
Europese Commissie 

Betere social media voor Europese consumenten: overzicht van veranderingen 

Autoriteiten van de Europese landen zijn bij elkaar gekomen om oneerlijke gebruikersvoorwaarden die vastgesteld zijn op social media aan te pakken. 

De onderstaande tabel geeft de uitkomst van de dialoog weer die gehouden is tussen de autoriteiten en de aanbieders van socialmediadiensten.  
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Rechtsgebied en toepasselijke wetgeving 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten mogen 
consumenten in de EU niet tegenhouden om 
gerechtelijke stappen tegen zich te nemen in de 
Lidstaat waar de consument woont en het Europese 
consumentenrecht moet gelden. 
 
Toelichting: Consumenten die in de EU wonen mogen 
gerechtelijke stappen nemen tegen de andere partij 
van een (B2C) contract. Zij mogen naar de rechtbanken 
gaan in de Lidstaat waar zij woonachtig zijn, mits het 
contract onder de reikwijdte valt van de commerciële 
of professionele activiteiten van de andere partij in de 
Lidstaat waar de consument woonachtig is. Een 
contract tussen een consument en een aanbieder van 
socialmediadiensten valt dus onder het recht van het 
land waarin de consument woonachtig is. 

Facebook heeft ingestemd 
met: 
- het wijzigen van zijn 
voorwaarde omtrent 
rechtsgebied en 
toepasselijke wetgeving 
zodat deze voldoet aan 
Europese wetgeving; 
- het verwijderen van de 
verwijzing naar de wetten 
en het rechtsgebied van de 
Amerikaanse staat van 
Californië met betrekking 
tot EU gebruikers. 
 
 
 

In de algemene 
voorwaarden van Twitter 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 

Google+ heeft ingestemd 
met: 
- het wijzigen van zijn 
voorwaarde omtrent 
rechtsgebied en 
toepasselijke wetgeving 
zodat deze voldoet aan 
Europese wetgeving.  
  

Verklaring van afstand van wettelijk verplichte consumentenrechten 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten kunnen Facebook heeft ingestemd In de algemene In de algemene 
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consumenten niet de rechten weigeren die het 
Europese consumentenrecht hun verleent.  
 
Toelichting: Consumenten mogen geen rechten 
worden ontnomen die kunnen ontstaan in geval van 
het niet nakomen of het onvoldoende nakomen van de 
contractuele of wettelijke verplichtingen onder het 
Europees recht door de aanbieder, zoals het recht van 
de consument om het contract op te zeggen. Alle 
voorwaarden die tot strekking hebben afstand te doen 
van de bovengenoemde categorie van rechten kan 
worden opgevat als een overtreding van het Europees 
consumentenrecht.  
 

met het verwijderen van de 
voorwaarde die gebruikers 
de beschermingen 
verleend door het 
Europees 
consumentenrecht 
ontnam. 

voorwaarden van Twitter 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 

voorwaarden van Google+ 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 

Het niet kunnen herkennen van commerciële uitingen 

Zorg: Het commerciële karakter van uitingen en 
gesponsorde inhoud kan niet verborgen gehouden 
worden voor consumenten, maar moet als zodanig 
kunnen worden herkend.  
 
Toelichting: Contractuele voorwaarden moeten 
opgesteld worden op een duidelijke manier en mogen 
geen twijfels oproepen over hun betekenis, vooral met 
betrekking tot het recht van consumenten als zodanig 
herkenbare commerciële inhoud aangeboden te 
krijgen. Bij het gebruik van socialmediadiensten 
moeten consumenten het mogelijk commerciële 
karakter kunnen opmaken uit de inhoud die zij te zien 

Facebook heeft ingestemd 
met het verwijderen van de 
voorwaarde die het 
platform ontsloeg van de 
verplichting commerciële 
uitingen en gesponsorde 
inhoud te markeren. 

In de algemene 
voorwaarden van Twitter 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 

In de algemene 
voorwaarden van Google+ 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 
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krijgen net zoals bij ieder andere online inhoud.  

De verplichting van consumenten de aanbieder te vrijwaren en de verklaring van afstand van alle aansprakelijkheid 
door de aanbieder 

Zorg: Aanbieders van sociale media mogen hun 
aansprakelijkheid niet beperken of volledig uitsluiten 
met betrekking tot hun diensten, terwijl zij de 
consument volledig aansprakelijk houden voor diens 
handelingen. 
 
Toelichting: Iedere algemene voorwaarde die een 
significante disbalans schept in de rechten tussen 
aanbieders en consumenten kan worden opgevat als 
een overtreding van Europees consumentenrecht. 
Consumenten moeten hun rechten kunnen uitoefenen 
die betrekking hebben op het niet uitvoeren of 
gedeeltelijk uitvoeren van de contractuele en andere 
wettelijke verplichtingen door de aanbieders van 
socialmediadiensten.  

Facebook heeft ingestemd 
met: 
- het verwijderen van de 
beperkingen van zijn 
aansprakelijkheid jegens 
EU-consumenten;  
- het verduidelijken van de 
gronden voor uitsluiting 
van aansprakelijkheid 
conform EU-
consumentenrecht.  
 
Facebook moet nog steeds: 
- verduidelijken dat de 
beperking van het bedrag 
van een mogelijke 
schadevergoeding alleen 
van toepassing is op 
professionals.  
 
 

Twitter heeft ingestemd 
met: 
-  het verwijderen van de 
gehele uitsluiting van 
aansprakelijkheid. 
  
Twitter moet nog steeds: 
- de bestaande uitsluiting 
van zijn aansprakelijkheid 
tot aan het maximaal 
toegestane onder de 
toepasselijke wetgeving 
verwijderen. 

Google+ heeft ingestemd 
met: 
- het verwijderen van de 
beperkingen van zijn 
aansprakelijkheid jegens 
gebruikers;  
- het verduidelijken van 
de gronden voor 
uitsluiting van 
aansprakelijkheid 
conform EU 
consumentenrecht.  

Verwijdering van door gebruikers geproduceerde inhoud 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten mogen door 
gebruikers geproduceerde inhoud, zoals foto’s,  niet 

Facebook heeft ingestemd 
met:  

Twitter heeft ingestemd 
met: 

Google+ heeft ingestemd 
met:  
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verwijderen zonder gebruikers in een duidelijke 
verantwoording te voorzien of zonder gebruikers de 
mogelijkheid te geven om beroep in te stellen. 
 
Toelichting: Geen enkele contractvoorwaarde mag 
ongelimiteerde en discretionaire bevoegdheden geven 
aan aanbieders van socialmediadiensten om de 
geschiktheid van door gebruikers geproduceerde 
inhoud te bepalen, die deel uitmaakt van de 
vergoeding die de consument betaalt voor de dienst. 
Aangezien het opslaan als het tonen van zulke inhoud 
het voornaamste onderdeel van de socialmediadienst 
is, moeten consumenten voldoende inzicht hebben in 
wat voor inhoud is toegestaan. Als criteria voor het 
bepalen daarvan uitblijven, ontstaat er een significante 
disbalans tegenover consumenten.  

- het verduidelijken van de 
gronden die kunnen leiden 
tot het verwijderen van 
door gebruikers 
geproduceerde inhoud.  
 
Facebook moet nog steeds: 
- zijn verplichting erkennen 
met betrekking tot het 
vooraf inlichten van de 
gebruiker; 
- de procedure 
verduidelijken voor het 
maken van bezwaar tegen 
een dergelijke 
verwijdering. 
 
 

- het opstellen van een 
procedure voor het maken 
van bezwaar tegen een 
dergelijke verwijdering.  
 
Twitter moet nog steeds: 
- zijn verplichting erkennen 
met betrekking tot het 
vooraf inlichten van de 
gebruiker; 
- alle andere voorwaarden 
verwijderen die 
ongelimiteerde 
bevoegdheden verleent 
om door gebruikers 
geproduceerde inhoud te 
verwijderen. 
 
 

- het verduidelijken van 
de gronden die kunnen 
leiden tot het verwijderen 
van door gebruikers 
geproduceerde inhoud. 
- zijn verplichting 
erkennen met betrekking 
tot het inlichten van de 
gebruiker; 
- het opstellen van een 
procedure voor het 
maken van bezwaar tegen 
een dergelijke 
verwijdering. 

De bevoegdheid eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten mogen niet 
eenzijdig beslissen om de algemene voorwaarden 
wijzigen zonder duidelijk de consument te informeren 
over de reden ervoor of zonder de mogelijkheid te 
bieden het contract op te zeggen (met een redelijke 
opzegtermijn richting de consument).  
 
Toelichting: Iedere wijziging in de algemene 

Facebook heeft ingestemd 
met: 
- gebruikers 30 dagen van 
tevoren te informeren over 
iedere wijziging van zijn 
algemene voorwaarden; 
- het verduidelijken van de 
manier waarop het bedrijf 

Twitter heeft ingestemd 
met: 
- gebruikers 30 dagen van 
tevoren te informeren over 
iedere wijziging van zijn 
algemene voorwaarden. 
 
Twitter moet nog steeds: 

In de algemene 
voorwaarden van Google+ 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 
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voorwaarden van een contract die niet ruim van 
tevoren is aangekondigd en die de consument tot iets 
verplicht, kan worden opgevat als oneerlijk.  

zijn gebruikers informeert. 
 
  

- beter duidelijk maken wat 
de afwijkingen zijn van de 
algemene verplichting zijn 
gebruikers te informeren;  
- erkennen dat een 
ongeldige of niet-
handhaafbare bepaling 
invloed kan hebben op de 
geldigheid van het contract 
als geheel;  
- gebruikers wijzen op hun 
recht hun abonnement op 
te zeggen wanneer zij niet 
akkoord gaan met 
wijzigingen in de algemene 
voorwaarden. 
 
 

De bevoegdheid eenzijdig de reikwijdte en de toepassing van de algemene voorwaarden te bepalen 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten mogen niet 
eenzijdig beslissen om aparte of nieuwe termen van 
toepassing te maken op enkele van hun diensten 
zonder duidelijk de consument te informeren over de 
reden ervoor of toestemming te vragen aan de 
consument.  
 
Toelichting: Het moet duidelijk zijn wat de 
voorwaarden zijn die van toepassing zijn op het 

Facebook heeft ingestemd 
met: 
- het inlichten van zijn 
gebruikers en hun te 
vragen naar hun 
toestemming wanneer 
afzonderlijke voorwaarden 
gelden met betrekking tot 
specifieke producten of 

In de algemene 
voorwaarden van Twitter 
zijn geen problemen 
aangetroffen. 

In de oorspronkelijke 
algemene voorwaarden 
van Google+ zijn geen 
problemen aangetroffen. 
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contract, als ook de inhoud van het contract zelf, 
voordat de consument eraan gebonden is, en 
aanbieders mogen niet ongelimiteerde bevoegdheden 
hebben de reikwijdte van de toepassing van een 
contract te bepalen gedurende de uitvoering van dat 
contract.  
 

diensten van het bedrijf.  
 
 

De bevoegdheid eenzijdig het contract op te zeggen, om welke reden dan ook 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten moeten 
altijd duidelijke gronden aangeven voor het sluiten van 
een account en moeten consumenten bijgevolg 
inlichten.  
 
Toelichting: Voordat het contract getekend wordt, 
moet de consument ingelicht worden over de 
voorwaarden die leiden tot opzegging van het 
contract. Deze voorwaarden moeten uiteengezet 
worden op duidelijke en begrijpelijke wijze, en zij 
mogen geen ruimte bieden aan een opzegging van het 
contract die afhankelijk is van een voorwaarde waar 
alleen de aanbieders aan kunnen voldoen. 
Consumenten moeten ruim van tevoren worden 
geïnformeerd.  

Facebook heeft ingestemd 
met: 
- het verduidelijken van de 
gronden voor het opzeggen 
van het contract; 
- het erkennen van zijn 
verplichting gebruikers in 
te lichten; 
- de consument te voorzien 
van de mogelijkheid om 
het besluit het contract op 
te zeggen aan te vechten. 
 

 

Twitter heeft ingestemd 
met:  
- het beter verduidelijken 
van de gronden voor het 
opzeggen van het contract; 
- het verduidelijken van de 
procedure voor het maken 
van bezwaar tegen een 
besluit het contract op te 
zeggen.  
 
 
Twitter moet nog steeds:  
-   elke term verwijderen 
die de aanbieder 
onbeperkte bevoegdheden 
geeft om het contract op 
te zeggen zonder duidelijke 
rechtvaardiging  
- duidelijk erkennen dat 

Google+ heeft ingestemd 
met: 
- het verduidelijken van 
de gronden voor het 
opzeggen van het 
contract; 
- het erkennen van zijn 
verplichting gebruikers in 
te lichten; 
- het opstellen van een 
procedure voor het 
maken van bezwaar tegen 
een besluit het contract 
op te zeggen. 
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het verplicht is gebruikers 
vooraf in te lichten; 
- aangeven waar er 
afgeweken kan worden van 
deze verplichting. 
 
 

Procedure voor aankondigingen en acties (notice and action procedure) 

Zorg: Aanbieders van socialmediadiensten moeten 

altijd duidelijke gronden aangeven voor het sluiten van 

een account en moeten consumenten bijgevolg 

inlichten. 

 

Toelichting: Voordat het contract getekend wordt, 

moet de consument ingelicht worden over de 

voorwaarden die leiden tot opzegging van het contract. 

Deze voorwaarden moeten uiteengezet worden op 

duidelijke en begrijpelijke wijze, en zij mogen geen 

ruimte bieden aan een opzegging van het contract die 

afhankelijk is van een voorwaarde waar alleen de 

aanbieders aan kunnen voldoen. Consumenten moeten 

ruim van tevoren worden geïnformeerd. 

 

Facebook heeft ingestemd 
met: 
 
- het verduidelijken van de 
gronden voor het opzeggen 
van het contract; 
- het erkennen van zijn 
verplichting gebruikers in 
te lichten; 
- de consument te voorzien 
van de mogelijkheid om 
het besluit het contract op 
te zeggen aan te vechten. 
 

 

Twitter heeft ingestemd 
met:  
 
- het beter verduidelijken 
van de gronden voor het 
opzeggen van het contract; 
- het verduidelijken van de 
procedure voor het maken 
van bezwaar tegen een 
besluit het contract op te 
zeggen.  
 
 
 
 

Google+ heeft ingestemd 
met: 
 
- het verduidelijken van 
de gronden voor het 
opzeggen van het 
contract; 
- het erkennen van zijn 
verplichting gebruikers in 
te lichten; 
- het opstellen van een 
procedure voor het 
maken van bezwaar tegen 
een besluit het contract 
op te zeggen. 
 
 

     




