gevolg heeft als een 

beding dat zoals beschreven onder i) onrechtmatig kan bevonden worden, dan geldt ten aanzien van 

dergelijke bedingen dezelfde conclusie als onder i). In veel van de onderzochte gevallen wordt de 

vergoeding immers beperkt tot “de bedragen die de consument aan de sociale netwerksite heeft 

betaald”, of nog aan een maximumvergoeding van 100 USD. 

iii) Iedere schade die voorzienbaar is bij het aangaan van de overeenkomst voor een toerekenbare 

tekortkoming van de dienstverlener komt voor schadevergoeding in aanmerking (art. 1150 B.W.). 

Dus ook winstderving (art. 1149 B.W.), en indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die 

een noodzakelijk gevolg is van de tekortkoming. 

4.3. Vrijwaringsclausules 

In de onderzochte algemene voorwaarden komen bedingen voor waar de consument verplicht 

wordt tot volledige vrijwaring voor om het even welke claim aan de sociale netwerksite met 

betrekking tot die consument of zijn gebruik van de sociale netwerksite. 

De Commissie merkt vooreerst op dat dergelijke vrijwaringsclausules in een dubbel opzicht 

onrechtmatig zijn: 

1. de consument wordt in alle omstandigheden aansprakelijk gesteld, zelfs zonder enige fout in zijn 

hoofde. Ook een doen of nalaten van de sociale netwerksite kan aan de basis liggen van de claim. 



56 
 

2. alle schade wordt op de consument verhaald, ook bij gedeelde aansprakelijkheid. 

Wat de verhaalbaarheid van kosten verbonden aan een (gerechtelijke) procedure betreft, met 

inbegrip van advocatenkosten, kunnen deze niet integraal verhaald worden en gelden hiervoor 

dwingendrechtelijke regels naar Belgisch recht. 

Tenslotte wijst de COB op het gebrek aan equivalentie bij vergelijking met de exoneratiebedingen. 

 

5. Bevoegde rechter en geschillenbeslechtingsclausules 

5.1. Bedingen omtrent de bevoegde rechter 

Bedingen tot aanwijzing van de bevoegde rechter mogen naar Belgisch recht geen afbreuk doen aan 

de bepalingen van de Verordening nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid.  

Artikel 18.1. van deze Verordening bepaalt dat de rechtsvordering door de consument ingesteld 

tegen de wederpartij, hetzij kan worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat van het 

grondgebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij, ongeacht de woonplaats van de 

wederpartij, voor het recht van de plaats waar de consument woonplaats heeft. 

Artikel 18.2. bepaalt dat wat de vordering betreft die tegen de consument wordt ingesteld, deze 

slechts kan worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de 

consument woonplaats heeft. 

Bevoegdheidsbedingen die de consument feitelijk bemoeilijken in de uitoefening van zijn rechten 

(afstand, inzet van het geding) worden bovendien streng beoordeeld krachtens de rechtspraak van 

het Europese Hof van Justitie. 

5.2. Verplichte arbitrage 

Bedingen die de consument verplichten zijn geschil via een bindende arbitrage te laten beslechten 

beperken de consument in zijn grondrecht van toegang de rechter, en zijn onrechtmatig. Deze 

vrijheid in hoofde van de consument om zijn geschil al dan niet via arbitrage te laten beslechten 

staat ook centraal in artikel 10 van de richtlijn 2013/11/EU betreffende alternatieve beslechting van 

geschillen. 

5.3. Beding tot afstand aan een collectieve vordering 

Bedingen waarbij de consument verboden wordt deel te nemen aan een (of een bepaalde) 

gerechtelijke procedure, zijn in strijd met artikel VI.83, 22° WER. 

 

6. Bedingen omtrent het toepasselijke recht 

In de gevallen waar de sociale netwerksites buitenlandse rechtsstelsels, bijvoorbeeld het 

Californische recht (U.S.) van toepassing verklaren, maken de artikel VI.84 §2 WER en artikel 6 Rome 

I Verordening duidelijk dat de Belgische consument zich kan beroepen op het recht van de 
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Amerikaanse Staat Californië waar dit recht aan de consument een grotere bescherming biedt dan 

het Belgische recht.  

Gelet op het feit dat alle onderzochte netwerksites zich richten tot consumenten met hun gewone 

verblijfplaats in België kan de consument zich echter ook steeds op de Belgische regelen inzake 

onrechtmatige bedingen beroepen indien deze aan de Belgische consument een grotere 

bescherming bieden. 

Bedingen die uitsluitend het recht van een buitenlands rechtsstelsel van toepassing verklaren zijn 

bijgevolg in strijd met artikel VI.84, § 2 WER en artikel 6 van de Rome I Verordening. Ze misleiden 

bovendien de consument omtrent zijn wettelijke rechten, wat onder meer in strijd is met de 

transparantievereiste en op zich als een onrechtmatig beding (art. I.8.22° WER) kan worden 

beschouwd. 

 

 

---------------------------------------------------------- 
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