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Geachte heer Alberdingk Thijm,
Vraagstelling
Bij email van 5 juli 2017 heeft u mij verzocht in de vorm van een legal opinion een oordeel
te geven over de vraag of en zo ja: in welke mate het al dan niet (tijdig) verstrekken van
updates op smartphones leidt tot non-conformiteit.
Aanleiding voor het verzoek en verklaring omtrent mogelijk conflict of interest
De concrete aanleiding van uw verzoek wordt gevormd door het feit dat Samsung
Electronics Benelux B.V. (hierna: Samsung) in de conclusie van antwoord in opgemelde
procedure, waarvan ik kennis heb genomen, bij herhaling heeft verwezen naar publicaties
van mijn hand ten einde haar standpunt te onderbouwen dat zij niet gehouden is om updates
te leveren voor de door haar geproduceerde smartphones.
U heeft aangegeven voornemens te zijn om deze legal opinion te gebruiken in de procedure
tussen de Consumentenbond en Samsung. In dit kader hecht ik er vanwege de
wetenschappelijke zuiverheid aan het volgende op te merken. U heeft mij in dit verband
ingeschakeld in mijn hoedanigheid van hoogleraar en onderzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam en nadrukkelijk niet in mijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht van
de Consumentenbond. Deze legal opinion geeft dan ook niet het standpunt van de
Consumentenbond of zijn Raad van Toezicht weer, maar uitsluitend mijn wetenschappelijke
oordeel over de door u aan mij voorgelegde vraag. In die hoedanigheid heeft ook Samsung
naar mijn publicaties verwezen.
Samenvatting van het advies
Voor overeenkomsten waarbij Samsung een smartphone verkoopt met daarop Androidsoftware, volgt de verplichting tot updaten van (in ieder geval) de besturingssoftware mijns
inziens uit artikel 7: 17 lid 2 BW. Een weigering om dergelijke updates gedurende de
economische levensduur van de smartphone te verzorgen, levert non-conformiteit van de
smartphone op. De economische levensduur van de smartphone kan daarbij op ten minste
twee jaar na levering van de smartphone aan de consument worden gesteld.
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Wanneer de consument de besturingssoftware tegen betaling van een prijs in geld van
Samsung verkrijgt geldt mutatis mutandis hetzelfde: ook hier geldt m.i. een verplichting tot
updaten gedurende de economische levensduur van de smartphone waarop de digitale
inhoud wordt geplaatst. Wanneer de besturingssoftware van Samsung wordt verkregen
zonder dat de consument daarvoor een afzonderlijke prijs betaalt, maar tussen Samsung en
de consument (slechts) een EULA wordt gesloten, is de consumentenkoop-regeling hetzij
rechtstreeks, hetzij analoog van toepassing. Ook in dit geval kan artikel 7: 1 7 lid 2 BW dus
worden toegepast op de geleverde besturingssoftware. Voor beide typen overeenkomst tot
levering van geïndividualiseerde digitale inhoud geldt mijns inziens een verplichting tot
updaten gedurende de economische levensduur van de smartphone waarop deze software
geïnstalleerd wordt.
Een en ander is anders indien Samsung in duidelijke en begrijpelijke taal consumenten zo
informeren over de beperkingen in haar updatebeleid. Daarvan is evenwel geen sprake. Dat
brengt mijns inziens tevens mee dat Samsung jegens consumenten een oneerlijke
handelspraktijk pleegt en dus onrechtmatig handelt.
Onderbouwing
1. Inleiding

Dit advies is als volgt opgebouwd:
2. Een weergave van de in deze legal opinion belangrijkste relevante bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek en de EULA van Samsung;
3. De informatieplicht van de verkoper en de producent van een smartphone en van digitale
inhoud;
4. De toepasselijkheid van de consumentenkoop-regeling;
5. Toepasselijkheid conformiteitsvereiste;
6. Conformiteit;
6.1 Conformiteit bij de smartphone met geïnstalleerde besturingssoftware;
6.2 Conformiteit bij de levering van digitale inhoud tegen betaling in geld;
6.3 Conformiteit bij levering van digitale inhoud anders dan tegen betaling in geld;
7. De regeling van de oneerlijke handelspraktijken;
8. De conclusie.
Ik merk op dat in deze legal opinion geen onderscheid wordt gemaakt tussen updates en
upgrades. Van een update wordt veelal gesproken indien het gaat om een bestand dat dient
om ontdekte fouten, zoals bugs, te herstellen en om geconstateerde beveiligingsrisico's weg
te nemen. Bij een upgrade kan het ( ook) gaan om grotere veranderingen, zoals een nieuwe
functionaliteit of gebruikersinterface. Een upgrade heeft dan ook veelal een grotere omvang
dan een update.1 Het onderscheid tussen updates en upgrades is echter niet principieel, maar
eerder gradueel van aard.' Voor deze legal opinion is het onderscheid niet relevant,
aangezien het hier vooral gaat om aanpassingen van de besturingssoftware, zodat een
eventuele nieuwe functionaliteit of een eventuele nieuwe gebruikersinterface slechts bijzaak
is. Anders dan voor andere vormen van digitale inhoud soms het geval is, wordt van de
consument bij een upgrade ook geen andere of nieuwe prestatie verlangd dan zij voor een
update verschuldigd zou zijn - zo daarvoor al een tegenprestatie verschuldigd is.
1

Zie hiervoor https://nl.wikipedia.org/wiki/Update_(software) (laatst gecontroleerd op 2 augustus 2017).
Ik wijs in dit verband ook op de in nr. 6.1 opgenomen passages van de websites van T-Mobile en United
Consumers, die spreken over updates, terwijl mogelijk vooral gedoeld lijkt te worden op upgrades.
2
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Voor de goede orde merk ik voorts op dat het in deze procedure om een
collectieveactievordering van de Consumentenbond tegen Samsung gaat. Hoewel de
vordering betrekking heeft op (gestelde) tekortkomingen van Samsung in de nakoming van
haar contractuele verplichtingen jegens afzonderlijke consumenten, moet de vordering van
3
de Consumentenbond worden aangemerkt als een onrechtmatigedaadsvordering. Een
dergelijke vordering kan ook worden ingesteld als de onrechtmatige gedraging nog niet
4
heeft plaatsgevonden, maar slechts sprake is van een dreigende onrechtmatige daad. Vereist
is slechts dat er een voldoende reële dreiging is dat een onrechtmatige daad zal plaatsvinden.
Uit deze legal opinion zal blijken dat het beleid van Samsung om niet langer updates te
leveren voor smartphones die nog geen twee jaar oud zijn, maar waarvan het model al langer
dan twee jaar op de markt is (hierna: het updatebeleid van Samsung), leidt tot nonconformiteit van de besturingssoftware, omdat nog te ontdekken bugs en beveiligingsrisico's
niet langer worden verholpen. Welke risico's de consument precies loopt, is (aangezien het
om nog onbekende bugs en beveiligingsrisico's gaat) per definitie niet aan te geven, maar
dat de consument een serieus risico loopt, blijkt ook uit het feit dat gedurende de periode
waarin Samsung wél beveiligingsupdates levert, deze zo nodig tegen de wil van de
consument worden gedownload en geïnstalleerd. Dat maakt dat voldoende reëel is dat
consumenten risico zullen lopen en schade zullen leiden door het updatebeleid van
Samsung. Voor zover Samsung in de conclusie van antwoord (punten 7 .8- 7 .10) zou
bedoelen te betogen dat de vorderingen van de Consumentenbond slechts toewijsbaar zijn
indien de Consumentenbond concrete, thans bestaande gebreken in de besturingssoftware
aantoont waardoor consumenten schade (kunnen) lijden, zou die stelling van Samsung naar
mijn oordeel de aard van de door de Consumentenbond ingestelde procedure miskennen:
dergelijke concrete gebreken en schade kunnen naar de aard van de zaak niet worden
vastgesteld voordat zij zich voordoen, terwijl de vordering van de Consumentenbond er juist
op is gericht dergelijke schade te voorkomen. De mogelijkheid van een preventieve
onrechtmatigedaadsvordering dient juist om dat doel mogelijk te maken.

2. De voor deze legal opinion meest relevante bepalingen
Burgerlijk Wetboek
Artikel 6: 193a
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
( ... )
f. professionele toewijding: normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van
zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag
worden verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en eerlijke
marktpraktijken;
Artikel 6: 193b

3

Zie ten aanzien van het internationaal privaatrecht ook uitdrukkelijk Hof van Justitie I oktober 2002, zaak C167/00, ECLI:EU:C:2002:55, NJ2005, 221 m.nt. P. Vlas (Verein für Konsumenteninformation/Henkel); Hof
van Justitie 28 juli 20 I 6, zaak C-191/15, ECLI:EU:C:20I6:612, RvdW2016, 1096 (Verein für
Konsumenteninformation/ Amazon EU).
4
Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV, veertiende druk 2015, nr. 153; T.E. Deurvorst, Groene Serie
Onrechtmatige Daad, aantekening 131.
3
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1. Een handelaar handelt onrechtmatig jegens een consument indien hij een handelspraktijk
verricht die oneerlijk is.
2. Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt:
a. in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en
b. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen
merkbaar is beperkt of kan worden beperkt,
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen,
dat hij anders niet had genomen.
( ... )
Artikel 6: 193c
1. Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is
of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene
presentatie van de informatie, zoals ten aanzien van:
( ... )
b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's,
uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en
datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik,
gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong,
van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op
het product verrichte tests of controles;
( ... )
Artikel 6: 193d
1. Een handelspraktijk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende
ormssie.
2. Een misleidende omissie is iedere handelspraktijk waarbij essentiële informatie welke de
gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te
nemen, wordt weggelaten, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.
3. Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiële informatie als bedoeld
in lid 2 verborgen wordt gehouden of op onduidelijke, onbegrijpelijke, dubbelzinnige wijze
dan wel laat verstrekt wordt, of het commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duidelijk uit
de context blijkt, niet laat blijken, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.
( ... )
Artikel 6: l 93e
In het geval van een uitnodiging tot aankoop is de volgende informatie, voor zover deze niet
reeds uit de context blijkt, essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2:
a. de voornaamste kenmerken van het product, in de mate waarin dit gezien het medium en
het product passend is;
( ... )
Artikel 6: 193/
Indien er sprake is van commerciële communicatie, reclame of marketing daaronder
begrepen, is de informatie genoemd bij of krachtens de volgende artikelen in ieder geval
essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2:
( ... )

4
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b. artikelen 230m lid 1, onderdelen a, ben c, e tot en met h, o en pen 230v, leden 1 tot en
met 3, 5, alsmede lid 6, eerste zin, en lid 7, van Boek 6;
( ... )
Artikel 6: 193}
( ... )
2. Indien op grond van artikel 193b onrechtmatig door de handelaar is gehandeld, is hij voor
de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch aan zijn
schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening komt.
3. Een overeenkomst die als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk tot stand is gekomen,
is vernietigbaar.
Artikel 7:1
Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om
daarvoor een prijs in geld te betalen.
Artikel 7:5
1. In deze titel wordt verstaan onder consumentenkoop: de koop met betrekking tot een
roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die
handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
( ... )
5. Met uitzondering van de artikelen 9, 11 en 19a, zijn de bepalingen over consumentenkoop
van overeenkomstige toepassing op de levering van elektriciteit, warmte en koude en gas,
voor zover deze niet voor verkoop gereed zijn gemaakt in een beperkt volume of in een
bepaalde hoeveelheid, alsmede op de levering van stadsverwarming en op de levering van
digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, maar die wel is
geïndividualiseerd en waarover feitelijke macht kan worden uitgeoefend, aan een natuurlijk
persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit.
6. Voor de toepassing van de artikelen 9, 11 en 19a wordt een overeenkomst tussen enig
persoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
en de natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit, die zowel de levering van roerende zaken als het verrichten van diensten
betreft, uitsluitend aangemerkt als consumentenkoop.
Artikel 7:6
1. Bij een consumentenkoop kan van de afdelingen 1- 7 van deze titel niet ten nadele van de
koper worden afgeweken en kunnen de rechten en vorderingen die de wet aan de koper ter
zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper toekent,
niet worden beperkt of uitgesloten.
( ... )
Artikel 7: 17
1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de
zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen
bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag
verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig
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zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen
die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.
( ... )

EULA (productie 15 bij dagvaarding)
4. UPDATES VOOR SOFTWARE VAN SAMSUNG. Samsung is bevoegd u updates,
upgrades, aanvullingen en add-ons (indien van toepassing) voor de Software van Samsung
ter beschikking te stellen, waaronder bugfixes, service-upgrades (geheel of gedeeltelijk) en updates, verbeteringen en functieverbeteringen of verwijderingen van Software van
Samsung (inclusief volledig nieuwe versies) (gezamenlijk aangeduid als de 'Update') na de
datum waarop u het oorspronkelijke exemplaar van de Software van Samsung hebt
verkregen. Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers is van toepassing op alle
onderdelen van de Update, tenzij de betreffende Update vergezeld gaat van afwijkende
voorwaarden. Als u gebruik wilt maken van Software van Samsung die in het kader van een
Update is geleverd, moet u eerst een licentie hebben verworven voor de Software van
Samsung waarvan Samsung heeft aangegeven dat deze in aanmerking komt voor de Update
( ... ).
Aangezien het van groot belang is dat u Updates voor beveiligingssoftware op tijd
ontvangt zodat het systeem wordt beschermd tegen nieuwe bedreigingen, kunnen
beveiligingsupdates zonder uw toestemming worden gedownload en geïnstalleerd, zelfs
als u de functie "Updates automatisch downloaden" hebt uitgeschakeld. Hiermee is uw
mobiele apparaat van Samsung beveiligd en daarnaast elk mobiele apparaat van
Samsung dat wordt gebruikt via het concept "herd" of "community immunity". Voor
optimaal gebruik van uw apparaat raden we u aan regelmatig te controleren op nieuwe
Updates.
8. BEËINDIGING. Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers blijft van kracht totdat
deze wordt beëindigd. Uw rechten onder deze licentie worden automatisch beëindigd zonder
voorafgaande kennisgeving door Samsung als u de voorwaarden van deze
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet naleeft. Na beëindiging van deze
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers mag u niet langer gebruikmaken van de Software
van Samsung en moet u alle (volledige en gedeeltelijke) exemplaren van de Software van
Samsung vernietigen. Paragraaf 5, 9, 10, 13, 15 en 16 van deze Licentieovereenkomst voor
eindgebruikers blijven ook na een dergelijke beëindiging van kracht.
9. Afwijzing van garanties.
TENZIJ APART VERMELD IN EEN SCHRIFTELIJKE, UITDRUKKELIJK BEPERKTE
GARANTIE BIJ UW APPARAAT, WORDT ALLE SOFTWARE VAN SAMSUNG DIE
DOOR SAMSUNG MET DIT MOBIEL APPARAAT WORDT GELEVERD (HETZIJ
OPGENOMEN OP HET APPARAAT, GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE
VERKREGEN) AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN IN DE
BESCHIKBARE VORM ('AS AVAILABLE'), ZONDER GARANTIES VAN WELKE
AARD DAN OOK VAN SAMSUNG, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET. VOOR
ZOVER MOGELIJK OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJST SAMSUNG
ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT OF VAKKUNDIGE
INSPANNING, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
BETROUWBAARHEID OF BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID,
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ONTBREKEN VAN VIRUSSEN, RUSTIG GENOT, NIET-SCHENDINGEN VAN DE
RECHTEN VAN DERDEN OF ANDERE SCHENDINGEN VAN RECHTEN. IN
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE
GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENGENOEMDE
UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP UVAN TOEPASSING
ZIJN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING DAN WEL
SCHRIFTELIJK, WELK(E) DOOR U VAN SAMSUNG OF HAAR
DOCHTERONDERNEMINGEN IS VERKREGEN, WORDT GEACHT VERANDERING
TE BRENGEN IN DEZE AFWIJZING DOOR SAMSUNG VAN GARANTIES MET
BETREKKING TOT SOFTWARE VAN SAMSUNG, OF EEN GARANTIE VAN
WELKE AARD DAN OOK VAN SAMSUNG TE VORMEN.
13. Beperking van aansprakelijkheid.
SAMSUNG IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD
DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP HET
GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN
SAMSUNG OF APPLICATIES VAN DERDEN, DE INHOUD OF FUNCTIONALITEIT,
MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN OF
IN VERBAND MET FOUTEN, WEG LATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN,
VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN,
MISLUKTE AANSLUITINGEN, AANKOPEN BINNEN APPS EN ALLE ANDERE
DIRECTE, INDIRECT, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE OF
GEVOLGSCHADE, ZELFS INDIEN SAMSUNG OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN
DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE
RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE
BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U
VAN TOEPASSING ZIJN. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZAL DE
VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAMSUNG JEGENS U VOOR ALLE
VERLIEZEN, SCHADE EN VORDERINGSRECHTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR
NIET BEPERKT TOT, DIE OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD
OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
VAN SAMSUNG OF APPLICATIES VAN DERDEN OP DIT MOBIELE APPARAAT
MET BETREKKING TOT ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, HET SPECIFIEKE
BEDRAG DAT DE AANKOPER HEEFT BETAALD VOOR DIT MOBIELE APPARAAT
OF DERGELIJKE MET DIT MOBIELE APPARAAT MEEGELEVERDE APPLICATIES
VAN DERDEN NIET OVERSCHRIJDEN. DE VOORGAANDE BEPERKINGEBN,
UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (MET INBEGRIP VAN DE PARAGRAFEN 10,
11, 12 EN 13) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET
TOEPASSELIJK RECHT, ZELFS INDIEN ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET
HET BEOOGDE DOEL HEEFT BEREIKT.
3. De informatieplicht van verkoper van smartphone en digitale inhoud
Wanneer digitale inhoud noodzakelijk is voor de functionaliteit van een consurnentenzaak of
consumentendienst, zoals bij een smartphone, moeten de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van de digitale inhoud en het beleid ten aanzien van updates en upgrades
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tot de belangrijkste kenmerken van die zaak of dienst worden aangemerkt. 5 Op grond van de
in afdeling 6.5.2B BW geïmplementeerde bepalingen van de richtlijn consumentenrechten is
de verkoper van een smartphone of van digitale inhoud gehouden de consument te
informeren over de voornaamste kenmerken van de zaken en diensten die zij aanbiedt. Voor
in een verkoopruimte gesloten overeenkomsten volgt deze verplichting uit artikel 6:2301,
aanhef en onder a eng, BW, voor overeenkomsten die op afstand of buiten een
verkoopruimte zijn gesloten volgt dit uit artikel 6:230m lid 1, aanhef en onder a en r, BW.
Deze bepalingen zijn van dwingend recht6 en zo nodig ambtshalve toe te passen.7
Wanneer Samsung de consument niet informeert over beperkingen ten aanzien van deze
onderwerpen, zal de consument mogen verwachten dat de smartphone en de digitale inhoud
geschikt zijn voor normaal gebruik daarvan, zo volgt uit artikel 7: 17 lid 2 BW - waarover
hieronder meer. In dit verband merk ik op dat de verkoper de consument dan niet kan
tegenwerpen dat zij de informatie ook elders zelf had kunnen vinden, bijvoorbeeld door
actief op zoek te gaan naar informatie over het updatebeleid van Samsung. 8
4. Toepasselijkheid consumentenkoop-regeling
Op overeenkomsten waarbij een leverancier zich verplicht om, in ruil voor de betaling van
een prijs in geld, een zaak te leveren, is titel 7.1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van
toepassing, zo volgt uit artikel 7: 1 BW. Artikel 7:5 lid 1 BW bepaalt dat sprake is van een
consumentenkoop wanneer de verkochte zaak een roerende zaak is, de verkoper handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de koper een consument is, dat wil zeggen een
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Het toepassingsgebied van de consumentenkoop-regeling is echter niet beperkt tot
koopovereenkomsten: artikel 7:5 lid 5 BW breidt het toepassingsgebied van de regeling van
de consumentenkoop uit door te bepalen dat de bepalingen over consumentenkoop - met
uitzondering van enkele specifieke bepalingen - van overeenkomstige toepassing zijn op
onder meer overeenkomsten tot levering van digitale inhoud aan een consument voor zover
het gaat om digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, maar die wel is
geïndividualiseerd en waarover feitelijke macht kan worden uitgeoefend (hierna kortweg:
overeenkomsten tot levering van geïndividualiseerde digitale inhoud).
Bij de levering van geïndividualiseerde digitale inhoud kan de consumentenkoop-regeling
op verschillende manieren van toepassing zijn. In de eerste plaats kan de digitale inhoud een
bestanddeel van de roerende zaak zijn die het voorwerp van de consumentenkoopovereenkomst vormt. De geïndividualiseerde digitale inhoud kan ook het object van een
afzonderlijke overeenkomst vormen waarbij de consument een prijs in geld betaalt. Minder
duidelijk is of de consumentenkoop-regeling ook van toepassing is wanneer het om een
afzonderlijke overeenkomst tot levering van geïndividualiseerde gaat waarbij de consument
niet een prijs in geld betaalt.
5

Vgl. P.W.J. Verbruggen, P.T.J. Wolters, 'Consument en cybersecurity. Een agenda voor Europese
harmonisatie van zorgplichten', Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijkspraktijken (TvC)
2017/1, p. 26.
6
Zie artikel 6:230i lid I BW.
7
Vgl. Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 27 november 2015, ECLl:NL:RBROT:2015:8739 (Verisure). De
verplichting tot ambtshalve toetsing geldt in beginsel voor alle uit Europese consumentenrechtelijke regelingen
voortvloeiende bepalingen, zie Hof van Justitie 21 april 2016, zaak C-377/14, ECLI:EU:C:2016:283, RvdW
2016/806 (Radlinger/Finway), punt 66.
8
Vgl. Asser/Hijma 7-1*, achtste druk 2013, nr. 342.
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Van de eerste situatie is sprake indien het gaat om digitale inhoud die onlosmakelijk met het
functioneren van de 'hoofdzaak' is verbonden. Voor de procedure tussen de
Consumentenbond en Samsung valt bijvoorbeeld te denken aan de Android-software die is
geïnstalleerd op de smartphone: zonder deze besturingssoftware kan de smartphone immers
niet worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is aangeschaft en is deze feitelijk
waardeloos. In deze situatie is de verkoper van de smartphone aansprakelijk indien de
software ( de digitale inhoud) niet aan de daarvoor geldende normen voldoet, aangezien als
gevolg daarvan de smartphone niet aan de overeenkomst voldoet (artikel 7:17 lid 2 BW). Op
deze grond is Samsung in haar hoedanigheid van verkoper aansprakelijk jegens
consumenten die de smartphone rechtstreeks van haar betrokken hebben, bijvoorbeeld door
deze aan te schaffen in de webwinkel van Samsung of bij de Samsung Experience Store in
de Mediamarkt-vestigingen in Eindhoven, Groningen of Zwolle.9
Intermezzo: rechtspersoonlijkheid
Voor de goede orde merk ik op dat wanneer Samsung zich op het standpunt zou
stellen dat in deze gevallen de overeenkomst niet tot stand is gekomen met Samsung
(d.w.z.: Samsung Electronics Benelux B.V.), maar met een andere, al dan niet met
haar verbonden, vennootschap waarin de webwinkel of de Samsung Experience
Store zou zijn ondergebracht, en dat Samsung om die reden niet de aansprakelijke
verkoper is, merk ik het volgende op. Uitgangspunt is dat Samsung in een dergelijk
geval inderdaad niet de contractspartij en derhalve niet de aansprakelijke verkoper is.
Dit is evenwel op grond van het bepaalde in de artikelen 3:33, 35 en 61 lid 2 BW
anders indien de andere vennootschap bij de consument de indruk heeft gewekt aan
Samsung verbonden te zijn dan wel bevoegd te zijn om in haar naam en voor haar
rekening rechtshandelingen te verrichten ( en de consument hierop heeft vertrouwd)
en Samsung aan die schijn heeft bijgedragen, bijvoorbeeld door de schijn van
vereenzelviging of vertegenwoordigingsbevoegdheid niet weg te nemen ofschoon zij
weet dat die indruk wordt gewekt en dat consumenten hierop vertrouwen. Nu op de
website van Samsung onder 'contactgegevens' en in de algemene voorwaarden
alleen de naam en het adres van Samsung ( en niet van een andere vennootschap), en
op de website de KvK-registratie en het BTW-nummer, van Samsung worden
vermeld, is mijns inziens aan de eis van de artikelen 3:33, 35 en 61 lid 2 BW voor
vereenzelviging respectievelijk toerekening aan Samsung voldaan.
Van de tweede situatie is sprake indien de smartphone gekocht is van een andere verkoper
dan Samsung, zoals T-Mobile of United Consumers, maar tussen Samsung en de consument
een zelfstandige overeenkomst tot levering van geïndividualiseerde digitale inhoud tot stand
is gekomen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien het gaat om een applicatie die niet vooraf
op de smartphone is geïnstalleerd, maar later is gedownload. Daarvan is evenwel óók sprake
indien het gaat om een wel vooraf geïnstalleerde app of besturingssoftware als die app of
besturingssoftware de consument na het opstarten 'verplicht' om een end user's license
agreement (EULA) te sluiten ten einde de smartphone of de app te kunnen gebruiken: met
de sluiting van de EULA komt immers een contractuele relatie tot stand tussen Samsung en
de consument die de smartphone wil gebruiken. Mijns inziens dient deze situatie te worden
gelijkgesteld met het geval waarin een afzonderlijke download plaats vindt.
9

Zie respectievelijk https://shop.samsung.com/nl en http://www.samsung.com/nl/experience-store (laatst
gecontroleerd op 26 juli 2017).
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Naar geldend recht is onduidelijk of voor toepasselijkheid van de consumentenkoopregeling
bij een afzonderlijke overeenkomst tot levering van geïndividualiseerde digitale inhoud ( of
een EULA) vereist is dat de consument een prijs in geld dient te betalen: waar de definitie
van de koopovereenkomst in artikel 7:1 BW uitdrukkelijk spreekt over een 'prijs in geld' en
artikel 7:5 lis 1 BW daarbij aansluit met de term 'koop', bepaalt artikel 7:5 lid 5 BW dat de
bepalingen over consumentenkoop van overeenkomstige toepassing zijn op de levering van
geïndividualiseerde digitale inhoud. De overeenkomstige bepaling dat de consument een
tegenprestatie in geld verschuldigd dient te zijn, ontbreekt derhalve. Mijns inziens kan
hieruit worden afgeleid dat de consumentenkoop-regeling ook toegepast dient te worden op
een afzonderlijke overeenkomst tot levering van geïndividualiseerde digitale inhoud
waarvoor de consument geen prijs in geld betaalt, maar waarin zij 'betaalt' met haar
persoonlijke gegevens of met haar tijd en aandacht (bijv. in het geval van advertenties).
Wanneer daarentegen geoordeeld zou worden dat ook artikel 7:5 lid 5 BW vooronderstelt
dat de consument een prijs in geld dient te betalen, moet worden geconcludeerd dat de
consumentenkoop-regeling daarop niet rechtstreeks van toepassing is. In dat geval is sprake
van een onbenoemde bijzondere overeenkomst. Dat sluit echter niet uit dat op die
overeenkomst de regels van het (consumenten-) kooprecht, waaronder artikel 7:17 BW,
analoog kunnen worden toegepast." Het is dan aan de rechter om te beoordelen of, en in
welke mate, partijen in dat geval kunnen afwijken van de bepalingen van titel 7.1 BW. Ik
merk in dit verband op dat er goede redenen zijn om in dat geval het kooprecht analoog toe
te passen. In de eerste plaats wijs ik erop dat dergelijke overeenkomsten in de nabije
toekomst onder een (dwingendrechtelijke) regeling zullen vallen, aangezien het thans bij de
Raad van Ministers en het Europees Parlement aanhangige voorstel van de Europese
Commissie voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de
levering van digitale inhoud 11 óók van toepassing zal zijn op overeenkomsten waarbij de
consument niet in geld betaalt voor de levering van digitale inhoud. 12 Analoge toepassing
van het kooprecht op deze situatie zou dan kunnen worden gezien als een vorm van
anticiperende interpretatie. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke argumenten die pleiten voor
(ten minste analoge) toepassing van het kooprecht op dergelijke overeenkomsten. Al in 2011
stelde ik met collega's in dit verband vast dat - afgezien van de specifieke regels over prijs
en betaling - het verbintenissenrecht, en in het bijzonder het kooprecht, geschikt zijn om te
worden toegepast op overeenkomsten waarbij de digitale inhoud niet tegen betaling van een
prijs in geld geschiedt. Daarbij merkten wij op dat de conformiteitstoets flexibel genoeg is
om rekening te houden met het feit dat de consument niet in geld betaalt, aangezien het
'gratis' karakter van de digitale inhoud de verwachtingen van de consument omtrent,
bijvoorbeeld, de functionaliteit van de geleverde digitale inhoud zal beïnvloeden. Zo zal de
consument veelal minder gebruiksmogelijkheden verwachten van 'gratis' digitale inhoud.
Ook wordt met toepassing van dezelfde regels voorkomen dat een (irreëel) onderscheid
wordt gemaakt tussen verschillende business models, zoals gevallen waarin een basis-versie
van digitale inhoud om niet beschikbaar wordt gesteld en uitgebreidere mogelijkheden
10

Vgl. in een andere context ook HR 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV130 I, NJ2012, 293 (De
Beeldbrigade BV/Hulskamp Group BV).
11
Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale
inhoud, COM(2015) 634 final.
12
Vgl. artikel 3 lid 1 van het voorstel. De Raad van Ministers heeft inmiddels in eerste lezing ingestemd met
het richtlijnvoorstel, inclusief met de toepasselijkheid daarvan op gevallen waarin de consument
persoonsgegevens aan de leverancier van de digitale inhoud verschaft, zie
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9901-2017-ADD- l /en/pdf (laatst gecontroleerd op 28 juli
2017).
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kunnen worden 'bijgekocht' .13 Een en ander geldt mijns inziens des te meer in gevallen
waarin de leverancier van de digitale inhoud ook de producent is van de apparaten waarop
deze digitale inhoud dient te worden gebruikt en de digitale inhoud in werkelijkheid
noodzakelijk is om de apparaten te gebruiken overeenkomstig het normaal gebruik van deze
zaken. In de situatie van Samsung bestaat het bedrijfsmodel er dan in dat Samsung een
smartphone met besturingssoftware produceert, waarbij geen afzonderlijke prijs in rekening
wordt gebracht voor de digitale inhoud en het onderhoud daarvan, maar de kosten daarvan
inbegrepen zijn in de oorspronkelijke aanschafprijs van de smartphone. Er is mijns inziens
dan ook geen reden om artikel 7: 17 lid 2 BW en de daaruit voortvloeiende verplichting voor
de leverancier van de digitale inhoud niet analoog toe te passen op de overeenkomst tot
levering van geïndividualiseerde digitale inhoud waarvoor de consument niet een prijs in
geld betaalt.
Op de bepalingen van de EULA zijn overigens ook indien anders geoordeeld zou worden
over de rechtstreekse of analoge toepassing van de consumentenkoop-regeling in ieder geval
de regeling van afdeling 6.5.3 BW (algemene voorwaarden) van toepassing, inclusief de
bepalingen van de zwarte en grijze lijst, en de bepalingen over oneerlijke handelspraktijken,
nu beide regelingen niet vereisen dat de consument gehouden is een betaling in geld te doen.
In dat geval geldt dat de hierna te bespreken bepalingen van de artikelen 9 en 13 EULA ( die
beiden beogen de wettelijke aansprakelijkheid van Samsung volledig uit te sluiten), vermoed
worden onredelijk bezwarend te zijn (artikel 6:237, aanhef en onder f, BW). Het is derhalve
aan Samsung om te bewijzen dat de bepalingen - ondanks het vergaande karakter ervan wél redelijk zijn. Het vermoeden van onredelijk bezwarendheid geldt overigens ook in een
collectieveactieprocedure op de voet van artikel 6:240 lid 1 BW, mocht de
Consumentenbond een dergelijke procedure overwegen.
5. Toepasselijkheid conformiteitsvereiste
Uit artikel 7:6 lid 1 BW volgt dat indien sprake is van een consumentenkoop, de artikelen
7: 1-3 8 BW en de bepalingen betreffende de rechten en vorderingen van de koper in geval
van een tekortkoming van de verkoper van dwingend recht zijn. Uit Europese rechtspraak'"
volgt dat de nationale rechter zo nodig gehouden is om ambtshalve te toetsen of sprake is
van een consumentenkoopovereenkomst en, indien dat het geval is, ambtshalve bedingen
buiten toepassing te laten die ten nadele van de consument afwijken van de in titel 7.1 BW
geïmplementeerde bepalingen van de richtlijn consumentenkoop.15
Indien op de overeenkomst de consumentenkoop-regeling van toepassing is - hetgeen in
ieder geval geldt voor de eerste twee in nr. 4 genoemde situaties -, betekent dit dat ook de
regeling van artikel 7: 17 BW van toepassing. Op grond van deze bepaling moet de
smartphone met de daarop geïnstalleerde digitale inhoud, of - bij een afzonderlijke
overeenkomst - de geleverde geïndividualiseerde digitale inhoud 'aan de overeenkomst
voldoen' (artikel 7: 17 lid 1 BW). Daarvan is geen sprake - anders gezegd: de smartphone
dan wel de digitale inhoud is non-conform - indien die zaak, 'mede gelet op de aard van de
zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen
bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag
13

Vgl. Loos/Helberger/Guibault/Mak, European Review of Private law 2011/6, p. 757.
Hof van Justitie 3 oktober 2013, zaak C-32/12, ECLl:EU:C:2013:637 (Duarte Hueros) en Hof van Justitie 4
juni 2015, zaak C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, NJ2016, 148 (Faber).
15
Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen, Pb EG 1999, L 171/12.
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verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig
zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen
die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien', aldus artikel
7:17lid2BW.
In de conclusie van antwoord merkt Samsung op dat in de EULA is aangegeven dat de
digitale inhoud 'as is' wordt geleverd. Samsung verwijst daarbij naar artikel 18 van de
EULA; in de door de Consumentenbond bij dagvaarding ingebrachte productie 15, waar
Samsung op dit punt in de conclusie van antwoord ook naar verwijst, gaat het evenwel om
artikel 9 EULA. Dit artikel en het daarop aansluitende en zo mogelijk nog verdergaande
artikel 13 EULA, zijn hierboven (in nr. 2) in hun geheel opgenomen. Deze bepalingen
maken duidelijk dat Samsung alle of nagenoeg alle aansprakelijkheid voor gebreken in de
geleverde digitale inhoud afwijst. Daarmee beoogt Samsung kennelijk de aansprakelijkheid
op basis van artikel 7: 17 BW uit te sluiten, welke uitsluiting in strijd is met het bepaalde in
artikel 7:6 lid 1 BW. De rechter is dan ook gehouden beide bedingen in een
consumentenovereenkomst te vernietigen. Deze met dwingend recht strijdige bepalingen
zijn bovendien onredelijk bezwarend. 16 Aangezien beide artikelen als geheel dezelfde
vérgaande strekking hebben - beide artikelen beogen iedere vorm van aansprakelijkheid van
Samsung volledig uit te sluiten - kunnen de bepalingen ook niet worden gesplitst en partieel
17
worden vernietigd, maar treft de vernietiging in beide gevallen het gehele beding. Dat
betekent dat Samsung geen beroep toekomt op het bepaalde in de artikelen 9 of 13 EULA.
Ten overvloede merk ik op dat voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat de
bedingen wél splitsbaar zou zijn, de artikelen 9 en 13 EULA niet kunnen leiden tot het door
Samsung beoogde doel: indien en voor zover uit artikel 7: 17 BW zou voortvloeien dat de
consument mag verwachten dat de digitale inhoud wordt ge-update - hetgeen, zoals ik
hieronder zal toelichten, het geval is -, zou een beperking van dat recht in de artikelen 9 en
13 EULA weer moeten worden aangemerkt als een in artikel 7:6 lid 1 BW verboden
beperking van de rechten van de consument. Uit het voorgaande volgt in ieder geval dat de
bepaling in de EULA dat de digitale inhoud 'as is' wordt geleverd, niet de basis kan vormen
voor de stelling van Samsung dat zij niet gehouden is om de digitale inhoud te updaten.

6. Conformiteit
De kern van de vraag is dan ook wat de consument mag verwachten van een smartphone en
de daarop geïnstalleerde digitale inhoud, respectievelijk van de geïndividualiseerde digitale
inhoud die op basis van een afzonderlijke overeenkomst is aangeschaft. Zoals ik in
Mediaforum heb opgemerkt, en met een zekere gretigheid door Samsung is geciteerd in nr.
4.8 van de conclusie van antwoord:
'Het probleem is dat bij digitale inhoud een dergelijke standaard veelal (nog)
18
ontbreekt.'
Dat betekent niet dat artikel 7: 17 lid 2 BW daardoor niet kan worden toegepast, maar dat het
aan de rechter is om, van geval tot geval, die standaard vast te stellen. Bij dit artikel gaat het,
16

Vgl. M.B.M. Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2e druk 2013, nr. 188. In
deze zin ook Hof Den Bosch 18 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017: 1787 (X/STU-Beheer).
17
Vgl. Hof van Justitie 14 juni 2012, zaak C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, NJ20l2, 512 (Banco Espanol de
Crédito), punten 65, 69-70; Hof van Justitie 30 mei 2013, zaak C-488/11, ECLI:EU:C:2013:341, NJ2013, 487
(Asbeek Brusse), punten 57-60.
18
M.B.M. Loos, 'Consumentenovereenkomsten tot levering van digitale inhoud na de implementatie van de
Richtlijn consumentenrechten', Mediaforum 2015/3, p. I 00.
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zoals Samsung in nr. 4.9 van de conclusie van antwoord op zich terecht opmerkt, om een
open norm. Anders dan Samsung meent, kan deze norm door de rechter echter worden
geconcretiseerd, ook als dat ertoe zou kunnen leiden dat de geconcretiseerde norm zou
moeten 'worden toegepast op smartphone-fabrikanten in het algemeen' (conclusie van
antwoord, nr. 4.9): een dergelijke ontwikkeling van een geconcretiseerde norm is immers
wel vaker het gevolg van rechtspraak: in het verleden is op soortgelijke wijze uit deze
bepaling afgeleid dat de koper van een tweedehands auto mag verwachten dat de auto veilig
is om te worden gebruikt op de openbare weg. 19
Door Samsung wordt voorts op diverse plaatsen in de conclusie van antwoord in twijfel
getrokken dat artikel 7:17 BW van toepassing is op duurovereenkornsten.t'' In nr. 7.15 wordt
hieraan (met verwijzing naar mijn artikel in Mediaforum, p. 100), toegevoegd:
'Loos voegt dan ook toe:
"Een aanpassing van artikel 7: 17 BW voor dergelijke duurovereenkomsten is
wenselijk, maar niet in de wet opgenomen. '"
En in nr. 7 .16 wordt opgemerkt:
'Nog daargelaten dat Loos met zoveel woorden aangeeft dat art. 7: 17 BW zonder
wettelijke aanpassing niet eens van toepassing kan zijn op duurovereenkomsten die
zouden verplichten tot dergelijke updates'.
Met de hier weergegeven opmerking heb ik niet willen stellen dat artikel 7: 1 7 BW niet van
toepassing is op duurovereenkomsten, maar slechts dat een verplichting tot het leveren van
updates niet met zoveel woorden in artikel 7:17 BW is opgenomen. Dat het artikel wel
degelijk van toepassing is op duurovereenkomsten, volgt al uit het feit dat het artikel óók
van toepassing is op overeenkomsten tot levering van energie ( op welke overeenkomsten
volgens artikel 7:5 lid 5 BW de consumentenkoop-regeling eveneens van overeenkomstige
toepassing is verklaard), en dat dergelijke overeenkomsten naar hun aard
duurovereenkomsten zijn.
De wijze waarop de conformiteitsvraag moet worden beantwoord, kan daarentegen wel
verschillen naar gelang het gaat om de koop van een smartphone met geïnstalleerde
besturingssoftware (6.1.) of om een afzonderlijke overeenkomst tot levering van digitale
inhoud tegen betaling van een prijs in geld (6.2.). Tot slot zal ik ingaan op de conformiteit
bij overeenkomsten waarbij digitale inhoud wordt geleverd maar de consument geen prijs in
geld betaalt (6.3).
6.1. De smartphone met geïnstalleerde besturingssoftware
Van een smartphone mag worden verwacht dat deze op normale - veilige - wijze kan
worden gebruikt. De smartphone bevat veelal buitengewoon gevoelige en persoonlijke
informatie - variërend van foto's, video's en notities tot locatiegegevens en apps van
banken. Wanneer de besturingssoftware niet up-to-date is en beveiligingsgebreken vertoont,
loopt de consument het gevaar de op de smartphone opgeslagen informatie kwijt te raken of
om gehackt te worden. Normaal, veilig, gebruik van een smartphone impliceert derhalve dat
19

Vgl. bijvoorbeeld Hoge Raad 15 april I 994, ECLI:NL:HR: I 994:ZC 1338, NJ 1995, 614 (Schirmeister/De
Heus, Oldtimer).
20
Zie bijv. conclusie van antwoord, nr. 7.14, 7.20.
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een adequate bescherming tegen dergelijke veiligheidsrisico's wordt geboden.21 Dat
veiligheidsgebreken in de geleverde digitale inhoud bestaan en gedurende de economische
levensduur van de smartphone zullen worden ontdekt, is een algemeen bekend ervaringsfeit,
waarvan ook consumenten geacht worden op de hoogte te zijn. Dat een dergelijk gebrek zich
niet zal voordoen, mogen consumenten dan ook redelijkerwijs niet verwachten.22 Waar het
juridisch om gaat, is of het op normale wijze kunnen gebruiken van een smartphone
impliceert dat de verkoper ook moet zorgen voor updates van de digitale inhoud. Of, zoals
Verbruggen en Wolters het formuleren: 'De relevante eigenschap waarvan de aanwezigheid
in een dergelijk geval getoetst moet worden is dan ook niet de beveiliging ten tijde van het
sluiten van de koopovereenkomst, maar de geboden ondersteuning of updates die de
softwareontwikkelaar na ontdekking van het lek verschaft. '23 Zij vervolgen dan: 'De
consument zou mogen verwachten dat zij gedurende een redelijke periode ondersteuning
krijgt die het product geschikt houdt voor normaal gebruik. '24
Normaal gebruik van de smartphone brengt mijns inziens derhalve mee dat van de verkoper
( of, als feitelijk uitvoerder van deze verplichting namens de verkoper, de fabrikant van de
smartphone) mag worden verwacht dat deze updates levert om bijvoorbeeld ontdekte bugs
in de beveiliging van de software te dichten.25 Hierbij moet worden bedacht dat vanaf het
moment dat de digitale inhoud niet meer ge-update wordt, het product niet langer veilig kan
worden gebruikt en derhalve vervangen zal moeten worden, aangezien de consument vanaf
dat moment er niet meer op kan vertrouwen dat de op de smartphone opgeslagen informatie
veilig is opgeslagen. In mijn ook door Samsung, maar niet op dit punt, aangehaalde artikel
in Mediaforum merkte ik in dit verband het volgende op:
'In de praktijk kunnen bij digitale inhoud verschillende soorten
conformiteitsproblemen worden onderscheiden: problemen met betrekking tot de
toegang, compatibiliteit en functionaliteit van de digitale inhoud,
kwaliteitsproblemen, en veiligheidsproblemen. Deze categorieën lopen overigens in
elkaar over en de kwalificatie van het type probleem heeft geen juridische gevolgen.
De drie categorieën hebben bovendien met elkaar gemeen dat zij alle betrekking
hebben op verborgen gebreken, dat wil zeggen: op gebreken die de consument niet
kan ontdekken voordat zij gebruik maakt van de digitale inhoud. Voor zover de
leverancier de gebreken kende of behoorde te kennen, maar deze niet voor
contractsluiting heeft gemeld aan de consument, is zonder meer sprake van nonconformiteit. '26
21

Vgl. in deze zin ook S. Hoke, Consumentenbescherming en onveilige software. In hoeverre biedt het
Nederlandse privaatrecht effectief bescherming aan consumenten met onveilige software in een mobiele
telefoon ontstaan door een gebrek aan updates?, masterscriptie UvA 2017, p. 17: 'De vraag is wat een
gemiddelde, omzichtige en oplettende consument redelijkerwijs mag verwachten van zijn aankoop en de
software die daarin verwerkt is. Mijns inziens houdt dat in dat een consument ervanuit mag gaan dat zijn
telefoon veilig is, uitgerust is met de meest recente versie van het besturingssysteem, en geen kwetsbaarheden
bevat voor veiligheidslekken. Tevens mag hij ook verwachten dat indien er wel beveiligingslekken bestaan,
deze door de leverancier van de telefoon zo snel mogelijk worden gedekt om ernstige gevolgen te vermijden.
Uit de parlementaire geschiedenis is op te maken dat garantie een voorbeeld van een eigenschap van een zaak
is. Het leveren van software updates is vergelijkbaar met een garantie. Beide dragen bij aan de levensduur van
de zaak.'
22
Verbruggen/Wolters, TvC 2017/1, p. 25-26.
23
Verbruggen/Wolters, TvC2017/1, p. 26.
24
Verbruggen/Wolters, TvC 2017 /I, p. 26.
25
In deze zin ook Hoke 2017, p. 17-18.
26
Loos, Mediaforum 2015/3, p. 99.
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Wanneer de verkoper de gebreken niet kende of behoorde te kennen - en dat is bij
veiligheidsgebreken die pas na de levering bekend zijn geworden per definitie het geval - is
de vraag of sprake is van non-conformiteit wat moeilijker te beantwoorden. Dat is niet het
geval wanneer uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt over het updaten van de digitale inhoud.
In mijn artikel in Mediaforum, dat op dit punt ook door Samsung wordt geciteerd,27 merkte
ik in dit verband op:
'Wanneer partijen echter zijn overeengekomen dat de leverancier verplicht is
regelmatige updates van de originele digitale inhoud te verzorgen, zoals updates voor
virusscanners of wegenkaarten voor navigatiesoftware als TomTom, moet de
conformiteitstoets worden aangepast: bij dergelijke overeenkomsten moet de digitale
inhoud niet alleen op het moment van aflevering, maar gedurende de gehele
contractsperiode aan de overeenkomst voldoen. '28
Dat betekent echter niet dat indien geen uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt, er geen recht
op updates zou kunnen bestaan. Een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor een
verplichting tot updaten bestaat niet, ook al is dit mijns inziens wel wenselijk, zo merkte ik
in mijn artikel in Mediaforum op.29 Een verplichting tot updaten kan echter wel degelijk
voortvloeien uit de in artikel 7: 17 lid 2 BW neergelegde norm dat de smartphone moet
voldoen aan de redelijke verwachtingen van de koper. Zoals hierboven al is aangegeven,
vloeit uit artikel 7: 17 lid 2 BW wel degelijk een dergelijke verplichting voort, maar dat kan
anders zijn indien de verkoper vóór contractsluiting duidelijk heeft gemaakt dat de
consument een dergelijke update niet mag verwachten (zie hierboven, nr. 3).30
In een ander artikel, dat betrekking heeft op het in nr. 4 genoemde richtlijnvoorstel maar
mijns inziens het in Nederland geldende recht weergeeft, merkte ik in dit verband het
volgende op:
'Waar dergelijke afspraken niet zijn gemaakt, mag de consument mijns inziens
desalniettemin verwachten dat de leverancier er gedurende een redelijke, naar de
omstandigheden van het geval te bepalen, periode zorg voor draagt dat de consument
gebruik kan maken van de digitale inhoud en dat de leverancier dit gebruik zo nodig
ondersteunt door middel van het zenden van gratis updates: zou een dergelijke
verplichting niet op de leverancier rusten, dan zou veel digitale inhoud al kort na
levering onbruikbaar zijn geworden. Dat geldt in het bijzonder voor updates die
inmiddels ontdekte gebreken in de digitale inhoud moeten herstellen, aangezien de
consument op grond van artikel 12 lid 1 richtlijn digitale inhoud in veel gevallen
recht heeft op levering van dergelijke updates als remedie voor de gebrekkig
gebleken digitale inhoud. Bovendien weet of behoort de leverancier van de digitale
inhoud te weten dat de digitale omgeving van de consument aan verandering
onderhevig is. Zo behoort een app-leverancier te weten dat het besturingssysteem
van een smartphone regelmatig geüpdatet of vervangen wordt en zal van hem mogen
worden verwacht dat hij de app kosteloos bijwerkt wanneer de update of vervanging
27

Zie de conclusie van antwoord, nr. 7. 13.
Loos, Mediaforum 20 I 5/3, p. 100.
29
Loos, Mediaforum 2015/3, p. I 00.
30
Een verplichting tot updaten kan overigens ook voortvloeien uit de aanvullende werking van de redelijkheid
en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW).
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van het besturingssysteem binnen betrekkelijk korte tijd na levering van de digitale
inhoud plaatsvindt. Wanneer hij dat niet doet, is mijns inziens sprake van nonconformiteit, ook al bestond het gebrek nog niet op het moment van de aflevering
van de digitale inhoud, aangezien de consument in een dergelijk geval op grond van
de (stilzwijgende) afspraak in de overeenkomst een update mocht verwachten.v"
De vraag is dan hoe lang de consument recht heeft op de levering van updates. Dat heeft de
verkoper van de smartphone ( of van de geïndividualiseerde digitale inhoud) deels zelf in de
hand door de consument - overeenkomstig zijn in nr. 3 uiteengezette verplichtingen hierover duidelijk en tijdig te informeren. Als zij dat niet heeft gedaan, zal de consument
mijns inziens mogen verwachten dat de updates worden geleverd tijdens de gehele
economische of (indien deze korter is:) de technische levensduur van de smartphone.
Dat updates noodzakelijk zijn voor het normaal gebruik van een smartphone, kan eigenlijk
nauwelijks worden betwist. T-Mobile - een van de providers die Samsung-smartphones
verkoopt - merkt in dit verband over updates op haar website het volgende op:

'Software update van je toestel
Je telefoon werkt beter met de meest recente software
In 30% van de gevallen is een software-update de oplossing

Je telefoon updaten
Het updaten van je telefoon met de meest recente software zorgt ervoor dat je
telefoon optimaal blijft werken. Software updates bieden je telefoon nieuwe functies,
verbeterde functionaliteiten en vaak wordt je toestel sneller. Met de nieuwste
software op je telefoon wordt het gebruik van je toestel nog leuker en gemakkelijker.
Installeren is bovendien zo gedaan.

Software installeren
Vaak kun je eenvoudig met een klik op de knop de update direct op je toestel
binnenhalen. De meeste telefoons geven met een pictogram of icoontje aan dat er een
nieuwe software update beschikbaar is. Bij sommige types dien je de telefoon eerst
op de computer aan te sluiten. In beide gevallen staat de update binnen enkele
32
minuten op je telefoon. '
United Consumers, dat ook smartphones van Samsung verkoopt, meldt op dit punt het
volgende op haar website:

'Hoe kan ik mijn Android telefoon updaten?
Om uw Android telefoon zo optimaal mogelijk te laten werken, is het noodzakelijk
dat u de systeem updates in de gaten houdt. Een of meerdere keren per jaar verschijnt
een nieuwe update voor uw Android telefoon. Deze updates kunt u via uw
smartphone opvragen.
( ... )

Kan ik alle nieuwe versies van Android installeren?
Het ligt aan het type smartphone dat u heeft of u de nieuwste versies van Android
kunt installeren. Als u een wat ouder toestel heeft, is het mogelijk dat er geen nieuwe
31

M.B.M. Loos, 'Europese harmonisatie van online en op afstand verkoop van zaken en de levering van
digitale inhoud (II), Nederlands tijdschrift voor Europees Recht 2016/4, p. 153.
32
https://www.t-mobile.nl/klantenservice/toestel-en-sim/reparatie/software-update (laatst gecontroleerd op 26
juli 2017).
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Android updates voor uw telefoon beschikbaar komen. Uw toestel kan de nieuwe
update bijvoorbeeld niet ondersteunen. Of het is voor de telefoon fabrikant
commercieel niet aantrekkelijk genoeg om nog updates voor uw smartphone te
ontwikkelen. Hier is weinig tegen te doen. Als u toch de nieuwste Android updates
wilt blijven ontvangen, kunt u het best een nieuwe smartphone aanschaffen die ze
wel ondersteunt. '33
Zowel T-Mobile als United Consumers geven derhalve aan dat updates van de Androidsoftware nodig zijn om de smartphone optimaal te kunnen (blijven) gebruiken. Ook
Samsung gaat daar overigens vanuit, nu Samsung in artikel 4 EULA zelf aangeeft dat
wanneer geen updates worden geleverd, de smartphone niet kan worden gebruikt op de
wijze die de consument dat mag verwachten op basis van de koopovereenkomst. Samsung
maakt daarbij onderscheid tussen beveiligingsupdates en andere updates. Ten aanzien van de
beveiligingsupdates stelt Samsung in het artikel voorop dat het 'van groot belang' is dat
consumenten tijdig updates voor beveiligingssoftware ontvangen. In verband daarmee kent
Samsung zich in dat artikel zelfs uitdrukkelijk de bevoegdheid toe om niet alleen updates ter
beschikking te stellen, maar om deze zo nodig tegen de wil van de consument te laten
downloaden en installeren. Een duidelijker voorbeeld dat deze beveiligingsupdates
noodzakelijk zijn voor een normaal gebruik van de smartphone kan mijns inziens nauwelijks
worden geboden. Voor andere updates raadt Samsung de consument aan om '(v)oor
optimaal gebruik van uw apparaat ( ... ) regelmatig te controleren op nieuwe Updates.' Hier
gaat het dus om updates die de consument kan, maar niet behoeft te downloaden en te
installeren en die dus niet strikt noodzakelijk zijn. Het niet leveren van dergelijke updates
door Samsung zal dan ook- behoudens andersluidende afspraken - niet zo snel kunnen
worden aangemerkt als non-conformiteit.
United Consumers wijst in de hierboven weergeven tekst op haar website op twee mogelijke
oorzaken voor het niet gebruik kunnen maken van een update van de software: de
smartphone kan de update niet ondersteunen, of de fabrikant van de smartphone act het
commercieel niet aantrekkelijk genoeg om nog updates te ontwikkelen. Terwijl bij de eerste
reden sprake is van een probleem dat samenhangt met de technische levensduur van de
smartphone en in zoverre niet kan worden gesproken van non-conformiteit, gaat het bij de
tweede reden om een zuiver commerciële reden. Wanneer in een dergelijke situatie geen
update beschikbaar wordt gesteld terwijl de economische levensduur van de smartphone nog
niet is verstreken, kan sprake zijn van non-conformiteit van de smartphone als gevolg van de
non-conformiteit van de besturingssoftware.34 Opmerkelijk is dat Samsung op haar eigen
website wel de eerste reden noemt, maar de tweede verbergt. Samsung schrijft onder meer
het volgende:35
'Software ondersteuning Samsung

Last Update date: 2017.04.20

33

https://www.unitedconsumers.com/gsm/modellen-mobiele-telefoons/android-telefoon-updaten.jsp (laatst
gecontroleerd op 26 juli 2017).
34
Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de verkoper niet altijd de fabrikant is; op grond van het
bepaalde in artikel 7: 17 lid 2 BW dient het uitblijven van een redelijkerwijs te verwachten update echter voor
rekening van de verkoper te komen. In de situatie waarin Samsung zowel de fabrikant als de verkoper van de
smartphone is, speelt dit probleem overigens niet.
35
Zie http://www.samsung.com/nl/support/skp/faq/l 097862 (laatst gecontroleerd op 3 augustus 2017).
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Software- en security-updates
Voor Samsung heeft de bescherming van de privacy en de beveiliging van gegevens
van consumenten de hoogste prioriteit. Als wereldwijde marktleider op het gebied
van mobiele apparaten streven wij ernaar ook op dit gebied voorop te lopen. Samen
met softwareleveranciers, mobiele providers en consumentenverenigingen werken
we er continue aan het proces rondom software- en security-updates zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen.
Als je een (nieuwe) Samsung smartphone hebt, wil je natuurlijk graag weten waar je
aan toe bent. Tot wanneer krijgt mijn smartphone software-ondersteuning? En als er
een beveiligingskwetsbaarheid wordt ontdekt, hoe weet ik dan of mijn toestel een
beveiligingsupdate krijgt?
We leggen hieronder uit watje van Samsung kan verwachten op het gebied van
updates.
Krijgt mijn toestel software-ondersteuning?
Op de productpagina's op onze website (www.samsung.com) tref je bij elk toestel
dat in de afgelopen 2 jaar is geïntroduceerd informatie over de periode waarin we
software-ondersteuning voor je toestel bieden, zoals bug- of security-fixes. Als er een
bug of beveiligingskwetsbaarheid in Android wordt gevonden, maakt Google
daarvoor een patch (herstelsoftware). We gaan die patch zo snel mogelijk testen en
aan onze partners (mobiele providers) voorleggen. We willen een patch pas uitrollen
nadat we zeker weten dat onze toestellen ook na installatie van die patch aan onze
hoge eisen van gebruikerservaring en veiligheid voldoen.
Het kan echter zijn dat bepaalde updates voor jouw toestel niet beschikbaar zullen
komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de specificaties van jouw toestel
onvoldoende zijn om de software-update te ondersteunen (te weinig RAM- of ROMgeheugen) of omdat de prestaties van je toestel aanzienlijk achteruit zouden gaan
door de update ( een processor die niet snel genoeg is). Een toestel met betere
specificaties heeft dus een grotere kans dat updates kunnen worden toegepast.
Daarnaast kan het zijn dat leveranciers van bepaalde software- of
hardwarecomponenten van jouw toestel niet meer de ondersteuning bieden die nodig
is om een update te realiseren. Wij doen ons best zoveel mogelijk toestellen van
updates te voorzien.
We kunnen je 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.'
Op de website van Samsung wordt dus wel aangegeven dat in sommige gevallen geen
updates worden geleverd omdat het toestel niet geschikt is om de update op uit te voeren.
Met de opmerking over de 'software-ondersteuningsperiode' geeft Samsung tussen de regels
door de hint dat er ook een tweede, bedrijfseconomische, reden kan zijn waarom geen
updates worden uitgevoerd. Nadrukkelijk wordt op deze plaats niet aangegeven hoe lang die
periode duurt. Samsung merkt in dit verband slechts op dat op de productpagina's bij elk
toestel dat in de afgelopen 2 jaar is geïntroduceerd, informatie wordt vermeld over de
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periode waarin software-ondersteuning voor het toestel wordt geboden. 36 Dat voor andere
modellen smartphones geen ondersteuning wordt aangeboden, ook niet als die smartphone
zelf nog geen twee jaar oud is, wordt echter niet vermeld. Ook wordt de consument er niet
rechtstreeks over geïnformeerd dat de software-ondersteuningsperiode is afgelopen en dat de
smartphone derhalve niet langer veilig is. Bovendien schept het begin van de passage
verwachtingen omtrent de reikwijdte van het updatebeleid, aangezien Samsung aangeeft dat
voor haar 'de bescherming van de privacy en de beveiliging van gegevens van consumenten
de hoogste prioriteit [heeft]' en Samsung stelt ernaar te streven 'ook op dit gebied voorop te
lopen'. Met een dergelijke stelling - die bijdraagt aan de verwachtingen die de consument
van de smartphone en de daarop geïnstalleerde besturingssoftware mag hebben - is een
beperkt updatebeleid niet goed verenigbaar.
Hierboven is al meermalen opgemerkt dat uit de overeenkomst tot levering van een
smartphone de verplichting voortvloeit tot het updaten van de besturingssoftware gedurende
de economische of (indien deze korter is) de technische levensduur van de smartphone,
tenzij de consument vóór contractsluiting op heldere en begrijpelijke wijze wordt
geïnformeerd over de begrenzingen van die verplichting. Uit de informatie die door
Samsung op haar website wordt verstrekt, blijken die begrenzingen niet op heldere en
begrijpelijke wijze, zodat de consument naar mijn oordeel gedurende de economische
levensduur van de smartphone inderdaad mag verwachten dat de digitale inhoud ge-update
zal worden. De koopovereenkomst tot levering van een smartphone heeft, net als de
overeenkomst tot levering van dit type digitale inhoud, daarmee naar haar aard ten dele een
d uurkarakter.
Voor de praktijk van belang is uiteraard hoe de economische levensduur van een smartphone
moet worden vastgesteld. Mijns inziens kan daarbij voor smartphones worden aangesloten
bij de afschrijvingsduur die verzekeraars hanteren in het kader van inboedel-,
aansprakelijkheids- en reisverzekeringen. In de afschrijvingslijst van Reaal37 en Ditzo38
worden smartphones van Apple en Samsung in drie jaar afgeschreven ( en smartphones van
andere producenten in twee jaar, hetgeen aangeeft dat van smartphones van Apple en
Samsung een langere gebruiksduur wordt verwacht). De Europeesche39 schrijft alle
smartphones in drie jaar af. Univé40 maakt onderscheid tussen smartphones met een
nieuwwaarde van minder en meer dan€ 400: de goedkopere smartphones worden in drie, de
duurdere pas in vier jaar afgeschreven. Daarnaast kan ook worden gewezen op de
Richtlijnen afschrijvingsmethoden van Uneto- VNI, de brancheorganisatie voor installateurs
en de technische detailhandel.41 In deze afschrijvingslijst wordt voor alle smartphones een
afschrijvingstermijn van twee jaar gehanteerd. Uneto-VNI merkt hierover op dat het hier
gaat om de gemiddelde gebruiksverwachting, maar dat in sommige gevallen van de tabel
kan worden afgeweken.

36

Zie http://www.samsung.com/nl/support/skp/faq/1097862 (laatst gecontroleerd op 3 augustus 2017).
Zie https://www.reaal.nl/partners/Documents/42731.pdf (laatst gecontroleerd op 26 juli 2017).
38
Zie https://www.ditzo.nl/blog/afschrijvingslijst-openbaar (laatst gecontroleerd op 26 juli 2017).
39
Zie
https://www.europeesche.nl/sites/default/files/afschrijvingslijst_bagage_voor_reisverzekeringen_2015 _2 _ l .pdf
(laatst gecontroleerd op 26 juli 2017).
40
Zie https://www.unive.nl/afschrijvingslijsten (laatst gecontroleerd op 26 juli 2017).
41
Zie https://www.uneto-vni.nl/stream/richtlijnenafschrijvingsmethoden (laatst gecontroleerd op 26 juli 2017).
37
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'Dat is het geval wanneer de leverancier een andere gebruiksduur heeft aangegeven
of er uit eigen ervaring met een bepaald product, type of model andere
gebruiksduurgegevens zijn',
42

aldus een opmerking op de website van Uneto-VNI. De Consumentenbond gaat zelf, op
basis van een onderzoek onder 6800 consumenten, uit van een economische levensduur van
2 ½ jaar vanaf het moment van ingebruikneming van de smartphone, waarbij wordt
opgemerkt dat na die periode de smartphone vaak wordt vervangen omdat het abonnement is
afgelopen en de consument 'gratis' een nieuw toestel mocht uitzoeken of omdat de
43
consument gebruik wil maken van de laatste technische snufjes.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de economische levensduur van de
smartphones van Samsung op ten minste twee jaar na aflevering de ingebruikneming van de
smartphone moet worden gesteld. Gedurende die periode moet de smartphone dus op
normale wijze kunnen worden gebruikt. Daartoe is, zoals eerder is opgemerkt, vereist dat de
smartphone gedurende deze periode voorzien wordt van updates. In dit verband merk ik ook
op dat de duur van de EULA niet beperkt is tot een bepaalde contractsperiode - uit artikel 8
EULA volgt dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt gesloten" 'totdat deze wordt
beëindigd' - hetgeen opzegging of ontbinding van de overeenkomst veronderstelt. Een
beperking tot twee jaar na het op de markt brengen van een bepaald model smartphone is uit
de EULA al helemaal niet af te leiden.

6.2. Levering van geïndividualiseerde digitale inhoud tegen betaling van een prijs in
geld
Ook in het tweede scenario - de consument sluit een afzonderlijke overeenkomst met
Samsung voor de levering van geïndividualiseerde digitale inhoud tegen betaling van een
prijs in geld - is de regeling van de consumentenkoop van toepassing, zo is in nr. 4 duidelijk
geworden. Dat betekent dat ook voor deze overeenkomst het conformiteitsvereiste van
artikel 7: 17 lid 2 BW geldt. Aangezien de overeenkomst tot levering van digitale inhoud
door een professionele partij aan een consument door de wet wordt gekwalificeerd als een
consumentenkoop,45 is artikel 7:17 lid 2 BW ook voor deze overeenkomsten van dwingend
recht, zo volgt uit artikel 7:6 lid 1 BW. Ook gelden de in nr. 3 genoemde,
dwingendrechtelijke, informatieverplichtingen.
De kernvraag is dus ook hier of de consument in het geval van een overeenkomst tot
levering van digitale inhoud de levering van updates mag verwachten. In een artikel uit 2011
schreef ik samen met collega's, op basis van onderzoek dat wij verrichtten voor de Europese
Commissie, reeds het volgende:
'A related question is how long the digital content must be 'fit for use'. In practice,
often consumers will be enabled to frequently update the digital content in order to
cope with such developments, ensuring that the consumer may continue to make use
of the purchased digital content. Where the parties have actually agreed upon such
42

Zie https://www.uneto-vni.nl/onze-leden/waar-staan-onze-leden-voor/gebruiksduurverwachting (laatst
gecontroleerd op 26 juli 2017).
43
Zie https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica/levensduur-digitale-producten (laatst gecontroleerd op
28 juli 2017).
44
Zoook Hoke2017,p. 18.
45
Zie artikel 7:5 lid 5 BW, besproken in nr. 4.
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updates - either for free or against remuneration - and the updates are not or no
longer provided, it seems obvious that this constitutes a breach of contract. This may
be different in the case where the parties have not made an explicit agreement to this
extent. Even then, however, it could be argued that the consumer would have to be
able to make use of the digital content for a reasonable period of time. Where the
normal purpose of the digital content is for it to be used for a certain period oftime,
and due to technological development such use is no longer possible during that
period oftime, this may be classified as non-conformity as well.
On the other hand, the consumer may not reasonably expect that such updates will be
available for an unlimited amount of time, even against remuneration, as at a certain
point it may be commercially unviable to provide such updates if the product itself
has become obsolete. The reasonable expectations of the consumer would then have
to decide when her right to be able to continue to use the digital content subsides'
(curs. van mij, MBML)46
Reeds in 2011 merkten wij dus op dat de consument gedurende 'een redelijke termijn'
gebruik moet kunnen maken van de digitale inhoud, maar dat het recht hierop (in ieder
geval) eindigt indien het product waarin of waarop de digitale inhoud wordt gebruikt,
achterhaald (ouderwets) is geworden. In dit verband herhaal ik dat vanaf het moment dat de
digitale inhoud niet meer ge-update wordt, het product niet langer veilig kan worden
gebruikt en derhalve vervangen zal moeten worden. Mijns inziens mag de consument dan
ook in beginsel voortdurende updates verlangen zolang de economische levensduur van de
producten waarop de digitale inhoud wordt gebruikt nog niet is verstreken, in het bijzonder
wanneer het gaat om de besturingssoftware van het product. Dat geldt zeker indien de
leverancier zelf de updates krijgt van de producent van de digitale inhoud, zoals bij de
Android-besturingssoftware het geval is. Ik merk in dit verband op dat Google, de producent
van de Android-besturingssoftware, recent heeft aangegeven het eenvoudiger te maken voor
fabrikanten als Samsung om Android-toestellen te voorzien een nieuwe versie van het
besturingssysteem als gevolg waarvan deze fabrikanten geen code meer behoeven te
herschrijven en het zowel gemakkelijker als sneller ( en, zo voeg ik toe, goedkoper) moet
worden voor deze fabrikanten om de update ter beschikking van de consument te stellen.47
6.3. Levering van geïndividualiseerde digitale inhoud zonder betaling van een prijs in
geld
In het bovenstaande is al opgemerkt dat onduidelijk is of de consumentenkoopregeling naar
geldend recht van toepassing is bij een overeenkomst waarbij de consument niet in geld
betaalt. Van een dergelijke overeenkomst zal veelal sprake zijn indien de besturingssoftware
vooraf geïnstalleerd is op een smartphone en de consument, voordat zij de smartphone kan
gebruiken, genoodzaakt is een EULA met Samsung te sluiten. Hierboven is betoogd dat de
consumentenkoop-regeling op dergelijke overeenkomsten wél van toepassing is, of daar in
ieder geval analoog op zou moeten worden toegepast. Het in nr. 6.2 gestelde is mijns inziens
dan ook (mutatis mutandis) van toepassing op de hier bedoelde soort overeenkomst.
7. Oneerlijke handelspraktijken
46

M. Loos, N. Heiberger, L. Guibault, C. Mak, 'The regulation of digital content contracts in the Optional
Instrument of contract law', European Review of Private law 2011/6, p. 747.
47
Zie A. Wokke, 'Google wil dat meer smartphones updates krijgen en wijzigt opbouw Android', bericht van
12 mei 2017, beschikbaar op https://tweakers.net/nieuws/124633/google-wil-dat-meer-smartphones-updateskrijgen-en-wijzigt-opbouw-android.html (laatst gecontroleerd op 28 juli 2017).
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Voor Samsung als de producent van de smartphone en van de digitale inhoud geldt dat uit de
regeling van de oneerlijke handelspraktijken ook verdergaande verplichtingen kunnen
worden afgeleid. Volgens artikel 6:193b BW handelt een handelaar, zoals een producent van
smartphones of digitale inhoud, oneerlijk en daarmee onrechtmatig indien zij in strijd met de
vereisten van professionele toewijding handelt en daardoor het vermogen van de gemiddelde
consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is of kan worden beperkt.
Mijns inziens is het in strijd met de professionele toewijding die van Samsung als handelaar
mag worden verwacht op basis van de op haar rustende professionele standaard en eerlijke
handelspraktijken indien Samsung nalaat zeker te stellen dat de consument de door Samsung
op de markt gebrachte smartphone veilig kan gebruiken gedurende de economische
levensduur van die smartphone doordat Samsung een essentieel onderdeel (hier: de
besturingssoftware) van de smartphone niet langer update. Een dergelijke handelwijze is
naar mijn mening dan ook te zien als een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in artikel
6: 193 b BW, aangezien zij ertoe leidt of kan leiden dat de consument zich genoodzaakt voelt
een nieuwe smartphone aan te schaffen, welke beslissing de consument niet zou hoeven
nemen indien Samsung de digitale inhoud zou blijven updaten gedurende de economische
levensduur van de smartphone. Daaruit volgt dat Samsung een oneerlijke handelspraktijk
zou begaan en dus onrechtmatig zou handelen tegenover consumenten door de
besturingssoftware niet te updaten zolang de economische levensduur van de door Samsung
geproduceerde smartphones niet is verstreken, tenzij dat Samsung haar beleid in deze vóór
contractsluiting uitdrukkelijk onder de aandacht van de consument zou brengen. Zoals in nr.
6.1 al is duidelijk geworden, laat Samsung dat tot op heden na: op de website van Samsung
is wel aandacht voor de 'software-ondersteuningsperiode', maar wordt niet aangegeven hoe
lang die periode duurt. Samsung merkt in dit verband slechts op dat op de productpagina's
bij elk toestel dat in de afgelopen 2 jaar is geïntroduceerd, informatie wordt vermeld over de
periode waarin software-ondersteuning voor het toestel wordt geboden.48 Dat voor andere
smartphones geen ondersteuning wordt aangeboden, ook niet als die smartphone zelf nog
geen twee jaar oud is, wordt echter niet vermeld.
Op dit punt schiet Samsung mijns inziens tekort in de nakoming van haar verplichting tot het
correct informeren van de consument voortvloeit uit de regeling van de oneerlijke
handelspraktijken: zoals hiervoor betoogt, gaat het bij de informatie over het updatebeleid
om een van de voornaamste kenmerken van het product. De gemiddelde consument heeft
deze informatie nodig om tot een geïnformeerde beslissing te kunnen komen over de
aanschaf van de smartphone respectievelijk de digitale inhoud. Het achterwege laten van
dergelijke informatie vormt dan ook een misleidende omissie, hetgeen als een oneerlijke
handelspraktijk en daarmee als onrechtmatig moet worden aangemerkt.49 Hetzelfde geldt
overigens voor zover Samsung zou betogen dat consumenten deze informatie op haar
website kunnen opzoeken. Hoke beschrijft de stappen die de consument daartoe zou moeten
zetten:
'Indien een consument via de officiële website een aankoop wil doen en meer
informatie wil hebben over een mobiel toestel, moet de consument na het aanklikken
van de gewenste mobiele telefoon door de hele pagina heen scrollen om vervolgens
onderaan op "meer specificaties weergeven +" te klikken. Vervolgens krijgt de
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http://www.samsung.com/nl/support/skp/faq/l 097862 (laatst gecontroleerd op 3 augustus 2017).
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consument nog meer informatie te zien, waarbij hij ook weer naar beneden moet
scrollen, om uiteindelijk bij de 'software support' te komen.t"
Deze wijze van presenteren van voor de consument essentiële informatie over een van de
belangrijkste kenmerken van het product van Samsung kan worden gekenschetst als een
misleidende omissie in de zin van artikel 6: 193d lid 3 BW, daar de informatie wel wordt
verstrekt, maar op zodanige wijze dat deze in feite nagenoeg verborgen blijft.
Volgens artikel 6:193j lid 2 en 3 BW is een onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk
gesloten overeenkomst is vernietigbaar, terwijl de verkoper of producent uit onrechtmatige
daad aansprakelijk is voor de door de consument geleden schade, tenzij de verkoper of
producent bewijst dat sprake is van overmacht. Daarvan is geen sprake, nu zowel de
verkoper als de producent het in hun eigen macht hebben om te informeren over deze
onderwerpen. Mijns inziens is het dan ook verdedigbaar dat in een situatie als deze de
rechter de consument op de voet van het bepaalde in artikel 6: 103 BW schadevergoeding in
natura toe zou kennen, wat zou kunnen betekenen dat Samsung bij wijze van
schadevergoeding alsnog wordt verplicht om de noodzakelijke updates te verstrekken. De
vorderingen van de Consumentenbond in de onderhavige procedure komen in essentie neer
op het kunnen voorkómen van de noodzaak daartoe en lenen zich mijns inziens bij uitstek
voor een collectieveactieprocedure.
8. Conclusie
Gelet op het bovenstaande kan de conclusie kort zijn. Voor overeenkomsten waarbij
Samsung een smartphone verkoopt met daarop Android-software, volgt de verplichting tot
updaten van (in ieder geval) de besturingssoftware mijns inziens uit artikel 7: 17 lid 2 BW.
Een weigering om dergelijke updates gedurende de economische levensduur van de
smartphone te verzorgen, levert dan non-conformiteit van de smartphone op. De
economische levensduur van de smartphone kan daarbij op ten minste twee jaar na levering
van de smartphone aan de consument worden gesteld.
Wanneer de consument de besturingssoftware tegen betaling van een prijs in geld van
Samsung verkrijgt geldt mutatis mutandis hetzelfde: ook hier geldt m.i. een verplichting tot
updaten gedurende de economische levensduur van de smartphone waarop de digitale
inhoud wordt geplaatst. Wanneer de besturingssoftware van Samsung wordt verkregen
zonder dat de consument daarvoor een afzonderlijke prijs betaalt, maar tussen Samsung en
de consument (slechts) een EULA wordt gesloten, is onduidelijk of de consumentenkoopregeling rechtstreeks van toepassing is. Hierboven is betoogd dat dit wél het geval is; voor
zover hier anders over geoordeeld zou worden, bestaat er in ieder geval grond om de
regeling - en in het bijzonder artikel 7: 17 lid 2 BW - analoog toe te passen op de geleverde
besturingssoftware. Ook voor overeenkomsten tot levering van geïndividualiseerde digitale
inhoud geldt mijns inziens derhalve een verplichting tot updaten gedurende de economische
levensduur van de smartphone waarop deze software geïnstalleerd wordt.
Een en ander is anders indien Samsung in duidelijke en begrijpelijke taal consumenten zo
informeren over de beperkingen in haar updatebeleid. Daarvan is evenwel geen sprake.
Bij alle drie typen overeenkomsten geldt naar mijn oordeel dat sprake is van een oneerlijke
handelspraktijk indien Samsung de besturingssoftware niet update totdat de economische
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levensduur van de smartphone is verstreken, aangezien Samsung de consument dan feitelijk
dwingt om een nieuwe smartphone aan te schaffen en een dergelijke handelwijze in strijd is
met de vereisten van professionele toewijding. Bovendien is mijns inziens sprake van een
misleidende omissie indien Samsung haar updatebeleid ten aanzien van een al langer dan
twee jaar geleden op de markt gebracht model niet op heldere wijze aan consumenten
kenbaar maakt. Van een oneerlijke handelspraktijk is daarentegen geen sprake indien
Samsung de consument in duidelijke en begrijpelijke taal informeert over haar updatebeleid,
op zodanige wijze dat de consument op het moment van contractsluiting beschikt over deze
voor hem belangrijke informatie: in dat geval komt Samsung de op hem rustende
informatieverplichtingen correct na en kan de consument ten aanzien van de consument op
het punt van de updates niet meer verwachten dan Samsung hem voor contractsluiting heeft
kenbaar gemaakt. De informatie die thans op de website van Samsung te vinden is, schiet
mijns inziens echter tekort, daar niet duidelijk wordt aangegeven dat geen updates worden
geleverd voor smartphones die nog geen twee jaar oud zijn, maar waarvan het model al
langer dan twee jaar op de markt is, laat staan dat het voor de consument eenvoudig kenbaar
is hoe lang het door hem aan te schaffen toestel al op de markt is en hoe lang derhalve nog
updates mogen worden verwacht.
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