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Algemene voorwaarden in een technisch jasje 

Wie voor de vakantieperiode nog zoekt naar een fascinerend spannend 
boek, kan ik de bestseller Prey van Michael Crichton over zelfreplicerende 
nanorobots aanbevelen. Het boek draait om angstaanjagende 
consequenties van nieuwe technologie, met nanotechnologie in de 
hoofdrol. Een opinieonderzoek onder 16000 Europeanen in 2001 wees uit 
dat weinigen weten wat nanotechnologie is. Velen zullen niet veel verder 
komen dan dat één nanometer (nm) een miljardste meter is, een afmeting 
tienduizenden keren kleiner dan de dikte van menselijk haar. De classici 
weten dat "nano" is afgeleid van het Griekse woord voor "dwerg". 
Nanotechnologie en recht lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar 
gemeen te hebben en dit Vooraf oogt dus wellicht meer als 
sciencefictionstukje dan een serieuze juridische boodschap voor lezers van 
dit blad. Toch heeft de Europese Commissie in de Mededeling van 12 mei 
jl.? Naar een Europese strategie voor nanotechnologie? (COM( 2004) 338 
def), duidelijk aandacht voor juridische implicaties. Toepassingen van 
nanotechnologie laten niet lang meer op zich wachten en hebben gevolgen 
voor elke burger, aldus de Commissie. Daarmee staat ook de noodzaak tot 
communautaire regelgeving op de Europese agenda. 

Wat staat ons te wachten? Nanotechnologie is gericht op beheersing van de 
fundamentele structuur en het gedrag van materie op atomair en moleculair 
niveau. Het wordt mogelijk nieuwe verschijnselen en nieuwe eigenschappen te 
creëren die op micro- en macroschaal kunnen worden gebruikt (). In de 
Mededeling noemt de Commissie diverse toepassingen. Verwacht wordt dat 
handhaving is te verbeteren met behulp van uiterst selectieve en onzichtbaar 
kleine detectietechnieken. Een betere bescherming van eigendom, zoals 
bankbiljetten en andere voorwerpen, is mogelijk met nano-tagging en de 
herkomst van ingevoerd voedsel kan worden achterhaald met geminiaturiseerde 
nanolabellingstechnieken. Binnen de volksgezondheid zijn er geminiaturiseerde 
diagnoseapparatuur en nanodeeltjes die met het oog op een vroege diagnose 
dan wel behandeling van ziekten kunnen worden geïmplanteerd. Wat betreft 
juridische en normatieve implicaties van nanotechnologie wijst de Commissie op 
belangen als respect voor menselijke waardigheid, individuele zelfbeschikking, 
rechtvaardigheid en vrijheid. Hiernaast wordt genoemd het gezamenlijke beheer 
van intellectuele eigendomsrechten, privacy-implicaties van geminiaturiseerde 
sensoren alsmede risico?s en bescherming van gezondheid en milieu bij 
vrijkomende en zelfreplicerende nanodeeltjes. 

Maar er is nog een andere, niet door de Commissie genoemde implicatie die past 
in een bredere tendens: techniek wordt in toenemende mate ingezet om 
(juridische) normen af te dwingen. Ook nanotechnologie biedt in principe de 
mogelijkheid om ons dwingend een bepaald handelen dan wel nalaten op te 
leggen via een technische eigenschap of functionaliteit. Daarmee ook is 
nanotechnologie wederom een voorbeeld van de invloed van technologie op 



afspraken tussen partijen. Inmiddels hebben bezoekers aan de VS die dachten 
aldaar een gunstig geprijsde DVD aan te schaffen, bij thuiskomst moeten 
constateren dat het angstvallig stil bleef bij het afspelen. Hadden ze geweten dat 
de gebruiksvoorwaarden (?dit auteursrechtelijk beschermde werk mag alleen 
binnen dit gebied ? lees VS ? worden gebruikt?) middels een enkele code op de 
achterzijde van de DVD stonden, dan had dit hun een miskoop bespaard. 
Illustratief is ook biotechnologie. In de VS is gewaszaad voorhanden dat zodanig 
genetisch is gemanipuleerd dat het niet kiemt tenzij de boer een middel koopt 
waarmee het gewas wordt besproeid en vervolgens nieuw zaad genereert. En 
nanotechnologie zal dus ook nieuwe mogelijkheden bieden om afspraken in 
techniek in te bouwen en dwingend aan gebruikers op te leggen. Kortom, 
oneindig kleine en nauwelijks te traceren gebruiksvoorwaarden die veelal pas in 
hun werkelijke implicaties kenbaar, duidelijk en te begrijpen zijn wanneer de 
techniek of de applicatie feitelijk wordt gebruikt. Technische eigenschappen en 
gebruiksvoorwaarden smelten als het ware samen. 

Wat is de juridische status van dergelijke gebruiksvoorwaarden? Tot op heden is 
er in de literatuur geen aandacht voor de vraag of en wanneer een ?techno-
contract? juridisch relevant is en wat de ontwikkelingen zoal voor de huidige 
uitgangspunten van het contractenrecht betekenen. Tot nu toe wordt techniek 
veelal gescheiden gehouden van bijbehorende gebruiksvoorwaarden 
(consumentenelektronica wordt geleverd met algemene voorwaarden). Maar 
ontwerp-keuzes zullen in toenemende mate samenvallen met 
gebruiksvoorwaarden. Zijn ze daarmee, indien standaard in techniek ingebouwd, 
aan te merken als algemene voorwaarden in juridische zin? Of raken technische 
beperkingen de kern van de prestatie en is het daarmee een kernbeding? 
Duidelijk is, dat in beide gevallen het recht weinig lijkt te kunnen betekenen voor 
de kenbaarheid van de beperkingen. En juist bij ?techno-contracten? is 
kenbaarheid bij uitstek een kwestie van begrijpelijkheid. Indien technische 
beperkingen zouden zijn aan te merken als algemene voorwaarden lijkt de 
informatieplicht daarmee nog verder op scherp te komen staan en raken we de 
meer algemene discussie over de effectiviteit van de huidige algemene 
voorwaardenregeling. Velen hebben zich hierover kritisch uitgelaten, maar de 
Hoge Raad lijkt vooralsnog de regeling van art. 6:234 BW voorop te blijven 
stellen (HR 1 oktober 1999, NJ 2000/207 en 6 april 2001, NJ 2002/ 385). Wellicht 
zou een nieuw soort informatieplicht in de zin van een duidelijk, eenduidig en niet 
te missen waarschuwingslabel, zoals de overbekende slogan op een pakje tabak, 
er dan toch moeten komen. 

En ten slotte. Ongehoorzame wederpartijen behoeven zich momenteel niet aan 
contractuele afspraken te houden als zij juridisch risico?s wensen te lopen. Maar 
met ?techno-contracten? bestaat deze vrijheid niet meer. Non-conform handelen 
is geen optie. Keuzevrijheid en ongehoorzaam gedrag zijn geëlimineerd. Ons 
recht heeft nooit carte-blanche aan contractsvrijheid gegeven, zeker niet in relatie 
tot zwakkere partijen. Maar wat is de betekenis van dit uitgangspunt als 
contractuele voorwaarden in technische eigenschappen zijn verdisconteerd, voor 
de gemiddelde consument niet te begrijpen zijn en diens keuzevrijheid wordt 
geelimineerd? 

Corien Prins 

 


