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Intelligent contracteren

Samenvatting
Het begrip ambient intelligence laat zich niet eenvoudig definiëren, bleek al in de inleiding van Van der Berg. Het is
een verzamelbegrip waaronder verschillende vormen van ‘intelligente’ techniek kunnen worden ondergebracht, die
elk hun eigen juridische vragen oproepen. In onze bijdrage beperken wij ons tot een bepaalde categorie
toepassingen van ambient intelligence, namelijk die categorie waarbij sprake is van meerzijdige rechtshandelingen,
en wel in die zin dat de ambient intelligence-toepassing zonder tussenkomst van de gebruiker namens die
gebruiker een overeenkomst aangaat met een derde.

Inleiding

Natuurlijk zijn zelfstandig handelende systemen niet nieuw. Er bestaan al langer systemen die min of meer op
eigen initiatief handelen en de gebruiker kunnen binden door namens hem overeenkomsten aan te gaan. Zo
worden in de effectenhandel computers gebruikt die, sneller dan een mens dat kan, effecten (ver)kopen tegen prijs
x als omstandigheid y zich voordoet. En iedereen kent sinds amazon.com systemen die zonder menselijke
tussenkomst aanbevelingen doen, onder meer gebaseerd op koop- en surfgedrag van de huidige en andere
gebruikers. Wat ambient intelligence anders maakt dan deze systemen is dat de toepassingen waar wij het in deze
bijdrage over zullen hebben minder duidelijk gedefinieerde kaders kennen. Er is geen sprake van een systeem dat
handelt op basis van een eenvoudige, duidelijk afgebakende opdracht (als x, dan y), maar veeleer op basis van
intelligent ‘begrip’ van de breed geformuleerde wensen van de gebruiker. Dat we juist bij deze categorie stilstaan is
niet zonder reden, want juist (en misschien ook wel alleen) deze categorie roept contractenrechtelijke vragen op.
Wat gebeurt er als een ambient intelligence-systeem op eigen initiatief voor de gebruiker een dienst aanschaft
omdat het meent dat de gebruiker deze wel zou waarderen? Is dan wel sprake van een op deze transactie gerichte
wil van de gebruiker? En als de toepassing handelt op basis van informatie waarover de gebruiker zelf niet beschikt
en die hij, zo hij er al over zou beschikken, redelijkerwijs niet zou begrijpen? Welke rol speelt het (gerechtvaardigd)
vertrouwen van de wederpartij bij een dergelijke transactie? Passen dergelijke toepassingen van ambient
intelligence eigenlijk wel in het juridisch kader voor online overeenkomsten en koop op afstand?

Bij dergelijke vragen staan wij in deze bijdrage stil. Aan de hand van twee praktische toepassingen zullen wij het
leerstuk van de wilsovereenstemming en het systeem van aanbod en aanvaarding bespreken. Omdat er in onze
voorbeelden sprake is van online overeenkomsten bespreken wij tevens de toepasselijke regelgeving met
betrekking tot koop op afstand. In dat kader staan wij in meer detail stil bij de informatieverplichtingen. Wij sluiten af
met de vraag op welke wijze de consumentenbescherming, die ten grondslag ligt aan de regels met betrekking tot
koop op afstand, vorm zou kunnen krijgen bij gebruik van toepassingen van ambient intelligence.

Praktische toepassing

Om onze bespreking niet zuiver theoretisch te houden, zullen wij de juridische aspecten behandelen aan de hand
van twee voorbeelden: toepassingen die nu wellicht nog niet gemeengoed zijn, maar dat heel wel zouden kunnen
worden. Het eerste voorbeeld is ook al door Van der Berg aangestipt, en betreft de urinemeter in het toilet. Uit urine
kan veel medisch relevante informatie worden verkregen, zoals over de aanwezigheid van infecties en andere
aandoeningen. Het gaat hier om informatie die de gebruiker niet noodzakelijkerwijs zelf heeft of begrijpt, en die de
gebruiker zonder gebruik van de urinemeter ook niet eenvoudig zou kunnen krijgen. In dit voorbeeld heeft Kees,
een man met nierklachten, een urinemeter geïnstalleerd. Kees heeft een wankele gezondheid en is afhankelijk van
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verschillende medicijnen. De urinemeter is in overleg met een arts zo ingesteld dat het systeem de normale
urinewaarden van Kees kent. Als het systeem merkt dat de gemeten waarden zodanig van die normale waarden
afwijken dat ingrijpen gewenst is, komt het in actie. Het vergelijkt de waarden met die in een kennissysteem en
bepaalt op basis van die vergelijking soort en dosering van medicijnen. Deze medicijnen worden vervolgens bij een
online apotheek besteld en bij Kees thuis afgeleverd.

Ons tweede voorbeeld betreft een ambient intelligencetoepassing voor de aanschaf van digitale media. De
gebruiker is nu een consument die Jochem heet. Jochem houdt erg van nieuwe muziek, maar heeft ook een
drukke baan als advocaat waardoor hij geen tijd heeft om nieuwe muziek op de traditionele manier (radio, tv,
platenwinkel) te ontdekken. Hij maakt daarom gebruik van een ambient intelligence-toepassing die voor hem
nieuwe muziek uitzoekt, bestelt en direct streamt naar zijn muziekspeler. Jochem heeft het systeem opdracht
gegeven om hieraan per maand maximaal 50 euro te besteden. De muziekkeuze bepaalt het systeem aanvankelijk
op basis van door Jochem opgegeven voorkeuren, maar later ook op basis van externe bronnen, eerdere eigen
aanbevelingen en de afspeellijst van Jochem (en dus op basis van Jochem’s gedrag).

Wat beide voorbeelden gemeen hebben, is dat er sprake is van een systeem dat op basis van een verstrekte
opdracht binnen door de gebruiker gedefinieerde grenzen zelfstandig handelt en (koop)overeenkomstenmet
derden aangaat. Deze grenzen en opdrachten zijn in beide voorbeelden vaag en niet gericht op een individuele
transactie (liedje X van artiest Y, medicijn Z). Zo weet Kees tot het moment van levering van de medicijnen
überhaupt niet dat er een bestelling heeft plaatsgevonden en waarom hij de desbetreffende medicijnen nodig heeft.
Jochem weet dat het systeem voor hem muziek aanschaft voor een bepaald maximumbedrag, maar is niet op de
hoogte van de individuele transacties en wordt daar verder ook niet mee lastiggevallen.

Aanbod en aanvaarding

In de voorbeelden van Jochem en Kees is er sprake van een toepassing van ambient intelligence die naar eigen
inzicht voor hen producten of diensten afneemt. De transactie zal online plaatsvinden en zal feitelijk bestaan uit een
koppeling van de toepassing van ambient intelligence en het (bestel)systeem van de verkoper c.q. dienstverlener.
In het geval van Kees zal het systeem zelf een bestelling plaatsen en zal fysieke aflevering later plaatsvinden. In
het geval van Jochem wordt er direct langs digitale weg geleverd. Het aanbod zal in deze voorbeelden
vermoedelijk vervat zijn in een online catalogus, waarbij de aanvaarding plaatsvindt door het geautomatiseerd
doorlopen van de stappen in het bestelproces.

Op deze transacties zijn uiteraard de regels betreffende rechtshandeling en overeenkomst van toepassing. Het
gaat hier immers om overeenkomsten in de zin van titel 5, afdeling 2 van Boek 6 BW. Een overeenkomst komt tot
stand door aanbod en aanvaarding, waarvan de inhoud wordt uitgelegd aan de hand van de wilsvertrouwensleer
van art. 3:33-3:35 BW. Aanbod en aanvaarding zijn rechtshandelingen waarvoor een op rechtsgevolg gerichte wil
is vereist die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Aanbod en aanvaarding zijn in beginsel vormvrij, maar
moeten wel steeds een wilsverklaring bevatten.

Probleem: wilsovereenstemming

De vraag of bij gebruik van een ambient intelligencetoepassing een geldige overeenkomst tot stand kan komen,
hangt onder meer af van de vraag of er sprake is van een op het relevante rechtsgevolg gerichte wil. In de
voorbeelden van Kees en Jochem kunnen de handelingen van de ambient intelligence-toepassing volledig buiten
de gebruiker om plaatsvinden, en producten of diensten betreffen waarvan de gebruiker geen kennis heeft. De

vraag is dan of de toepassing in die gevallen de wil van de gebruiker, voor zover die al bestaat, kan uitdrukken.[2]

Strikt genomen ontbreekt die wil op het moment dat het systeem de overeenkomst daadwerkelijk aangaat.
Daaraan doet niet af dat de wil van de gebruiker achteraf waarschijnlijk wel overeenstemt met de handeling van de
ambient intelligence-toepassing,

De discussie over wilsovereenstemming bij gebruik van een zelfstandig handelend systeem is niet nieuw. Rond
de eeuwwisseling is er door verschillende auteurs over geschreven. Toen ging de discussie nog over

zogenoemde intelligent agents.[3] Van Esch behandelde de problematiek in het kader van een zelf handelend

EDI-systeem[4] en nam als uitgangspunt dat bij de gebruiker van een dergelijk EDI-systeem in beginsel een met
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de verklaring overeenstemmende wil aanwezig is, maar dat het afhangt van de manier waarop deze wordt
geopenbaard. In zijn onderzoek beschreef hij verschillende theorieën waarop de wil van de gebruiker kan worden
gebaseerd. Hij onderscheidde de geprogrammeerde wil, de algemene wil en de raamovereenkomst. De voorkeur

van Van Esch ging uit naar de theorie van de algemene wil.[5] Kort gezegd komt deze theorie er op neer dat er bij
een zelf handelend EDI-systeem sprake is van een algemene wil die is gericht op de rechtsgevolgen die
verbonden zijn aan de verklaringen van het systeem. Hoewel een specifieke wil per specifieke verklaring
ontbreekt, komen de rechtshandelingen tot stand op basis van de algemene wil. Van Esch stelt dat de algemene

wil aan derden wordt geopenbaard en gecontinueerd door ingebruikneming en gebruik van het systeem.[6]

Heel recent verscheen het lezenswaardige proefschrift van Voulon, waarin hij gedetailleerd ingaat op de

juridische aspecten van wat hij ‘automatisch contracteren’ noemt.[7] In zijn dissertatie spreekt Voulon een
voorkeur uit voor de theorie van de geprogrammeerde wil en stelt dat deze in de meeste situaties een oplossing
biedt voor het wilsverklaringsprobleem. Volgens deze theorie legt de gebruiker zijn wilsbesluit vast in de
instructies die hij het geautomatiseerd systeem meegeeft, bijvoorbeeld door middel van instellingen. Voulon
meent dat ook verklaringen van zichzelf modificerende systemen in beginsel onder de geprogrammeerde wil
kunnen worden gebracht, zij het dat de parameters die de gebruiker aan een dergelijk systeem meegeeft
noodzakelijkerwijs vager zijn. Hoewel de specifieke instructie van de gebruiker op dit punt ontbreekt, is de
(algemene) instructie aanwezig, en vallen de verklaringen van het systeem, zolang ze niet onvoorzienbaar zijn,

binnen de geprogrammeerde wil. Een uitzondering maakt Voulon, in lijn met van Esch[8], voor ‘complexe’
systemen, zoals een EDI-systeem. De reden hiervoor is volgens Voulon dat een dergelijk complex EDI-systeem
instructies kan bevatten waarvan de gebruiker geen kennis heeft, zodat een verklaring van dat systeem niet de

wil van de gebruiker kan uitdrukken.[9] Voor dergelijke complexe systemen zijn zowel Van Esch als Voulon van

oordeel dat teruggevallen moet worden op de theorie van de algemene wil.[10] Beide schrijvers zijn het ook eens
dat er situaties zijn waarin een handeling van een zelf handelend systeem niet meer geacht kan worden een
verklaring te zijn van de wil van de gebruiker. Zo legt Van Esch de grens van de algemene wil bij het
functioneren van het systeem onder gelijkblijvende omstandigheden en overeenkomstig hetgeen de gebruiker

daarvan redelijkerwijs mocht verwachten.[11] Een vergelijkbare begrenzing vinden we bij de door Voulon
voorgestelde ruime toepassing van de geprogrammeerde wil.

Grenzen

Het zijn echter precies deze grenzen waar we in de voorbeelden van Jochem en Kees tegenaan lopen. Zo is het
voor Kees niet volledig duidelijk waartoe de urinemeter in staat is, of waartoe het door middel van automatische
online updates in staat zal worden. Ook weet hij niet of het systeem bestellingen zal gaan plaatsen, en zo ja, welke
en wanneer. Bij Jochem speelt een vergelijkbaar probleem indien het systeem zou besluiten om verklaringen te
richten aan partijen die Jochem helemaal niet kent. In die zin wijken de ambient intelligence-toepassingen
waarover wij het in deze bijdrage hebben, af van traditionele EDI-systemen. Dergelijke systemen werken vooral
standaardtransacties af die veelal dezelfde vorm hebben. Anders dan bij de urinemeter van Kees, is de
bandbreedte waarbinnen een EDI-systeem rechtshandelingen verricht beperkt en duidelijk afgebakend. Ervan
uitgaande dat een EDI-systeem werkt zoals het zou moeten, zullen in beginsel alle potentiële handelingen daarvan
binnen de grenzen van de algemene wil of geprogrammeerde wil van de gebruiker blijven. Voor de ambient
intelligencetoepassingen van Jochem en Kees is het waarschijnlijk, althans goed voorstelbaar, dat zij de grenzen
zullen overschrijden.

Een ambient intelligence-systeem kan dus handelingen verrichten die geen verklaring van de wil van de gebruiker
vormen, of in ieder geval bezwaarlijk onder de noemer van de geprogrammeerde of algemene wil kunnen worden
gebracht. De consequentie hiervan is dat een verklaring van een ambient intelligence-systeem niet per definitie tot
een overeenkomst zal leiden, ook al heeft de gebruiker zelf voor het autonoom handelende ambient
intelligencesysteem gekozen. Uiteindelijk is het een rechtseconomische of rechtspolitieke vraag voor wiens risico
de consequenties van deze verklaringen, of in breder verband het gebruik van een ambient intelligence-toepassing,
zouden moeten komen. Naar onze mening zou de gebruiker van een ambient intelligence-toepassing deze
consequenties moeten dragen, en niet de (onwetende) wederpartij. De toepassing van ambient intelligence staat
immers ten dienste van de gebruiker, is door de gebruiker geactiveerd en heeft tot doel om (rechts)handelingen te
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verrichten voor de gebruiker. Tegenover het risico dat de gebruiker ten onrechte niet wordt gebonden door de
handelingen van de toepassing, staat het risico van de wederpartij dat de gebruiker een overeenkomst die door zijn
ambient intelligence-toepassing is gesloten kan vernietigen omdat er geen geldige aanvaarding in de zin van art.
6:217 lid 1 BW heeft plaatsgevonden en dat er als gevolg daarvan geen overeenkomst tot stand is gekomen. Dat
deze uitkomst onredelijk is voor de nietsvermoedende wederpartij speelt des te meer in het voorbeeld van Jochem,
waarin de online muziekwinkel de desbetreffende dienst (het streamen van muziek) meteen zal hebben verricht
naar aanleiding van de bestelling van de ambient intelligence-toepassing. Naar ons oordeel moet het risico van het
gebruik van een ambient intelligence-toepassing in beginsel bij de gebruiker liggen en moet de gebruiker slechts in
zeer uitzonderlijke omstandigheden een beroep kunnen doen op het ontbreken van een met de door het ambient
intelligence-systeem afgelegde verklaring overeenstemmende wil. Een ruime lezing van art. 3:35 BW stelt ons in
staat om dit doel te bereiken.

  Ruime lezing art. 3:35 BW
  Een ruime lezing van art. 3:35 BW ontneemt de gebruiker van een ambient intelligence-toepassing

grotendeels de mogelijkheid om zich te ‘verschuilen’ achter zijn autonoom handelende ambient
intelligence-toepassing. Dit artikel, dat een uitwerking van de goede trouw vormt (artikel 3:11 BW), stelt dat
tegen de persoon die een gedraging of verklaring onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mocht
opvatten als een (op rechtsgevolg) gerichte verklaring, geen beroep openstaat op het ontbreken van wil

van die verklaring.[12] Dit komt erop neer dat de handelende persoon tegenover de persoon die zich

succesvol op het artikel beroept gebonden is alsof bij hem wel degelijk een wil aanwezig is.[13] In de
voorbeelden van Kees en Jochem is de aanvaarding van het aanbod in een online winkel de verklaring in de
zin van art. 3:35 BW. Omdat er in het kader van de webtransactie geen persoonlijk contact zal plaatsvinden, is
het voor de aanbieder van de webwinkel redelijkerwijs niet mogelijk om een ‘zuivere’ wilsverklaring te
onderscheiden van een geautomatiseerde verklaring, gedaan door een ambient intelligence- toepassing. Die
toepassing zou bijvoorbeeld middels een script alle bestelstappen kunnen doorlopen, precies zoals een
natuurlijke persoon dat zou doen. Een en ander resulteert in een verklaring die op geen enkele wijze afwijkt
van de verklaring van een natuurlijke persoon. Toepassing van art. 3:35 BW brengt in dit geval naar onze
mening mee dat de verkoper gerechtvaardigd mag vertrouwen op de verklaring van de ambient intelligence-
toepassing, als gevolg waarvan de gebruiker van die toepassing gebonden is.

  Raamovereenkomst
  Een andere manier om het wilsverklaringsprobleem op te lossen is door in een raamovereenkomst tussen

gebruiker en wederpartij overeen te komen dat de wederpartij de handelingen van een ambient
intelligencetoepassing steeds mag opvatten als een wilsverklaring van de gebruiker. Na het sluiten van een
dergelijke overeenkomst, is in beginsel elk vertrouwen door de wederpartij op de verklaringen van het
ambient-intelligence systeem gerechtvaardigd in de zin van art. 3:35 BW, en komt de gebruiker aldus geen
beroep meer toe op het ontbreken van een met die verklaring overeenstemmende wil.

Ook het gebruik van een raamovereenkomst biedt echter niet in alle gevallen uitkomst. Deze oplossing
werkt immers alleen als de gebruiker zelf (en dus niet de door hem gebruikte ambient intelligence-

toepassing) met alle mogelijke wederpartijen een dergelijke raamovereenkomst is aangegaan.[14] Dat kan
alleen als de gebruiker weet wie die mogelijke wederpartijen zijn. En dat beperkt de ruimte waarbinnen een
ambient intelligence- toepassing opereert aanzienlijk. Waarom zou een dergelijke toepassing immers niet zelf,
op basis van allerlei informatie en voortschrijdend inzicht, kunnen bepalen met welke partijen overeenkomsten
worden aangegaan?

Toegepast op de voorbeelden zou Jochem bij webshop A aanvinken dat hij voor het aanschaffen van digitale
muziek gebruikmaakt van een toepassing van ambient intelligence en verklaren dat handelingen van deze
toepassing hem binden. Juridisch is er nu geen probleem meer bij aankopen door de ambient intelligence-
toepassing bij webshop A. Maar stel nu dat het systeem op basis van de afspeellijst van Jochem besluit dat
Jochem een nummer zou willen hebben dat niet bij webshop A te krijgen is, maar wel bij webshop B, waarmee
Jochem (nog) geen raamovereenkomst heeft gesloten. Jochem heeft in dit voorbeeld de toepassing niet
zodanig restrictief ingesteld dat deze alleen bij door Jochem goedgekeurde webshops mag kopen. Als de
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ambient intelligence-toepassing tot bestelling overgaat, kan Jochem misschien stellen dat zijn wil niet
overeenstemt met de aankoop door de toepassing bij webshop B, zij het dat naar ons oordeel een ruime
lezing van art. 3:35 BW daaraan in de weg zou moeten staan.

  Consequenties/tussenconclusie
  Uit het voorgaande volgt dat er risico’s kleven aan het gebruik van een ambient intelligence-toepassing.

Allereerst is het niet vanzelfsprekend dat een dergelijke toepassing de wil van de gebruiker kan uiten en voor
hem rechtshandelingen kan verrichten. Hoewel een raamovereenkomst dat probleem kan oplossen, doemt
dan de vraag op wat er gebeurt als een ambient intelligencetoepassing daarvan afwijkt, of een verklaring aflegt
jegens een derde waarmee de gebruiker geen raamovereenkomst heeft gesloten. In die gevallen zou deze
derde met een beroep moeten kunnen doen op de bescherming van op art. 3:35 BW. Een ruime lezing van dat
artikel zorgt dat het risico van het gebruik van een ambient intelligencetoepassing bij de gebruiker van die
toepassing ligt. Dit lijkt ons ook juist. Niet alleen zal de wil van de gebruiker in veruit de meeste gevallen
overeenstemmen met de handelingen van de ambient intelligence-toepassing, maar ook is het de gebruiker
die afwijkt van de gangbare handelwijze door een ambient intelligence-toepassing te gebruiken en zou het
daarom ook de gebruiker moeten zijn die verantwoordelijk is voor de consequenties van die keuze. Deze
pragmatische insteek leidt echter wel tot grote risico’s voor de gebruiker van een ambient intelligence-
toepassing. Een verkeerde instelling, een succesvolle hack of een storing in de toepassing kunnen leiden tot
allerhande verplichtingen voor de gebruiker, waar hij niet eenvoudig onderuit komt door te wijzen naar de
ambient intelligence-toepassing.

  Ambient intelligence en informatieverplichtingen
  Als, zoals wij hiervoor betoogden, de gebruiker in beginsel is gebonden aan de handelingen van zijn

ambient intelligence- toepassing, dan is het wat ons betreft cruciaal dat de informatie op basis waarvan de
ambient intelligencetoepassing handelt betrouwbaar en volledig is. In dit verband zien wij een belangrijke
rol voor informatieverplichtingen, zoals die onder meer voortvloeien uit de richtlijnen met betrekking tot

elektronische handel en koop op afstand[15] en zijn neergelegd in het BW. Volgens de wetgever zijn

informatieverplichtingen essentieel voor de wils- en oordeelsvorming van de wederpartij.[16] Gegeven dat
belang zou een gebruiker van een ambient intelligence- toepassing die toepassing zo moeten kunnen instellen
dat alleen transacties worden aangegaan met leveranciers die aan de relevante informatieverplichtingen
voldoen. Is aan die verplichtingen voldaan, dan zou het aangaan van de transactie ook afhankelijk moeten
kunnen worden gesteld van de inhoud van de verstrekte informatie.

Aldus dienen zich twee vragen aan. In de eerste plaats: hoe kan een ambient intelligence-toepassing weten of
aan relevante informatieverplichtingen is voldaan? En vervolgens: hoe kan een ambient intelligence-
toepassing van de inhoud van op grond van die verplichtingen verstrekte informatie kennis nemen en op basis
daarvan handelen? Wij gaan ervan uit dat ambient intelligencetoepassingen bij de huidige stand van de
techniek niet in staat zijn de relevante vragen te beantwoorden door het ‘lezen’ en interpreteren van natuurlijke
taal. Een technische oplossing zou eruit kunnen bestaan dat de relevante informatieverplichtingen in een
technisch protocol worden vastgelegd, zodat een ambient intelligence- toepassing met een webshop
automatisch en gestructureerd informatie zou kunnen uitwisselen die voortvloeit uit
informatieverplichtingen. In een dergelijk protocol zou bijvoorbeeld de vraag of de gesloten overeenkomst

door de verkoper zal worden gearchiveerd[17] – een eenvoudige ja/nee-kwestie – kunnen worden vastgelegd.
Als de gebruiker van de ambient intelligence-toepassing archivering van de overeenkomst een belangrijk punt
vindt, geeft hij dit aan in de parameters van de toepassing.

Vervolgens zal de toepassing alleen transacties aangaan met een verkoper die de desbetreffende informatie
verstrekt én daarbij aangeeft dat de overeenkomst zal worden gearchiveerd.

Een dergelijke technische oplossing, waarbij in een technisch protocol wordt geabstraheerd van lastige
inhoudelijke kwesties is niet ongebruikelijk. Deze aanpak wordt al langer gebruikt voor zogenoemde
Internet Content Rating systemen, zoals ICRA3 van ICRA, de voormalige Internet Content Rating

Association.[18] Vrijwel alle browsers gebruiken dergelijke systemen om internetcontent al dan niet te tonen
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op basis van vooraf door de gebruiker ingestelde content-parameters. Er is geen reden om aan te nemen
dat een dergelijk systeem niet zou kunnen werken voor juridische informatieverplichtingen en ambient

intelligence-toepassingen.[19]

Het tot stand brengen van een dergelijk systeem moet echter niet worden onderschat. Er is een veelheid
aan informatieverplichtingen, en voor een groot aantal van die verplichtingen is ook het antwoord – anders
dan in het zojuist gegeven voorbeeld – voor interpretatie vatbaar. Een praktische en wellicht sneller te
realiseren praktische oplossing zou kunnen zijn dat de gebruiker alleen aangeeft dat alleen gekocht mag
worden bij aanbieders die een bepaalde gedragscode hebben onderschreven. Het hier voorgestelde
systeem zou zich dan kunnen beperken tot het gestructureerd uitwisselen van informatie over de vraag of
de aanbieder een bepaalde gedragscode heeft onderschreven. Is dat het geval, dan moet de aanbieder dat

overigens melden op grond van alweer een wettelijke informatieplicht.[20]

In het licht van bovengenoemde risico’s is het tevens denkbaar dat aan de kant van de aanbieders de wens
bestaat om geen transacties ten verrichten met ambient intelligence-toepassingen. De aanbieder zou dit
idealiter voorafgaand duidelijk moeten kunnen maken aan de ambient intelligence-toepassing door middel
van bijvoorbeeld instellingen of parameters. Het weren van geautomatiseerde systemen gebeurt nu al met
betrekking tot zoekbots met behulp van een robots.txt bestand of een zogenoemde no robots metatag die

door aanbieders kunnen worden opgenomen in de website.[21] Een uitbreiding van dit systeem naar ambient
intelligence-toepassingen zou een bruikbaar hulpmiddel zijn voor aanbieders van websites om te garanderen
dat zij alleen zaken doen met (natuurlijke) personen. Als een ambient intelligence toepassing een specifieke
mededeling in de vorm van een (aangepaste) no robots bepaling negeert en desondanks een transactie
verricht, zou de aanbieder wat ons betreft een beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming kunnen
doen en op grond daarvan de transactie kunnen terugdraaien.

  Slot
  In deze bijdrage stonden wij stil bij de contractuele aspecten van ambient intelligence. We stelden vast dat er

weliswaar vragen zijn, maar dat voor die vragen zeker oplossingen denkbaar zijn. Wij zoeken die – geheel in
de geest van het technische karakter van het onderwerp – in een combinatie van juridische en technische
oplossingen.

Voetnoten

Voetnoten
[1] Joost Linnemann en Joost Schmaal zijn beiden advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
[2] Voulon duidt dit probleem aan als het wilsverklaringsprobleem. Zie M.B. Voulon, Automatisch contracteren,

Leiden University Press, 2010, p. 49.
[3] Over intelligent agents, zie onder andere in Nederland: Voulon 2010, J.E.J. Prins & S.J.H. Gijrath,

Privaatrechtelijke aspecten van elektronische handel, Tjeenk Willink, 2000, R.E. Van Esch, Electronic Data
Interchange (EDI) en het vermogensrecht, Tjeenk Willink, 1999.

[4] Hieronder verstaat Van Esch ‘een EDI-systeem [Electronic Data Interchange, toevoeging auteurs] dat
zodanig is ingericht dat het zonder directe menselijke tussenkomst EDI-berichten verstuurt, ontvangt,
beoordeelt of verwerkt.

[5] Van Esch 1999, p. 51.
[6] Van Esch 1999, p. 50.
[7] Voulon 2010.
[8] Voulon 2010, p. 62. Ten aanzien van beide theorieën moet volgens Voulon een beroep op het ontbreken

van een op het rechtsgevolg gerichte wil (theoretisch) mogelijk zijn.
[9] Voulon 2010, p. 58. Deze redenering is moeilijk te volgen. Waar volgens Voulon het handelen van

zelfmodificerend systeem onder de geprogrammeerde wil van de gebruiker kan worden gebracht, kan
hiervan volgens Voulon bij een complex systeem geen sprake zijn, omdat er gebruik wordt gemaakt van
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instructies waarvan de gebruiker zelf geen kennis heeft. Bij een zelfmodificerend systeem lijkt echter per
definitie sprake van instructies waarvan de gebruiker geen kennis heeft. Dit komt ook naar voren in het door
Voulon genoemde voorbeeld van een zelfmodificerend systeem dat handelt op basis van een complexe
formule die het zelf heeft ontwikkeld.

[10] Zie in dit verband mede Prins en Gijrath 2000, p. 128, die ook stellen dat de theorie van de algemene wil de
meest aannemelijke en werkbare grondslag biedt voor het bestaan van een wilsverklaring wanneer niet de
gebruiker zelf, maar diens intelligente agent verklaringen verstuurt.

[11] Van Esch 1999, p. 57, hij verwijst naar M. Kuhn, Rechtshandlungen mittels EDV und Telekommunikation.
Zurechtenbarkeit und Haftung, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1991, p. 71.

[12] Een en ander doet niet af aan de onderzoeksplicht die de ontvanger onder omstandigheden heeft.
[13] MvA II, Parl. Gesch. 3, p. 176.
[14] Betoogd zou kunnen worden dat ook een ambient intelligence-toepassing zelf een raamovereenkomst kan

sluiten. Als men daarvan uitgaat is het echter niet nodig om overeen te komen dat een ambient intelligence-
toepassing rechtshandelingen voor de gebruiker kan verrichten. Dat doet de toepassing dan immers al.

[15] Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in
de interne markt, en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

[16] Zelfs in die mate dat indien de overeenkomst onder invloed van het niet verstrekt zijn van die informatie tot
stand is gekomen, de wederpartij in staat dient te zijn zichzelf in de situatie te brengen die zou hebben
bestaan indien in het geheel geen overeenkomst tot stand was gekomen. Zie hiervoor de memorie van
toelichting bij art. 6:227b, Kamerstukken II, 28 197, nr. 3, p. 55.

[17] Informatie die moet worden verstrekt op grond van art. 6:227b lid 1 onder a BW.
[18] Zie www.fosi.org/icra/.
[19] Een dergelijk systeem zou in het algemeen, en dus ook buiten de context van ambient intelligence, goede

diensten kunnen bewijzen aan de internetkoper. De bekende internetbrowsers zouden de gebruiker dan
kunnen waarschuwen als een webwinkel niet beantwoordt aan een vooraf door de gebruiker ingesteld
profiel.

[20] Art. 6:227b lid 1 onder d BW.
[21] De effectiviteit en de juridische relevantie van dit systeem is eerder door Boonk in dit tijdschrift uiteengezet.

Zie hiervoor M.L. Boonk, ‘No robots clauses: zijn ze effectief? Een analyse van robots.txt files en no robots
clauses metatags’, Computerrecht 2009/2.
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