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Edelachtbare Vrouwe, 
 
Inleiding 
 
1. Het klinkt misschien wat vreemd als opening van dit pleidooi, maar datgene wat de 

Consumentenbond met dit kort geding nastreeft, gaat eigenlijk niet zozeer om 
Samsung. Het gaat de Consumentenbond ook niet alleen om smartphones of om 
Stagefright. Het gaat de Consumentenbond om iets groters: veiligheid van met het 
Internet verbonden producten voor consumenten. 
 

2. Het belangrijke verschil tussen de telefoon van de 20ste en die van de 21ste eeuw 
is de software die er in zit. Die software biedt niet alleen nieuwe functionaliteiten 
voor communicatie en toegang tot informatie maar het is tevens de opslagruimte 
voor ons digitale leven. E-mail, foto’s, internet bankieren, dating, een medische 
app die je cholesterol bijhoudt of de bediening van de CV-installatie en het 
inbraakalarm.  
 

3. Behalve smartphones worden steeds meer apparaten ‘connected’. Televisie’s, de 
rookmelder, de babyfoon met camera, Barbie en binnenkort ook de koelkast en de 
wasmachine. Dit Internet of Things, waarbij apparaten communiceren via internet, 
moet ook bescherming bieden tegen criminelen of anderen die zonder 
toestemming toegang proberen te krijgen tot de jackpot met persoonlijke 
informatie. Maar bescherming bieden op internet vereist dat de software 
voortdurend wordt gerepareerd na ontdekte lekken en wordt aangepast voor 
nieuwe bedreigingen. Het is precies dat wat de Consumentenbond cruciaal acht 
voor de nabije toekomst. De veiligheid van deze met het Internet verbonden 
producten is alleen mogelijk wanneer fabrikanten hun producten na verkoop blijven 
voorzien van software reparaties en updates. Geen updates, geen veiligheid. 
 

4. Om deze reden acht de Consumentenbond het van het grootste belang dat 
fabrikanten hun met het internet verbonden producten daadwerkelijk voorzien van 
updates en upgrades, en bovendien volledige en duidelijke informatie geven over 
hun beleid daaromtrent. 
 

5. De Consumentenbond is daarom eind 2014 begonnen met onderzoek naar de 
upgrades en updates die fabrikanten van smartphones beschikbaar stellen. Uit dat 
onderzoek bleek dat ruim 80% van de Samsung smartphones die de 
Consumentenbond in de afgelopen twee jaar had getest, niet kon draaien op de 
nieuwste versie van Android omdat daarvoor een upgrade van Samsung ontbrak. 
38% van die Samsung smartphones draaide zelfs op Android versie 4.3 of lager. 
Dat was een schokkende constatering, omdat die oude Android versies een 
veiligheidslek bevatten (ik heb het hier nog niet over Stagefright), maar Google 
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voor die oude Android versies geen Security Updates meer uitbracht. Een 
handjevol toestellen met deze niet te updaten oude Android versies was zelfs nog 
als nieuw in de winkel te koop (productie 6). Daar zaten opvallend veel Samsung 
toestellen bij (zie ook productie 47):  

 

 
 
6. In juni 2015 heeft de Consumentenbond de campagne 'Updaten!' gelanceerd, om 

fabrikanten van smartphones aan te zetten tot een bewust updatebeleid. De 
Consumentenbond vindt dat sommige fabrikanten vooral bezig zijn met het in de 
markt zetten van nieuwe modellen smartphones, en naar de ‘oude’ modellen niet 
meer omkijken. Veel Android-smartphones worden te kort ondersteund, en 
consumenten weten niet eens hoe lang. 

 
7. Begin juli 2015 heeft de Consumentenbond Samsung in het kader van deze 

campagne aangeschreven (productie 16 ) met de vraag welke maatregelen 
Samsung gaat nemen. Daarop volgde de e-mailwisseling die is overgelegd als 
productie 15, 17 en 18. Daarin ontweek Samsung de (kritische) vragen van de 
Consumentenbond, suggereerde Samsung dat het een veiligheidslek zou hebben 
gedicht, maar bleef Samsung, ook na herhaaldelijk vragen van de 

 
3/32 



 

Consumentenbond, vaag over welk veiligheidslek het betrof en of dat nou 
daadwerkelijk was gedicht. 

 
8. En op de vraag naar het algemene beleid rondom het uitbrengen van 

Androidupdates:  
 
“Een Samsung toestel krijgt gemiddeld 1,5 jaar softwaresupport. Dit houdt in dat 
Samsung (wanneer technisch mogelijk) binnen die periode Android O.S updates zal 
blijven doen.” (productie 54) 

 
9. Ook de informatie die Samsung op dat moment over updates en upgrades op haar 

website had staan, was van een veelzeggende vaagheid: 
 

“Het algemene beleid is dat een Samsung toestel ongeveer 1 tot 3 jaar software 
support krijgt. Dit houdt in dat Samsung (wanneer technisch mogelijk) binnen die 
periode Android O.S. updates zal blijven doen. Het streven is om de update zo snel 
mogelijk beschikbaar te stellen. In het verleden werden updates wel eens uitgesteld 
of helemaal niet (meer) beschikbaar gesteld terwijl we dit wel "beloofd" hadden, op 
basis van informatie van Google of van telecomproviders. Daarom kiezen we er nu 
voor om geen informatie meer te geven over Android updates en wanneer ze 
beschikbaar komen, dat doen we vooral om teleurstellingen achteraf te voorkomen.” 
(productie 48) 

 
10. Het meest exemplarisch voor de wijze waarop Samsung iedere concrete 

toezegging of antwoord op vragen vermeed, was echter nog de e-mail van Cella 
Sin van 29 juli 2015 (productie 15), naar aanleiding van de vragen van Yvo 
Verschoor van de Consumentenbond van 27 juli 2015:  

 
‘gaat het dan inderdaad om het bekende lek in webview?’ en ‘Een lek zoals CVE-
2014-8609, is deze gedicht in de toestellen van Samsung?’  

 
Het antwoord daarop van Samsung was:  

 
‘Wij willen de best mogelijke gebruikerservaring bieden. Daarom streven wij er altijd 
naar om de laatste systeemupdates beschikbaar te stellen op onze Galaxy 
apparaten. Hoewel sommige oudere Galaxy apparaten niet in staat zijn om de 
laatste Android update te ontvangen, doen we er indien mogelijk alles aan om deze 
apparaten toch te voorzien van regelmatige updates. Ik hoop jullie hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben.’ 

 
11. Intussen werd op 27 juli 2015 het Stagefright lek bekend gemaakt door Zimperium 

(productie 7). 
 
12. Begin september heeft de Consumentenbond Samsung opnieuw verzocht om 

consumenten concreet te informeren welke modellen smartphones een upgrade  
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naar Android 6 zouden ontvangen en wanneer. Ook heeft de Consumentenbond 
Samsung  gewezen op het Stagefright lek, en gesteld dat Samsung dit lek in haar 
smartphones zo spoedig mogelijk moet patchen (productie 22). 

  
13. Eind september heeft de Consumentenbond nog steeds geen reactie van 

Samsung ontvangen. De Consumentenbond stuurt een korte (en duidelijk 
geïrriteerde) e-mail, en wordt daarna alsnog uitgenodigd voor een gesprek dat 
begin oktober plaatsvindt op het kantoor van Samsung. Tijdens dat gesprek deed 
Samsung echter wederom geen concrete toezeggingen over de wijze waarop zij 
consumenten zal informeren over updates en upgrades, en over het daadwerkelijk 
beschikbaar stellen van updates en upgrades. Het Stagefright lek was toen 
inmiddels ruim 2 maanden bekend. 

 
14. De Consumentenbond heeft toen besloten om zich niet langer met een kluitje in 

het riet te laten sturen, en heeft Samsung op 2 december 2015 gesommeerd 
(productie 23) om (kort weergegeven): 

 
1. de consument duidelijk te informeren over: 

a. Stagefright 
b. toekomstige kritieke beveiligingslekken 
c. het update- en upgradebeleid van Samsung 

 
2. daadwerkelijk updates en upgrades ter beschikking te stellen door: 

a. Stagefright te patchen 
b. toekomstige kritieke beveiligingslekken te patchen 
c. gedurende 2 jaar na aankoop regelmatig updates en upgrades 

beschikbaar te blijven stellen. 
 
15. Op 17 december 2015 heeft opnieuw een overleg tussen partijen plaatsgevonden, 

nu in het bijzijn van advocaten, maar Samsung kwam op vele essentiële punten 
nog altijd niet aan de sommaties van de Consumentenbond tegemoet. De 
Consumentenbond is toen dit kort geding gestart. 
 

16. Wat Samsung in de periode tussen 17 december 2015 en vandaag wel heeft 
gedaan, zal ik zometeen bespreken. 

 
Toelichting op Stagefright en beveiligingslekken 
 
Stagefright 
 
17. Stagefright is een verzamelnaam voor in totaal negen verschillende 

beveiligingslekken in Android. Beveiligingslekken in Android worden door Google 
geclassificeerd aan de hand van de mogelijke gevolgen van het lek. De ernstigste 
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classificatie is die van ‘kritiek’. Een kritiek beveiligingslek is een lek dat het mogelijk 
maakt dat een derde partij de smartphone iets zonder medeweten van de 
gebruiker laat doen, wat normaal gesproken voorbehouden is aan alleen de meest 
exclusieve en essentiële onderdelen van het besturingssysteem.  

 
18. Acht beveiligingslekken van Stagefright hebben van Google de kwalificatie ‘kritiek’ 

gekregen. Dat betekent dat een cybercrimineel in ieder geval acht verschillende 
manieren heeft om Stagefright te misbruiken, acht aanvalsroutes dus. Alleen 
wanneer alle aanvalsroutes worden doorgesneden, is een consument volledig 
veilig voor Stagefright.  

 
19. Kenmerkend voor Stagefright is dat een cybercrimineel zonder tussenkomst van 

de gebruiker zelf misbruik kan maken van het lek. Waar het bij andere vormen van 
cybercriminaliteit nodig is dat een gebruiker zelf een bepaalde handeling verricht, 
zoals bijvoorbeeld klikken op een gevaarlijke link in een e-mail, hoeft een 
cybercrimineel bij Stagefright alleen maar het telefoonnummer van zijn doelwit te 
weten. Met een simpel MMS-bericht, kan de kwaadaardige code al geactiveerd 
worden, daar kan de gebruiker dan niets tegen doen. 

 
20. Op 9 september publiceerde Zimperium de computercode voor een exploit, die 

toegesneden was op één van de Stagefright-lekken en een specifiek toestel, 
namelijk een Nexus-telefoon. Joshua Drake, de security-onderzoeker die 
Stagefright ontdekte heeft het exploit in de maanden juni en juli 2015 ontwikkeld, 
om aan te tonen dat het lek daadwerkelijk misbruikt kon worden: 

 
“We were able [to] achieve 100% reliability [of the exploit] when delivered through an 
attack vector that allowed multiple attempts.” 

 
21. Ook een deskundige cybercrimineel is dus in zo’n twee maanden in staat om een 

goed werkende exploit te ontwikkelen voor een Samsung smartphone. Ook 
technisch onderzoeksbureau DPA B-Able is deze mening toegedaan (productie 
24): 

 
“There is no evidence at this time that the Stagefright vulnerability can be actively 
exploited on Samsung devices. This however does not mean it is impossible that the 
vulnerability has already been exploited or can’t easily be exploited in the short 
term.” 

 
22. Samsung wijst er ondertussen op dat er voor zover bij Samsung bekend geen 

voorbeelden zijn van mensen die het slachtoffer zijn geworden van Stagefright en 
noemt Stagefright om die reden ‘een theoretisch probleem’. Laten we dat even in 
perspectief zetten. We leven in een tijd waarin privacy belangrijker is dan ooit. De 
hele wereld is verontwaardigd over de grootschalige afluisterpraktijken van de NSA 
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en tussen de VS en de EU worden besprekingen gehouden, om de doorgifte van 
persoonsgegevens naar de VS op een zo veilig mogelijke manier te laten 
plaatsvinden. Banken liggen onder vuur, wanneer blijkt dat er een lek in hun 
systemen is ontdekt. En wat doet Samsung: Samsung bagatelliseert Stagefright en 
noemt het een theoretisch probleem.  

 
23. Ondertussen rollen experts over elkaar heen om duidelijk te maken dat Stagefright 

één van de ernstigste softwarebeveiligingsproblemen in de geschiedenis is. 
 
24. Een paar voorbeelden die ik uit de producties wil lichten: 
 

Zimperium: “Several large carriers requested that we delay the release of our 
working exploit. We agreed, given the gravity of the situation. Unfortunately, because 
the patches are open source, many researchers are already working on creating an 
exploit.”  (productie 7). 
 
T-Mobile Nederland: “Een hacker kan een Stagefright-virus op verschillende 
manieren naar jouw Android-telefoon sturen, bijvoorbeeld: 
 
• via een MMS-bericht 
• via Google Hangouts 
• Via andere apps die een audio- of videobestand kunnen ontvangen 
 
De hacker hoeft hiervoor alleen jouw mobiele nummer te weten. Zodra je een virus 
op je smartphone hebt gekregen, is je toestel al besmet. Ook als je een bericht niet 
geopend hebt.” (productie 49). 
 
Wired.com: “A serious flaw in Android operating systems uncovered by a 
researchers at Zimperium zLabs could be the worst ever reported for Android 
devices.” (productie 49). 
 
Nationaal Cyber Security Centrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie: “Ernstige 
kwetsbaarheden in Google Android - Er bevinden zich ernstige kwetsbaarheden in 
de Stagefright library van Android. […] Een ongeautoriseerde kwaadwillende kan de 
kwetsbaarheden op afstand misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de 
rechten van het MediaServer-proces. In bepaalde omstandigheden kan misbruik 
plaatsvinden zonder tussenkomst van de gebruiker.” (productie 49). 

 
25. En Samsung durft Stagefright nog steeds een ‘theoretisch probleem’ te noemen. 

Als je de redenering van Samsung zou volgen, dan is een openstaand kelderluik 
ook ‘een theoretisch probleem’. De realiteit is dat een openstaand kelderluik een 
veiligheidsrisico is, waarvan het slechts een kwestie van tijd is tot er iemand invalt. 
Als eigenaar van het café heb je de zorgplicht om het kelderluik zo snel mogelijk 
dicht te doen. Ook Samsung heeft de zorgplicht om een bekend kritiek 
beveiligingslek zo snel mogelijk te dichten. 
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26. Samsung wijst ondertussen naar derden van wie zij afhankelijk zou zijn in het 

update proces: naar Google voor het ontwikkelen van security patches, en telecom 
carriers zoals KPN, Vodafone, T-Mobile voor het goedkeuren van security patches 
(productie 2 Samsung, verklaring dhr. Lee). Uit de verklaring van dhr. Lee blijkt 
echter tevens dat de meeste tijd in het update proces wordt ingenomen door 
interne Samsung processen. Er zit bijvoorbeeld 3 weken tussen het moment dat 
een kwetsbaarheid wordt ontdekt of wordt gemeld (‘Vulnerability Detection or 
Report’) en het moment dat Samsung een code (binary) gaat genereren om het lek 
te patchen (‘Generate a binary for MR’). Het testen en goedkeuren van de patch 
door een carrier duurt daarentegen maar 1 – 2 dagen. Het lijkt er dus op dat het 
vooral het interne proces van Samsung is waardoor het uitrollen van een patch 
voor een bepaald model smartphone kennelijk minimaal een maand moet duren 
(productie 2 Samsung, randnr. 2.5). 

 
Certifi-gate 
 
27. Ongeveer gelijktijdig met Stagefright werd een ander beveiligingslek in veel 

Android smartphones bekendgemaakt. Het beveiligingslek kreeg de naam “Certifi-
gate” omdat het lek draait om kwetsbare certificaten. Anders dan Stagefright, 
bevindt Certifi-gate zich niet in de kern van Android zelf, maar in applicaties van 
derden die van Samsung een unieke code (sleutel) hebben gekregen, waarmee 
deze applicaties toegang krijgen tot alle functionaliteiten van Samsungs 
smartphones. Die supportapplicaties worden gebruikt, om op afstand 
ondersteuning te kunnen leveren bij het gebruik van een telefoon. 

 
28. Door gebruik te maken van Certifi-gate, kan een cybercrimineel als het ware doen 

alsof hij deze vertrouwde supportapplicatie is, om vervolgens ongemerkt 
programma’s op de smartphone te installeren. Anders dan bij Stagefright het geval 
is, kan Google hier niets doen om het lek te dichten, omdat het lek niet in Android 
zelf zit, maar in de supportapplicaties die van Samsung de unieke code hebben 
gekregen.  

 
29. Samsung wijst in de verklaring van de heer Jose Duarte in (productie 16) opnieuw 

naar haar toeleveranciers als verantwoordelijke voor dit probleem: de producent 
van de supportapplicatie. Daarbij gaat Samsung echter voorbij aan het feit dat zij 
als producent van de smartphone zelf de code, de sleutel aan de supportapplicatie 
geeft die toegang geeft tot de volledige smartphone, en dat zij de veiligheid van de 
smartphone daarmee afhankelijk maakt van de veiligheid van de supportapplicatie. 
Het is Samsung die ervoor kiest om deze sleutel aan derden beschikbaar te stellen 
en haar smartphones op deze manier in te richten, en Samsung heeft dan ook de 
verplichting jegens haar klanten om ervoor te zorgen dat die smartphones veilig 
zijn. 
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30. Ook gaat Samsung voorbij aan het feit dat de oude versies van de 

supportapplicaties ook nog steeds gebruik kunnen maken van de Samsungsleutel. 
Die sleutel, in technische termen: het beveiligingscertificaat, is onveranderd 
gebleven. Samsung moet, simpel gezegd, haar sloten vervangen en de nieuwe 
sleutel pas aan een supportapplicatie verstrekken, wanneer Samsung geverifieerd 
heeft dat die supportapplicatie inderdaad veilig werkt. 

 
31. De onderzoekers achter Certifi-gate hebben overigens onderzocht hoe het staat 

met de kwetsbaarheid bij de verschillende smartphone producenten waaronder 
Samsung: 

 
  

 
 
32. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 85% van de Samsung smartphones kwetsbaar is 

voor Certifi-gate en dat ruim 18% van de Samsung smartphones daadwerkelijk 
een plug-in geïnstalleerd heeft waarvan bekend is dat deze misbruikt kan worden.  

 
33. Het Certifi-gate lek wordt ook daadwerkelijk misbruikt. In augustus 2015 heeft 

Google een applicatie uit de Play-store verwijderd, genaamd Recordable Activator, 
omdat deze applicatie actief misbruik maakte van Certifi-gate. Deze applicatie is in 
totaal tussen de 100.000 en 500.000 keer gedownload door Androidgebruikers. 
Onder de daadwerkelijk misbruikte toestellen bevonden zich ook Samsung-
toestellen. In ieder geval geen theoretisch probleem dus. Zie productie 44. 

 
Kan dit soort beveiligingslekken worden voorkomen? 
 
34. Nee. Het is een feit dat dit soort beveiligingslekken niet kan worden voorkomen. 

100% veilige smartphones bestaan dus niet. Regelmatig updaten en upgraden 
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maakt het risico op beveiligingslekken wel aanzienlijk kleiner, en wat je kunt doen 
is, zodra een beveiligingslek bekend wordt: 1. informeren en 2. zo snel mogelijk 
patchen.  

 
Is het update proces ingewikkeld? 
 
35. Samsung stelt dat het updateproces complex is (productie 47 Consumentenbond, 

productie 2 Samsung) omdat er zoveel verschillende modellen Samsung 
smartphones op de markt zijn, omdat ieder model smartphone zijn eigen toestel-
specifieke software heeft waardoor het veel tijd kost om updates en upgrades voor 
al die modellen te ontwikkelen en uit te rollen, en dat Samsung in het update 
proces afhankelijk is van derden (productie 2 Samsung, verklaring dhr Lee). 

 
Stand van techniek en kosten van de tenuitvoerlegging 
 
36. De vraag is: hoe bezwaarlijk zijn die beveiligingsmaatregelen nou eigenlijk voor 

Samsung? Uit de verklaring van de heer Lee blijkt dat het eigenlijk alleen maar 
gaat om de mensen die Samsung beschikbaar moet maken om een patch te 
ontwikkelen. Uitgaande van productie 2 van Samsung: Er is blijkbaar een “SMR 
Committee” ongeveer een maand fulltime bezig met het ontwikkelen en testen van 
een patch voor een beveiligingslek1. Die patch kan vervolgens een kritiek 
beveiligingslek in miljoenen smartphones wereldwijd verhelpen. Van de Samsung 
Galaxy S5 bijvoorbeeld werden alleen al in de eerste 3 maanden na lancering 
wereldwijd al zo’n 12 miljoen stuks verkocht. De daadwerkelijke kosten van het 
patchen van een kritiek beveiligingslek per verkocht exemplaar van de Galaxy S5 
heeft uiteraard alleen Samsung, maar Samsung zal moeilijk kunnen ontkennen dat 
de te nemen maatregelen, gelet op de aard en de omvang van de potentiële 
schade bij de consument, nauwelijks bezwaarlijk zijn. Zelfs niet als Samsung er 
een heel team aan security experts op zou zetten. 

 
Samsung verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens 
 
37. De standaardinstellingen van Samsungs smartphones maken het voor Samsung 

mogelijk om bepaalde statistische gegevens van deze smartphones te 
verzamelen. Samsung kan deze gegevens koppelen aan een specifieke 
smartphone en kan deze gegevens dus herleiden tot een specifieke gebruiker. 
Deze gegevens zijn derhalve persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 Wet 
bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Samsung is de verantwoordelijke bij de 
verwerking van deze persoonsgegevens (art. 1 sub d Wbp).  

 

1  Niet helemaal duidelijk is hoeveel mensen/fte er in dat ”SMR Committee” zitten maar het lijken er in ieder 
geval 1 à 2 te zijn. 
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Waarom is Samsung op grond van de Wbp verplicht om de gevorderde updates en 
upgrades beschikbaar te stellen? 
 
38. Als verantwoordelijke dient Samsung passende technische en organisatorische 

maatregelen ten uitvoer te leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen 
moeten een passend beveiligingsniveau garanderen. Daarbij moet worden gelet 
op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich 
meebrengen en moet rekening worden gehouden met de stand van de techniek en 
de kosten van de tenuitvoerlegging. (art. 13 Wbp). 

 
39. Samsung beschrijft de door haar genomen beveiligingsmaatregelen in productie 2. 

Het proces dat wordt gevolgd voor het dichten van beveiligingslekken wordt hierin 
beschreven. De beschreven maatregelen hebben echter niet tot gevolg dat er 
binnen een redelijke termijn een patch voor een beveiligingslek beschikbaar wordt 
gesteld. De door Samsung genomen maatregelen zijn daarmee niet passend en 
niet adequaat. 

 
40. Het is, gezien de zwaarwegende privacybelangen van de gebruikers, niet 

disproportioneel om van Samsung te verlangen dat zij sneller patches ter 
beschikking stelt om zo te voorkomen dat gebruikers onnodig worden blootgesteld 
aan de gevaren van een beveiligingslek.  Zeker niet nu Samsung zelf aangeeft 
binnen een maand een patch voor een beveiligingslek te kunnen aanleveren 
(productie 2 Samsung). Zij kiest er kennelijk bewust voor dit niet te doen.  

 
41. Dat Samsung patches sneller kan uitbrengen, blijkt ook uit het feit Samsung in 

productie 2 aangeeft voorrang te verlenen aan ‘flag ship devices’ bij het patchen 
van een lek. Dit betekent dat goedkopere, en voor Samsung daarmee minder 
relevante, toestellen later worden gepatcht dan de duurdere toestellen. Dit terwijl 
een lek in een minder duur toestel voor de gebruiker een even groot risico met zich 
brengt als een lek in een duurder toestel. Ook hieruit volgt dat de maatregelen die 
door Samsung genomen zijn, niet passend zijn en daarmee in strijd met artikel 13 
Wbp.  

 
42. Doordat Samsung nalaat (tijdig) patches te verstrekken, lopen gebruikers van 

Samsung smart phones het reële risico dat cybercriminelen volledige toegang tot 
en controle over hun smartphone verkrijgen en op die manier toegang krijgen tot 
hun persoonsgegevens. Samsung handelt derhalve in strijd met de wettelijke plicht 
van artikel 13 Wbp en handelt derhalve onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 
BW.  
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Kan de Consumentenbond zich op de Wbp beroepen? 
 
43. De norm van artikel 13 Wbp strekt tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene in de zin van de Wbp. Die betrokkene is in dit geval 
de Nederlandse consument die een Samsung smartphone koopt. In dit geval strekt 
de norm van artikel 13 Wbp dan ook (mede) tot bescherming van de belangen van 
consumenten die een Samsung smartphone hebben gekocht, zodat Samsung ten 
opzichte van deze consumenten onrechtmatig handelt.  

 
44. Nu de Consumentenbond de belangen van consumenten behartigt, heeft hij dan 

ook voldoende belang bij een vordering tot nakoming van de verplichting om 
passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking.  

 
45. In de Wet bescherming persoonsgegevens is verder in artikel 50 nadrukkelijk de 

mogelijkheid geboden een vordering in te stellen tegen een verantwoordelijke of 
bewerker die in strijd met de Wbp handelt, teneinde hem te bevelen maatregelen 
te treffen om de gevolgen van zijn gedrag te herstellen. Daarvoor is vereist dat een 
ander daardoor schade lijdt of dreigt te lijden. Zoals gesteld lopen gebruikers van 
Samsung smartphones het reële risico dat cybercriminelen volledige toegang tot 
en controle over een smartphone verkrijgen krijgen en op die manier toegang 
krijgen tot hun (persoons)gegevens. Gebruikers van Samsung smartphones lopen 
dan ook het reële risico dat zij hierdoor schade lijden, hetzij door aantasting van 
die gegevens, hetzij doordat met gebruikmaking van die (persoons)gegevens op 
andere wijze schade ontstaat. 

 
46. Gelet op het voorgaande en gelet op artikel 3:296 BW en artikel 50 Wbp, vordert 

de Consumentenbond dat Samsung haar verplichting op grond van artikel 13 Wbp 
nakomt en alle bekende kritieke beveiligingslekken, waaronder Stagefright, 
onverwijld zal herstellen in alle modellen smartphone met Android 
besturingssysteem die de afgelopen 2 jaar in Nederland zijn verkocht aan 
consumenten. 

 
47. Bovendien blijft het natuurlijk Samsungs eigen keuze om zoveel verschillende 

modellen smartphones op de markt te brengen, om deze modellen allemaal van 
andere toestel-specifieke software te voorzien, en om op al deze modellen het 
Android besturingssysteem te installeren, waardoor Samsung deels van derden 
afhankelijk is bij het repareren van gebreken. Samsung ziet de oplossing voor dit 
probleem in een voorkeursbehandeling van duurdere modellen boven goedkopere 
modellen:  
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‘Daarnaast worden prioriteiten gesteld op basis van marktsegment (over het 
algemeen worden duurdere toestellen eerder geüpdatet) en het aantal toestellen dat 
van een bepaald model is verkocht. Zo krijgen de toestellen die door de grootste 
groep mensen worden gebruikt, eerder een update.”  

 
48. Een dergelijk selectief beleid strookt natuurlijk niet met de ratio van het 

Nederlandse consumentenrecht, en dit dient dan ook geheel voor rekening van 
Samsung te komen. 

 
Kunnen consumenten zelf hun smartphone beter beveiligen? 
 
49. Eigenlijk niet, zo blijkt uit onderdeel 4 ‘Mitigation of Stagefright vulnerabilites’ van 

het rapport van prof. Mulder (productie 24). Niet reageren op phishing mails en een 
virusscanner installeren biedt gedeeltelijke bescherming. Het implementeren van 
de ASLR techniek2 verhoogt de drempel maar biedt ook geen 100% bescherming.  

 
50. Eigenlijk zou de consument Android moeten de-installeren en een geheel ander 

besturingssysteem zoals CyanogenMod moeten installeren. Maar dit is voor de 
gemiddelde smartphone consument gewoon te ingewikkeld. En bovendien lost dit 
beveiligingslekken zoals Certifi-gate niet op. Daarnaast worden consumenten niet 
duidelijk geïnformeerd over de beveiligingslekken in hun smartphone, dus zelfs al 
zouden ze in staat zijn om dit soort technische maatregelen te nemen, dan nog 
gebeurt dit in de praktijk niet omdat de consument door de producenten van 
smartphones niet op de hoogte wordt gebracht van de veiligheidslekken in zijn 
smartphone. 

 
51. Als producent van al deze toestellen is Samsung dan ook verantwoordelijk voor 

het veilig en up to date houden van deze smartphones, ook als het er veel zijn. 
 
Wat heeft Samsung gedaan sinds sommatie en bespreking op 17 december 2015? 
 
Ad 1.a. Informeren over Stagefright:  
 
52. Samsung heeft op 24 december 2015 op de pagina 

http://www.samsung.com/nl/support/skp/faq/1097862 enige algemene informatie 
over updates gepubliceerd, met als titel ‘Software ondersteuning Samsung’. Het 
enige dat Samsung daarin over Stagefright zegt is: ‘Voor zover bekend zijn er 
geen meldingen dat een Samsung telefoon ook echt is gekraakt als gevolg van 
Stagefright. Desondanks heeft het beschermen van Samsung toestellen tegen dit 
beveiligingskwetsbaarheid topprioriteit.’ Voorts verwijst Samsung naar de website 

2  Address space layout randomization, een soort scrambling techniek waardoor de locatie waar gegevens 
op de smartphone zijn opgeslagen, willekeurig wordt gemaakt, zodat deze lastiger vindbaar is voor 
cybercriminelen. 
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Samsung.com/nl waar zij stelt bij elk toestel aan te geven of het al een update 
heeft ontvangen voor Stagefright 1.0 of 2.0 en zo niet, wanneer die update wordt 
verwacht. 

 
53. In tegenstelling tot hetgeen Samsung beweert, wordt deze informatie niet voor elk 

toestel gegeven. Voor de volgende toestellen ontbreekt deze informatie: Galaxy 
S4 black edition, Galaxy S4 en de Galaxy Note 4 & Gear VR Bundel. Alle 
toestellen waarvoor deze informatie ontbreekt, zijn afgebeeld in productie 14. 

 
54. Voorts is de wijze waarop deze informatie in eerste instantie door Samsung werd 

gegeven, uiteraard volstrekt ontoereikend. In een nauwelijks leesbaar lichtgrijs 
lettertype helemaal onderaan de productpagina stond de tekst:  

 
“Software- en security update: Voor de Galaxy S6 edge (SM-G925F) is de huidige software versie Android 5.1. Het toestel ontvangt 
software ondersteuning tot maart 2017. Het toestel is bijgewerkt voor Stagefright 1.0 en 2.0. Zie www.samsung.com/nl/software-en-
security-update voor meer informatie.” 

 
Zelfs al zou de consument actief naar deze informatie op zoek gaan, dan is deze 
nog nauwelijks vindbaar. Het is vaste jurisprudentie dat dergelijke ‘kleine 
lettertjes’ onvoldoende zijn om de consument over essentiële kenmerken van het 
product te informeren. 

 
Waarom is deze informatie eigenlijk essentieel? 
 
55. Samsung heeft een marktonderzoek overgelegd (productie 15 Samsung) met als 

conclusie dat slechts een klein deel van de ondervraagde consumenten ‘veiligheid 
tegen hackers’ spontaan noemt als doorslaggevende factor bij de aankoop van 
een smartphone. 

 
56. Ik vraag me overigens af of dit percentage echt zo klein is als het marktonderzoek 

doet voorkomen. Ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd naar welke spontaan gegeven 
antwoorden de marktonderzoekers hebben samengevat als ‘gebruiksgemak’; dit is 
een heel breed begrip, waaronder bijvoorbeeld ook het automatisch ontvangen 
van updates, goede support, goed werkende apps, etc. kunnen vallen, en dat zijn 
zaken die je met evenveel gemak had kunnen samenvatten als ‘veiligheid’.  

 
57. Ook ben ik benieuwd naar waarom 23,7% van de ondervraagden het 

besturingssysteem doorslaggevend vindt bij aankoop; heeft dat misschien ook te 
maken met de veiligheid van het besturingssysteem en de regelmaat waarmee 
updates en upgrades voor het besturingssysteem beschikbaar worden gesteld? Dit 
hadden we kunnen controleren als daarnaar was gevraagd, en als Samsung de 
volledige antwoorden van de respondenten had overgelegd in plaats van alleen de 
samenvatting en conclusies van de marktonderzoekers. 
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58. Maar de Consumentenbond gaat er zelf eigenlijk ook wel vanuit dat ‘veiligheid’ 
voor veel consumenten geen doorslaggevende factor is bij hun keuze voor een 
smartphone. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. 

 
59. In de eerste plaats wordt dit veroorzaakt door het gebrek aan kennis bij 

consumenten over beveiligingslekken en de gevolgen daarvan. Consumenten zijn 
niet goed op de hoogte van beveiligingsrisico’s en zijn bij de aankoop van een 
smartphone grotendeels afhankelijk van de informatie die de producent daarover 
geeft en de informatie en het advies dat de consument daarover in de winkel krijgt. 
Als het onderwerp veiligheid/beveiliging/updates daar wordt doodgezwegen, dan 
weet de consument ook niet hoe belangrijk dit is. 

 
60. In de tweede plaats komt dit – misschien wel juist door het gebrek aan kennis - 

doordat consumenten er vanuit gaan dat de veiligheid van hun smartphone in orde 
is. Dat hoort immers bij de basale producteigenschappen die de consument van 
een smartphone mag verwachten, zodat die eigenschap dus geen 
onderscheidende rol speelt bij de keuze voor een smartphone. Net zoals de 
verwachting dat er geen schadelijke straling uit je telefoon komt of dat het glas 
stevig genoeg is dat je een smartphone in je broekzak of in een tas kunt stoppen. 
Of zoals een consument bij de aankoop van een auto verwacht dat de remmen en 
de airbag goed werken, zo mag de consument bij de aankoop van een 
smartphone verwachten dat hij veilig is. 

 
61. Maar belangrijker is denk ik de vraag wat Samsung met dit marktonderzoek 

eigenlijk probeert te bewijzen. Probeert Samsung aan te tonen dat beveiliging van 
smartphones tegen cybercriminelen niet belangrijk is? Dat consumenten niet 
duidelijk en volledig geïnformeerd zouden moeten worden over de veiligheid van 
hun smartphone omdat ze het niet belangrijk vinden? 

 
62. Dat is natuurlijk een gewetensvraag voor Samsung, maar dat is wel de vraag waar 

het vandaag om draait, en de Consumentenbond zou hierop graag een duidelijk 
antwoord krijgen van Samsung. Vindt Samsung de veiligheid van smartphones 
eigenlijk essentieel of niet? 

 
Hoe informeert Samsung de consument op dit moment? 
 
63. Samsung stelt (productie 13 Samsung, e-mail van dhr. Gert Jan ter Haar d.d. 10 

februari 2016) dat zij inmiddels verdere aanpassingen heeft doorgevoerd op haar 
website zodat zij consumenten nu wel duidelijk informeert over Stagefright. Ik zal 
laten zien dat dat niet zo is. 

 
64. Bij de Samsung Galaxy S5 Neo, die Samsung zelf aanhaalt als voorbeeld van hoe 

zij het doet (productie 5 Samsung), ziet dat er als volgt uit: 
 

15/32 



 

 
Op de productpagina van de Samsung Galaxy S5 Neo klik je op ‘ tech specs’ : 

 

 
 
Dan scroll je naar beneden: 
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Dan moet je klikken op ‘meer specificaties weergeven +’: 
 

 
 
Dan nog verder naar beneden scrollen: 
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Nog verder scrollen: 
 

 
 
En vrijwel onderaan staat het kopje ‘Software support’:  
 

 
 
65. Samsung laat in haar productie 5 alleen dit laatste screenshot zien, maar dat geeft 

dus geen goed beeld van de plaats waar deze informatie staat: helemaal onderaan 
de ‘tech specs’, en dan ziet de consument de informatie nog alleen als hij 
halverwege ook nog op ‘meer specificaties’ heeft geklikt. 

 
66. Samsung stelt (productie 13 Samsung, e-mail van dhr. Gert Jan ter Haar) dat zij 

deze informatie ook ter beschikking stelt aan retailers via een zgn. Dealer Portal. 
De Consumentenbond kan deze stelling niet verifiëren, en betwijfelt eerlijk gezegd 
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of dit juist is. Het was voor Samsung immers eenvoudig geweest om bijvoorbeeld 
screenshots te laten zien van het Dealer Portal waar deze informatie te vinden is, 
maar die heeft Samsung niet overgelegd. 

 
67. Samsung heeft ook een mail van afgelopen week (11 februari 2016) overgelegd 

aan dhr. Jort van den Boom (productie 14 Samsung). Ook hiervan kan de 
Consumentenbond niet verifiëren aan wie deze email nog meer is verzonden. 
Bovendien is de toon van de mail nogal vrijblijvend: ‘we willen je graag verzoeken 
deze informatie ook met je klanten te delen.’  Zoals ook uit de toelichting op deze 
productie blijkt: ‘retailers worden aangemoedigd deze informatie te gebruiken bij de 
verkoop van Samsung.’ 

 
68. Ik ben benieuwd hoe Samsung dit voor zich ziet: een verkoper staat in een winkel 

en zegt uit eigen beweging tegen een klant die overweegt om een Samsung 
telefoon van € 599,- aan te schaffen dat die telefoon op dit moment geen bekende 
beveiligingslekken heeft, maar dat de klant nog maar 4 maanden software 
ondersteuning van de fabrikant ontvangt? En dat Samsung daarna geen updates 
en upgrades meer garandeert, dus wordt de smartphone mogelijk kwetsbaar voor 
cybercriminelen?’ 
 

69. De Consumentenbond betwijfelt of een verkoper dit tegen (potentiële) klanten zal 
zeggen, zelfs niet als hij hiertoe door Samsung is ‘aangemoedigd’. Samsung zal 
retailers POS materialen moeten aanleveren waarin het duidelijk wordt vermeld, en 
Samsung zal het in de productinformatie in de verpakking moeten opnemen. 
Samsung heeft bovendien met een groot deel van de resellers een rechtstreekse 
contractuele relatie (zie productie 12B. Samsung) en kan hen derhalve verplichten 
om deze essentiële informatie aan ‘de gezamenlijke klant’ te geven. Anders komt 
de informatie niet bij de consument terecht. 

 
Ad 1.b. Informeren over toekomstige beveiligingslekken 
 
70. Op de genoemde website http://www.samsung.com/nl/support/skp/faq/1097862 

doet Samsung sinds 24 december 2015 de belofte: ‘Als er nieuwe 
beveiligingskwetsbaarheden worden gevonden die net zo kritisch zijn als 
Stagefright, zullen we de gegevens op onze productpagina’s aanvullen om je te 
informeren wanneer we verwachten een veiligheidspatch te kunnen uitrollen.’ 

 
71. Dat had Samsung dan dus moeten doen toen het Certifi-gate lek bekend werd. 

Samsung heeft dat echter niet gedaan, ondanks het herhaaldelijk aandringen en 
de sommaties van de Consumentenbond om consumenten ook over toekomstige 
lekken onmiddellijk te informeren, en ondanks de eigen toezeggingen van 
Samsung op dit punt. 
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Ad 1.c. Informeren over update- en upgradebeleid in het algemeen 
 
72. Samsung heeft op 24 december 2015 op de genoemde pagina 

http://www.samsung.com/nl/support/skp/faq/1097862 ook enige algemene 
informatie over updates gepubliceerd. Een paar citaten:  

 
‘Het kan echter zijn dat bepaalde updates voor jouw toestel niet beschikbaar zullen 
komen.’  
 
‘Wij doen ons best zoveel mogelijk toestellen van updates te voorzien.’  
 
‘We kunnen je bovendien niet beloven dat we steeds de nieuwste versie van het 
Android besturingssysteem op je telefoon zetten. We streven er echter naar 
gedurende de software-ondersteuningsperiode zoveel mogelijk toestellen te voorzien 
van de laatste nieuwe Android-versies.’  
 
‘Daarnaast worden prioriteiten gesteld op basis van marktsegment (over het 
algemeen worden duurdere toestellen eerder geüpdatet) en het aantal toestellen dat 
van een bepaald model is verkocht. Zo krijgen de toestellen die door de grootste 
groep mensen worden gebruikt, eerder een update.’ 

 
73. Het behoeft denk ik geen nadere toelichting dat dit te vaag is, dat Samsung 

hiermee eigenlijk niets zegt over haar update en upgrade beleid. Het klinkt meer 
als een disclaimer dan als informatie waar de consument zijn aankoopbeslissing 
op kan baseren.  
 

74. Maar misschien wel het meest zorgwekkend in dit verband is dat Samsung 
kennelijk niet echt de intentie heeft om consumenten duidelijk en volledig te 
informeren. Want wat doet Samsung als consumenten haar rechtstreeks via social 
media vragen wanneer zij een volgende update of upgrade kunnen verwachten 
voor hun smartphone? Dan antwoordt Samsung via het officiele Twitter-kanaal: “ 
we hebben hier geen informatie over. Op deze pagina kun je lezen waarom we 
daar geen informatie over hebben: samsung.com  Wat je moet weten over Android 
updates.”:   
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75. Samsung verwijst dus op 26 januari 2016, na alles wat er tussen partijen is gezegd 

en gebeurd, consumenten bewust naar een informatiepagina van 24 maart 2015 
(productie 47) in plaats van naar de ‘nieuwe’ informatie die Samsung op 24 
december 2015 online heeft gezet. 
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76. Een paar citaten uit dit oude bericht waarnaar Samsung verwijst: 
 

“Het algemene beleid is dat een Samsung toestel ongeveer 1 tot 3 jaar software 
support krijgt. Dit houdt in dat Samsung (wanneer technisch mogelijk) binnen die 
periode A[n]droid O.S updates zal blijven doen.” 
 
‘Daarom kiezen we er nu voor om geen informatie meer te geven over Android 
updates en wanneer ze beschikbaar komen, dat doen we vooral om teleurstellingen 
achteraf te voorkomen.’ 

 
77. Aan de ene kant voorziet Samsung haar klanten dus nog steeds bewust niet of 

slechts van vage informatie, terwijl Samsung naar de Consumenbond toe zeer 
stellig beweert er alles aan te doen om de consument goed te informeren, en haast 
verontwaardigd reageert als de Consumentenbond stelt dat de huidige informatie 
absoluut ontoereikend is. Het moge duidelijk zijn dat Samsung niet kan volhouden 
dat zij consumenten duidelijk informeert als dat ergens helemaal onderaan een 
productpagina gebeurt en op een of andere support pagina met een vaag verhaal 
over updates, als zij tegelijkertijd op gerichte vragen van consumenten misleidende 
informatie blijft geven, en resellers niet verplicht om de consument duidelijk te 
informeren. 

 
78. Hiermee is het spoedeisend belang gegeven voor de vorderingen van de 

Consumentenbond betreffende het nu en in de toekomst duidelijk informeren van 
consumenten over a) Stagefright, b) toekomstige beveiligingslekken en c) het 
algemene update en upgrade beleid van Samsung.  

 
Ad 2. Daadwerkelijk updaten en upgraden 
 
Waarom heeft Samsung eigenlijk de verplichting om de software op haar 
smartphones te updaten en upgraden? 
 
79. Het belang van software updates en upgrades voor de veiligheid van smartphones 

is evident, en kan tegelijkertijd niet genoeg worden benadrukt.  Het staat ook bij de 
Nederlandse overheid en andere instanties hoog op de agenda. Een paar 
voorbeelden daarvan:   

 
“Kwetsbaarheden in software zijn nog altijd de achilleshiel van digitale veiligheid” 
(Cybersecuritybeeld Nederland, CSBN 2015, productie 50). 
 
“Voorzie uw smartphone en/of tablet altijd van de laatste versie van het 
besturingssyteem.” (Factsheet veilig gebruik van smartphones, Nationaal Cyber 
Security Centrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie, productie 53). 
 
“Basistips voor consumenten: 
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[…] 
1. Voer updates voor je besturingssysteem, browser en hulpprogramma’s direct uit 
Dan loop je het minste kans op virussen.” (Alert Online, productie 50). 
 
“Wat kunt u doen?  
Een betrouwbare en veilige computer is niet alleen belangrijk om veilig te bankieren, 
maar ook voor het veilig bewaren en gebruiken van uw eigen gegevens en 
documenten. 
[…] 
Houd uw computersysteem veilig door uw computer zo in te stellen dat updates 
automatisch worden geïnstalleerd.” (Veiligbankieren.nl, productie 50). 
 
“The security of Android depends on the timely delivery of updates to fix critical 
vulnerabilities. In this paper we map the complex network of players in the Android 
ecosystem who must collaborate to provide updates, and determine that inaction by 
some manufacturers and network operators means many handsets are vulnerable to 
critical vulnerabilities.” (Study Security Metrics for the Android Ecosystem, 
Cambridge University, October 2015, productie 5). 

 
80. De juridische grondslag van de vorderingen van de Consumentenbond met 

betrekking tot het daadwerkelijk updaten en upgraden van smartphones, zijn de 
wettelijke regeling inzake conformiteit bij consumentenkoop, de algemene 
zorgplicht van Samsung en de verplichtingen van Samsung onder de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Deze grondslagen zijn in de dagvaarding 
toegelicht, dus ik zal daar gelet op de tijd nu niet bij stilstaan.  

 
Ad 2.a. Daadwerkelijk patchen van Stagefright  

 
81. Uit het technisch onderzoek dat op verzoek van de Consumentenbond en in 

aanwezigheid van Samsung is uitgevoerd door deskundige prof. H. Mulder is 
gebleken dat 2 toestellen van Samsung die op d.d. 4 januari 2016 nog het 
Stagefright lek bevatten, na een update door Samsung in de periode tussen 4 
januari 2016 en 29 januari 2016  inderdaad zijn gepatched (productie 24). 

 
82. Op het moment dat de Consumentenbond Samsung op 2 december 2015 

sommeerde, was de situatie echter heel anders. Toen waren slechts enkele high 
end modellen van Samsung gepatched voor Stagefright, maar was het overgrote 
deel van de Samsung smartphones nog onveilig, en dat terwijl het Stagefright lek 
al sinds 27 juli 2015 bekend was. 

 
83. Toeval of niet, sinds 2 december 2015 heeft Samsung het Stagefright lek voor 

meerdere modellen smartphones gepatched. Samsung heeft op 5 februari 2016 
echter nog op vragen van media geantwoord dat zij op dat moment pas tweederde 
van haar toestellen had gepatched, en éénderde dus nog niet (productie 32). Dat 
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betekent dus dat er op 5 februari jl. nog steeds zo’n 1,4  miljoen Samsung 
smartphone gebruikers in Nederland waren met een toestel dat niet gepatched is 
voor het Stagefright lek, laat staan voor het Certifi-gate lek.3 

 
84. Samsung stelt nu (productie 13 Samsung, e-mail d.d. 10 februari 2016 van dhr. 

Gert Jan ter Haar aan mr. Gerritzen) dat alle Android toestellen die sinds juli 2013 
in Nederland zijn geïntroduceerd, zijn gepatched voor Stagefright 1.0 en 2.0. 

 
85. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en dat is het helaas ook. Want ‘alle 

Android toestellen die sinds juli 2013 in Nederland zijn geïntroduceerd’ dat zijn 
lang niet alle Android toestellen die Samsung de afgelopen 2 jaar in Nederland 
heeft verkocht. Er zijn immers ook modellen die al vóór juli 2013 in Nederland zijn 
geïntroduceerd, en die nog steeds als nieuw worden verkocht: bijvoorbeeld de 
Galaxy S4 en de Galaxy S4 mini. Of deze modellen inmiddels wel of niet 
gepatched zijn, kan de Consumentenbond niet controleren, maar dit ligt uiteraard 
op de weg van Samsung om dit aan te tonen. 

 
86. Met de constatering dat Samsung nog niet alle toestellen heeft gepatched die zij 

de afgelopen 2 jaar heeft verkocht, is het spoedeisend belang gegeven voor de 
vorderingen van de Consumentenbond betreffende het daadwerkelijk dichten van 
het Stagefright lek. 

 
Ad 2.b. Daadwerkelijk patchen van toekomstige beveiligingslekken: Certifigate 
 
87. Voorts blijkt uit het technisch onderzoek van prof. Mulder dat de onderzochte 

toestellen niet zijn gepatched voor Certifigate. Zoals hiervoor gezegd zit het 
Certifigate lek weliswaar niet in Android of in de software van Samsung, maar 
Samsung heeft wel een code (sleutel) ter beschikking gesteld aan de leveranciers 
van de applicaties met het Certifigate lek. Samsung had, zodra het lek bekend 
werd, haar klanten hierover moeten informeren en de sleutel buiten werking 
moeten stellen, zodat deze applicaties geen toegang meer zouden hebben tot 
Samsung smartphones. 

 
88. En wat zal de toekomst brengen? Gisteren was het Stagefright, vandaag is het 

Certifi-gate, wat is het lek van morgen? Een nieuw lek in Linux zou het lek van 
morgen kunnen zijn. Het is op 19 januari 2016 bekend gemaakt en er wordt op dit 
moment onderzocht wat de ernst en omvang van het lek is. Voor de duidelijkheid: 
Linux vormt de kern van Android en volgens de onderzoekers die dit lek ontdekt 
hebben, is het lek aanwezig in 66% van alle Android smartphones. 

 

3 Op basis van een voorzichtige schatting van in totaal 9 miljoen Samsung smartphones in Nederland. 
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89. Google heeft ook voor dit lek al snel een patch ontwikkeld (productie 52). 
Aangezien Google dit beveiligingslek nog niet heeft opgenomen in de 
maandelijkse security update, is nog niet duidelijk of dit beveiligingslek ook door 
Google als kritiek wordt aangemerkt. Als dat zo is, dan onderstreept dat het 
spoedeisend belang van de vorderingen van de Consumentenbond betreffende 
het daadwerkelijk dichten van het Certifi-gate lek en andere toekomstige 
beveiligingslekken. 

 
Ad. 2.c. Gedurende 2 jaar na aankoop regelmatig beschikbaar stellen van updates en 
upgrades 
 
Waarom stelt de Consumentenbond de termijn op 2 jaar? 
 
90. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijk dat consumenten gemiddeld 

genomen verwachten een smartphone gedurende 2,26 jaar te kunnen gebruiken. 
Die verwachting komt, zo blijkt uit het onderzoek, ook overeen met de 
daadwerkelijke gebruiksduur. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat consumenten 
verwachten dat zij gedurende de gehele gebruiksduur voorzien worden van 
updates en upgrades (productie 25). 

 
91. Ook Uneto-VNI, de brancheorganisatie voor onder meer de elektrotechnische 

detailhandel, heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde gebruiksduur van 
bepaalde productgroepen. Uit dit onderzoek (productie 35) komt naar voren dat 
een redelijke gebruiksduurverwachting in de product groep portable (smartphones, 
smartwatches, audiospelers en navigatie) 2 jaar bedraagt.  

 
92. De consument die nu een Samsung Galaxy SIII mini koopt, dit is een toestel dat 

volgens Samsung vanaf februari 2016 geen updates meer zal ontvangen, heeft er 
dan ook recht op dat Samsung hem ook de komende twee jaar nog van updates 
voorziet.  

 
93. Interessant is overigens nog dat de Amerikaanse Consumer Technology 

Association een veel langere gemiddelde gebruiksduur noemt. Uit een onderzoek 
van de CTA uit 2015 blijkt dat consumenten levensverwachting van 4,7 jaar 
hebben voor smartphones (productie 51).  

 
94. In dit verband is opvallend dat Samsung zelf met een onderzoek komt van Kantar 

Worldpanel, waaruit blijkt dat de Nederlandse consument zijn smartphone op het 
moment van dat onderzoek gemiddeld 17,8 maanden in bezit heeft. Dit getal zegt 
echter niets over de verwachting die de consument heeft over de totale 
gebruiksduur van zijn smartphone of over de duur van de ondersteuning die hij van 
Samsung verwacht. Bovendien overlegt Samsung ook hier slechts de 
interpretaties van de onderzoekers, en niet de vragen die in het onderzoek zijn 
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gesteld en de antwoorden van de respondenten, zodat de opzet van dit onderzoek 
niet kan worden geverifieerd.  

 
Hoe lang biedt Samsung op dit moment updates en upgrades?  
 
95. Uit de informatie die Samsung op dit moment per model op haar website 

beschikbaar stelt, blijkt dat Samsung voor een aantal toestellen die op dit moment 
nog nieuw aan consumenten worden verkocht, nog slechts enkele maanden 
ondersteuning blijft bieden:  

 
Galaxy S5   tot april 2016 
Galaxy S5 mini tot juli 2016 
Galaxy Core 2  tot augustus 2016 
Galaxy Ace 4  tot september 2016 

 
96. Samsung geeft hiermee aan dat zij voor deze modellen in ieder geval niet 

gedurende 2 jaar na aankoop updates en upgrades blijft aanbieden: 
 

Samsung Galaxy S5: tot april 2016 
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Samsung Galaxy S5 mini: tot juli 2016 

 
 

Samsung Galaxy Core 2: tot augustus 2016 
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Samsung Galaxy Ace 4: tot september 2016 

 
 
97. Hiermee is het spoedeisend belang gegeven voor de vorderingen van de 

Consumentenbond betreffende het gedurende 2 jaar na aankoop daadwerkelijk 
regelmatig beschikbaar blijven stellen van updates en upgrades. 

 
De vorderingen van de Consumentenbond 
 
98. De Consumentenbond heeft zijn vorderingen zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd te 

formuleren, zodat enerzijds recht wordt gedaan aan de belangen van de 
consument maar zodat het anderzijds ook praktisch uitvoerbaar is voor Samsung. 
Samsung zal zometeen ongetwijfeld uitgebreid betogen waarom de vorderingen 
van de Consumentenbond te verstrekkend zijn, praktisch niet uitvoerbaar zijn, niet 
redelijk zijn of iets van gelijke strekking.  

 
99. Waar de Consumentenbond niet in mee kan gaan is dat het voor Samsung 

allemaal zo complex is omdat er zo verschrikkelijk veel verschillende modellen 
Samsung smartphones op de markt zijn, dat de Android software nauw verweven 
is met toestel-specifieke software, waardoor het technisch ingewikkeld of zelfs 
onmogelijk is om updates en upgrades uit te rollen voor al die modellen, dat het 
veel tijd kost om dat te doen, en dat Samsung afhankelijk is van de medewerking 
van derden voor het implementeren van updates en upgrades.  
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100. Samsung heeft zoals gezegd zelf voor die complexiteit gekozen door zoveel 

verschillende modellen op de markt te brengen, door te kiezen voor een 
besturingssysteem als Android en door een deel van haar smartphones via 
carriers zoals Vodafone en T-Mobile op de markt te brengen.  

 
101. Waar de Consumentenbond ook niet in mee kan gaan is dat Samsung voor de 

informatievoorziening aan consumenten afhankelijk zou zijn van resellers die deze 
informatie in de winkel aan klanten moeten geven. Zoals gezegd heeft Samsung 
met de meeste resellers een contractuele relatie en kan zij hen dus verplichten om 
de consument duidelijk te informeren over bekende en toekomstige 
beveiligingslekken en over het update en upgrade beleid van Samsung voor 
specifieke modellen. En Samsung heeft daarnaast uiteraard haar eigen 
mogelijkheden en contactmomenten om de consument hierover duidelijk te kunnen 
informeren, zoals via de website, via social media en via gedrukte POS materialen 
en productinformatie. 

 
102. Waar de Consumentenbond wel in mee kan gaan is overleg over de formulering 

van de vorderingen, zodat ze voor de consument een even goed resultaat 
opleveren, en tegelijkertijd praktisch uitvoerbaar zijn voor Samsung. Het gaat de 
Consumentenbond er niet om om het Samsung met deze procedure lastig te 
maken, maar om te bereiken dat consumenten duidelijk worden geïnformeerd en 
daadwerkelijk worden voorzien van de updates en upgrades waar zij recht op 
hebben. 

 
103. Een voorbeeld van hoe de informatievoorziening over de duur dat Samsung voor 

een bepaald model nog updates en upgrades zal blijven geven, is bijvoorbeeld 
door in het grijze blok aan te geven welke Android versie er op de smartphone is 
geïnstalleerd en tot wanneer dit model updates en upgrades zal blijven ontvangen: 
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104. Een alternatief voor de termijn van 2 jaar na aankoop voor het beschikbaar blijven 

stellen van updates en upgrades, zou kunnen zijn een termijn van bijvoorbeeld 4 
jaar na introductie op de Nederlandse markt, mits dat model dan na 2 jaar na 
introductie niet meer nieuw wordt verkocht.  
 

105. Ook is de Consumentenbond bereid mee te denken over een bijvoorbeeld een 
onderscheid in het geven van informatie over kritieke beveiligingslekken die 
inmiddels zijn gepatched, en informatie (waarschuwingen) voor actuele en kritieke 
beveiligingslekken die nog niet zijn gepatched. Dat laatste is uiteraard van groter 
belang dan het eerste, en zal dus op een andere manier gecommuniceerd kunnen 
(moeten) worden. 
 

CONCLUSIE 
 

106. Zoals ik in het begin al aangaf, is deze procedure een belangrijke stap in het 
grotere streven van de Consumentenbond naar het vergroten van de veiligheid 
van internet connected producten voor consumenten. De stappen die Samsung 
sinds de sommatie van de Consumentenbond heeft gezet, toeval of niet, zijn 
stappen in de goede richting. De stappen die Samsung na het vonnis in deze zaak 
nog zal gaan zetten, zullen ervoor zorgen dat Samsung als marktleider transparant 
zal zijn naar haar klanten, de Nederlandse consumenten, over wat zij van 
Samsung smartphones kunnen verwachten, en dat Samsung die verwachtingen 
ook waarmaakt.  

 
107. En nu al wordt er in de media een beroep gedaan op andere producenten van 

smartphones om dit voorbeeld te volgen, en dat is natuurlijk waar het uiteindelijk 
om gaat: dat alle producenten van niet alleen smartphones maar van alle met 
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internet verbonden producten, ervoor zorgen dat consumenten deze producten 
veilig kunnen blijven gebruiken.  

 
108. Namens de Consumentenbond verzoek ik u eerbiedig de vorderingen toe te 

wijzen.  
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