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Voorstel van de Commissie en doelstellingen

Als onderdeel van de tenuitvoerlegging van de strategie voor een digitale eengemaakte markt 
heeft de Europese Commissie in december 2015 twee voorstellen aangenomen voor 
geharmoniseerde regels betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering 
van digitale inhoud ("voorstel inzake de levering van digitale inhoud") en van 
overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen 
("voorstel inzake de levering van goederen"). De voorstellen omvatten gemeenschappelijke 
doelstellingen en zijn dan ook ontworpen met het oog op een coherente en veelomvattende 
juridische interpretatie.

Het voorstel inzake de levering van digitale inhoud bouwt voort op de ervaring die is 
opgedaan tijdens de onderhandelingen over een gemeenschappelijk Europees kooprecht. In 
plaats van een facultatieve regeling inzake overeenkomstenrecht is de Commissie voornemens 
bepaalde aspecten van de regels van het overeenkomstenrecht betreffende de levering van 
digitale inhoud in transacties tussen ondernemingen en consumenten te harmoniseren.

Het doel van het voorstel inzake de levering van digitale inhoud is het vinden van een 
oplossing voor de verschillen tussen het Europees en het nationaal recht door een verzameling 
standaardbepalingen van consumentenrecht en overeenkomstenrecht op te stellen en te 
voorkomen dat het aantal uiteenlopende nationale rechtsregels verder toeneemt, aangezien 
deze de grensoverschrijdende handel, het consumentenvertrouwen en de groei van de digitale 
eengemaakte markt zouden belemmeren.

Voorbereidende werkzaamheden van de commissies

Het voorstel werd verwezen naar IMCO en JURI op grond van artikel 55 van het Reglement. 
Op 17 februari 2016 organiseerde JURI een workshop "Nieuwe regels voor overeenkomsten 
in de digitale omgeving". Op 27 april 2016 hebben IMCO en JURI een gezamenlijke 
commissievergadering gehouden waarbij de Europese Commissie het voorstel heeft 
gepresenteerd. Op 24 mei 2016 hebben IMCO en JURI een gezamenlijke openbare 
hoorzitting gehouden met de titel Contractual Relations and Consumer Remedies in the 
Digital Sphere. De panels bestonden uit vertegenwoordigers uit de academische wereld, 
consumentenorganisaties en verschillende bedrijfstakken.

Uitgangspunten van de corapporteurs 

De corapporteurs hebben afgesproken hun werk op de volgende kernbeginselen te baseren: 

 Duidelijke, eenvoudige en evenwichtige regels van overeenkomstenrecht voor de 
levering van digitale inhoud. Dit betreft oplossingen die ook in de toekomst bruikbaar 
zijn en zoveel mogelijk inspelen op nieuwe technische ontwikkelingen;

 Coherentie ten aanzien van bestaande EU-wetgeving en verduidelijking van het 
verband met andere relevante wetgeving;

 Zo groot mogelijke afstemming op het voorstel inzake de levering van goederen en de 
EU-regels die van toepassing zijn op de offlinewereld teneinde verschillende niveaus 
van consumentenbescherming te vermijden als gevolg van fragmentatie tussen de 
verschillende distributiekanalen;
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 Een evenwichtig resultaat waarmee zowel consumenten als bedrijven hun voordeel 
kunnen doen.

Beschouwingen over het voorstel

Definitie van digitale inhoud

De corapporteurs zijn verheugd over de uitbreiding van de definitie van "digitale inhoud" in 
artikel 2 ten opzichte van de definitie van "digitale inhoud" in de richtlijn betreffende 
consumentenrechten. Beide corapporteurs overwegen echter de mogelijkheid om onderscheid 
te maken tussen de twee rechtsregelingen door het introduceren van een categorie digitale 
diensten om het toepassingsgebied video, audio, applicaties, digitale games en andere 
software uitdrukkelijk op te nemen (artikel 2, lid 1, onder a) evenals clouddiensten (artikel 2, 
lid 1, onder b) en sociale netwerken (artikel 2, lid 1, onder c), zonder verwarring te 
veroorzaken ten aanzien van de bestaande terminologie die pas onlangs in nationale 
wetgeving is omgezet. Deze benadering die erop toeziet dat het voorstel inzake de levering 
van digitale inhoud alle digitale inhoud en diensten beslaat, biedt mogelijk een 
toekomstbestendige oplossing voor alle mogelijke soorten digitale producten en 
overeenkomsten in de komende jaren. Aangezien het juridische kader van de overeenkomst 
(lease, verkoop, dienst) niet is gespecificeerd, is het echter aan de lidstaten die de 
omzettingsmaatregelen hebben doorgevoerd om een nieuw soort overeenkomst sui generis in 
het leven te roepen of de bepalingen te verwerken in de bestaande contractvormen 
overeenkomstig de respectieve nationale wetgeving.

Toepassingsgebied

Er moet aandacht worden besteed aan artikel 3 en overwegingen 11, 12, 13 en 17. De 
commissieleden, belanghebbenden en academici spreken in meerderheid hun goedkeuring uit 
over het feit dat het voorstel inzake de levering van digitale inhoud betrekking heeft op de 
levering van digitale inhoud, ongeacht of de contractuele relatie online of offline is aangegaan 
en ongeacht de vorm waarin de digitale inhoud wordt geleverd (digitale inhoud op een 
gegevensdrager of levering via downloaden, streaming, of andere verlening van toegang). Er 
werd echter scherpe kritiek geuit op de beslissing van de Commissie om ingebedde software 
niet op te nemen in het ruime toepassingsgebied. Dit levert met name problemen op ten 
aanzien van goederen met ingebedde digitale inhoud die in de categorie slimme producten 
vallen, zoals verbonden voertuigen, mobiele telefoons of smart-tv's, enz. In zowel overweging 
11 van het voorstel inzake de levering van digitale inhoud, als overweging 13 van het voorstel 
inzake de levering van goederen, staat dat de richtlijn inzake de levering van goederen van 
toepassing is op digitale inhoud die in goederen is verwerkt, zoals bij huishoudelijke 
apparaten of speelgoed, wanneer deze software zodanig in de goederen is verwerkt dat deze 
inhoud als een integrerend deel van die goederen functioneert en de functies ervan aan de 
hoofdfuncties van de goederen ondergeschikt zijn. In de praktijk zou dit onderscheid 
bijvoorbeeld als gevolg hebben dat de ingebedde software van een hybride product (zoals een 
verbonden voertuig) onder de regels en rechtsmiddelen van het voorstel inzake de levering 
van goederen zou vallen, terwijl de software van het apart aangeschafte verbonden voertuig 
onder de regels van het voorstel inzake de levering van digitale inhoud zou vallen. Uit de 
discussies binnen de twee commissies is gebleken dat het bovengenoemde 
"functionaliteitscriterium" voor zowel consumenten als handelaren waarschijnlijk lastig toe te 
passen is en daarnaast mogelijk een subjectieve component bevat die na verloop van tijd aan 
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veranderingen onderhevig kan zijn (is de voornaamste functionaliteit van een smartphone het 
voeren van telefoongesprekken of is het vooral een drager voor al dan niet voorgeïnstalleerde 
apps?). De subjectieve component van het functionaliteitscriterium laat ruimte voor 
interpretatie, in het bijzonder in verband met het internet van de dingen dat mogelijk buiten 
het toepassingsgebied van het voorstel inzake de levering van digitale inhoud valt 
(overweging 17). 

Dit discussiepunt heeft ertoe geleid dat de rapporteurs getracht hebben manieren te vinden om 
het toepassingsgebied van het voorstel te verduidelijken, onder meer: 

a) door een duidelijkere definitie te formuleren van goederen met ingebedde digitale inhoud 
die onder het voorstel inzake de levering van goederen zouden vallen;

b) door een benadering op basis van "de locatie van het defect": de rechtsmiddelen zijn in dat 
geval afhankelijk van wat er stuk is. Als het defect zich in de software bevindt, zijn de regels 
voor digitale inhoud van toepassing; als het defect zich in de hardware bevindt (met inbegrip 
van cd's), zijn de regels voor goederen van toepassing. De benadering op basis van "de locatie 
van het defect" ligt grotendeels in het verlengde van het voorstel dat de nadruk moet komen te 
liggen op gemengde overeenkomsten. Artikel 3, lid 6, van het voorstel inzake de levering van 
digitale inhoud, lijkt inderdaad aan te geven dat een overeenkomst zowel elementen mag 
bevatten voor de levering van digitale inhoud als elementen van andere overeenkomsten, 
zoals bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst. Deze bepaling kan nog verder worden 
uitgewerkt om dergelijke gemengde overeenkomsten goed vast te leggen. In artikel 1, lid 4, 
van de onlangs in het VK ingevoerde Consumer Rights Act 2015, worden de gemengde 
overeenkomsten geregeld met als gevolg dat het voor zowel de rechten als de rechtsmiddelen 
nodig is de relevante elementen van de gemengde overeenkomst te beoordelen; 

c) door een benadering op basis van "digitale inhoud": er zou kunnen worden overwogen om 
slimme goederen aan de regels voor digitale inhoud te onderwerpen (met de resterende 
verschillen en aanvullende digitale rechten) en hierbij aansluiting te zoeken bij de benadering 
van de Commissie ten aanzien van cd's en dvd's, die nu al onder de regels voor digitale 
inhoud vallen;

d) door een benadering op basis van "tastbaar tegenover niet-tastbaar": één verzameling 
rechtsmiddelen is van toepassing, afhankelijk van de vraag of men het voorwerp van de 
overeenkomst, bijvoorbeeld smartphones, cd's, enz., kan aanraken (in welk geval de 
rechtsmiddelen met betrekking tot goederen van toepassing zijn), of niet, zoals in het geval 
van te downloaden apps (in welk geval de rechtsmiddelen met betrekking tot digitale inhoud 
van toepassing zijn). Het voordeel van deze benadering is dat dit de eenvoud zou bevorderen 
en deze eenvoudig door consumenten toe te passen is: per overeenkomst geldt er maar één 
verzameling rechtsmiddelen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de soorten ingebedde 
digitale inhoud aangezien alle digitale inhoud onder het voorstel inzake de levering van 
goederen zou vallen, ongeacht of de functies ervan aan de hoofdfuncties van de goederen 
ondergeschikt zijn. Cd's en dvd's zouden dan als goederen worden behandeld, dit in 
tegenstelling tot het voorstel van de Commissie. 

Al deze vier benaderingen kennen voor- en nadelen. Zo heeft de toepassing van één 
verzameling rechtsmiddelen in een gemengde situatie zoals bij ingebedde digitale inhoud 
(zoals in benadering a) en d) hierboven) mogelijk tot gevolg dat rechtsmiddelen die normaal 
gesproken een logische optie zouden zijn voor het ondergeschikte/niet-instrumentele element 
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van de overeenkomst, niet beschikbaar zijn. Als ingebedde software derhalve economische 
schade zou veroorzaken binnen de digitale omgeving van de consument, is het in artikel 14, 
lid 1, van het voorstel inzake de levering van digitale inhoud bepaalde rechtsmiddel mogelijk 
niet beschikbaar aangezien de regels voor online-verkoop dan gelden.

Gegevens als tegenprestatie en samenhang tussen het voorstel en het EU-kader voor 
gegevensbescherming 

Het voorstel introduceert het begrip van tegenprestaties in een andere vorm dan geld, namelijk 
in de vorm van gegevens. Gegevens worden vandaag de dag op erg verschillende manieren 
verzameld, bijvoorbeeld door de vrijwillige openbaarmaking van gegevens in sociale 
netwerken, of door het online winkelgedrag van gebruikers te volgen op basis van hun 
zoekopdrachten op internet. Via reclame en etikettering worden online-diensten steeds vaker 
als "gratis" aangeboden, terwijl consumenten in werkelijkheid hun gegevens als tegenprestatie 
leveren en daarnaast toestemming geven die gegevens te verwerken krachtens de algemene 
verordening gegevensbescherming. Deze tendens is versneld door de digitalisering. De 
corapporteurs zullen toezien op samenhang met de algemene verordening 
gegevensbescherming en zouden prijs stellen op de introductie van een bepaling, bijvoorbeeld 
in artikel 3, lid 8, waarin wordt gesteld dat deze richtlijn de toepassing van de algemene 
verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 onverlet laat.

Het voorstel inzake de levering van digitale inhoud bepaalt dat leveranciers en consumenten 
wederzijds bindende contractuele relaties aangaan waarbij de leverancier digitale inhoud 
levert in ruil voor geld, actief verstrekte persoonlijke gegevens of andere gegevens (artikel 3, 
lid 1). De aangegeven reden voor het gebruik van zowel de term "persoonlijke gegevens" als 
de term "andere gegevens" lijkt te liggen in het feit dat het voorstel inzake de levering van 
digitale inhoud niet vooruit moet lopen op de interpretatie van de term "persoonlijke 
gegevens" zoals gebruikt in de algemene verordening gegevensbescherming. Het begrip 
"andere gegevens" zou echter nader kunnen worden gespecificeerd.

Belanghebbenden en wetenschappers hebben hun diepe bezorgdheid geuit over het precieze 
toepassingsgebied van artikel 3, lid 1 en lid 4, aangezien deze bepalingen alleen betrekking 
hebben op "actief" verstrekte gegevens. Persoonlijke gegevens worden echter vaak indirect 
verzameld (door het volgen van online gedrag), hetgeen op grond van overweging 14 niet 
onder het voorstel valt. Hierdoor dringt de vraag zich op of deze bepaling niet per definitie het 
toepassingsgebied beperkt en het creëren van achterpoortjes door leveranciers van digitale 
inhoud in de hand werkt. De corapporteurs moeten de betekenis van de term "strikt 
noodzakelijk" in artikel 3, lid 4, ook nog verder uitwerken met betrekking tot de 
gerechtvaardigde verwerking van persoonsgegevens op grond van de algemene verordening 
gegevensbescherming.

Daarnaast zien de rapporteurs graag verduidelijking van de gevolgen voor de contractuele 
relatie als de toestemming wordt ingetrokken tot het verwerken van persoonsgegevens op 
grond van de algemene verordening gegevensbescherming (overeenkomsten in ruil voor 
persoonlijke gegevens). Ook de regels ten aanzien van beëindiging van de overeenkomst en 
de verplichtingen en gevolgen voor zowel de leverancier als de betrokkene/consument moeten 
mogelijk worden verduidelijkt om ervoor te zorgen dat het evenwicht in de contractuele 
relatie niet verstoord raakt als gevolg van het verstrekken van gegevens als tegenprestatie. 
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Overeenstemming van digitale inhoud

In dit voorstel zijn de regels inzake overeenstemming onderverdeeld in toetsing op 
subjectieve criteria (artikel 6, lid 1) en toetsing op objectieve criteria (artikel 6, lid 2). Artikel 
6, lid 1, stelt dat de digitale inhoud in overeenstemming moet zijn met de door de leverancier 
verstrekte omschrijving. Alleen bij gebreke van een dergelijke bepaling in de overeenkomst 
moet de digitale inhoud geschikt zijn voor het doel waarvoor goederen van dezelfde 
omschrijving gewoonlijk zouden worden gebruikt (artikel 6, lid 2). Al met al moet de 
overeenstemming in de eerste plaats worden getoetst aan de hand van de individuele 
bepalingen van de desbetreffende overeenkomst. Dit wijkt af van het voorheen algemeen 
onderschreven model van een objectieve toetsing op overeenstemming zoals vastgelegd in de 
richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumptiegoederen.1 Alleen voor zover in de overeenkomst niet duidelijk en begrijpelijk de 
voorschriften inzake de digitale inhoud zijn opgenomen (artikel 6, lid 2; overweging 25), 
kunnen objectieve criteria worden gebruikt om te beoordelen of de digitale inhoud aan de 
criteria inzake overeenstemming voldoet of gebreken vertoont. 

De Commissieleden, belanghebbenden en wetenschappers hebben echter hun twijfels geuit 
over de vraag of dit een passende benadering is. Bij verschillende gelegenheden en ook 
tijdens de gezamenlijke commissievergaderingen hebben vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie betoogd dat de traditionele regels inzake overeenstemming niet voldoen 
waar het digitale inhoud betreft, omdat leveranciers mogelijk aan beperkingen onderworpen 
zijn door intellectuele-eigendomsrechten die moeten worden overgedragen aan de consument. 
Aan de andere kant kan worden betoogd dat de toetsing op overeenstemming van artikel 2 
van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumptiegoederen2 de vereiste openheid biedt met betrekking tot de onzekerheid van 
consumenten over wat zij redelijkerwijs van digitale inhoud mogen verwachten. De 
corapporteurs vinden het ook noodzakelijk kritisch nader te beoordelen of deze 
subjectieve/objectieve toetsing op overeenstemming tegemoetkomt aan de behoeften van 
consumenten en ondernemingen en de lidstaten die de omzettingsmaatregelen doorvoeren.

Bewijslast

De corapporteurs merken op dat artikel 9 van het voorstel inzake de levering van digitale 
inhoud niet voorziet in een beperking van de omkering van de bewijslast tot zes maanden 
zoals bepaald in de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties 
voor consumptiegoederen, of tot twee jaar zoals bepaald in het voorstel inzake de levering van 
goederen. De bewijslast met betrekking tot overeenstemming van de digitale inhoud met een 
overeenkomst rust op de leverancier bij een gebrek aan overeenstemming op het moment van 
levering. De omkering van de bewijslast inzake overeenstemming (ten behoeve van de 
consument) kan door leveranciers worden omgekeerd wanneer zij aantonen dat "de digitale 

                                               
1 Richtlijn 1999/44/EG. Zie Martin Schmidt-Kessel et al, “Die Richtlinienvorschläge der Kommission zu 
Digitalen Inhalten und Onlinehandel-Teil I“ GPR/ 1 (2016) p. 65.
2 De goederen worden geacht in overeenstemming te zijn wanneer zij in overeenstemming zijn met de door de 
verkoper gegeven beschrijving, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze gewoonlijk worden gebruikt, of de 
kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument 
redelijkerwijs mag verwachten.
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omgeving van de consument niet compatibel is met de interoperabiliteit en andere aan de 
digitale inhoud gestelde technische eisen en wanneer de leverancier de consument vóór de 
sluiting van de overeenkomst op de hoogte heeft gesteld van deze eisen". De bewijslast met 
betrekking tot het gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst rust op de consument 
wanneer deze niet met de leverancier samenwerkt "voor zover dit mogelijk en nodig is om de 
digitale omgeving van de consument te bepalen". 

Ten aanzien van het ontbreken van een garantietermijn in het voorstel inzake de levering van 
digitale inhoud moeten de corapporteurs het volgende in overweging nemen: in overweging 
36 stelt de Commissie dat "digitale inhoud niet onderhevig aan slijtage" is en het daarom 
gerechtvaardigd is geen termijn te bepalen gedurende welke de leverancier aansprakelijk dient 
te worden gehouden voor een gebrek aan overeenstemming. Door tastbare goederen en 
digitale inhoud op dezelfde lijn te plaatsen, lijkt hier op het eerste gezicht sprake te zijn van 
een zwaarwegende reden omdat er uit wordt gegaan van de lange levensduur van digitale 
inhoud. Deze hypothese is echter geenszins bewezen. De rapporteurs moeten in overweging 
nemen of de benadering van de Commissie in de vorm van verschillende garantietermijnen 
voor digitale en tastbare goederen, de juiste is. Het probleem tekent zich nog duidelijker af 
gelet op de verschillende verjaringstermijnen die in de lidstaten worden gehanteerd, waarbij 
consumenten na afloop van de verjaringstermijn geen vorderingen kunnen instellen.

Er bestaat derhalve nog onduidelijkheid over de mate waarin leveranciers om informatie 
mogen verzoeken vóór de sluiting van de overeenkomst, evenals over het permanente karakter 
van de omkering van de bewijslast. Met name met betrekking tot het laatstgenoemde aspect 
zou aansluiting op het voorstel inzake de levering van goederen kunnen worden gezocht. 

Rechtsmiddelen

Ten aanzien van rechtsmiddelen handhaaft het voorstel inzake de levering van digitale inhoud 
dezelfde rechtsmiddelenhiërarchie als in de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de 
verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen die daarentegen de benadering van 
minimale harmonisatie hanteert, en het voorstel inzake de levering van goederen. In het geval 
van een gebrek aan overeenstemming moeten consumenten eerst de mogelijkheid bieden het 
product in overstemming te laten brengen, en hebben zij pas in tweede instantie recht op 
ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding. Volgens artikel 12, lid 5, heeft de 
consument echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer het gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst geen afbreuk doet aan de functionaliteit, 
interoperabiliteit en "andere wezenlijke prestatiekenmerken" van de digitale inhoud, waarbij 
de bewijslast op de leverancier ligt. Wanneer de consument de digitale inhoud heeft gekocht 
in ruil voor betaling van een prijs en recht heeft op ontbinding van de overeenkomst op grond 
van niet-overeenstemming, kan de consument in plaats daarvan kiezen voor een gedeeltelijke 
vermindering van de prijs (artikel 12, leden 3 en 4). Een dergelijke prijsvermindering moet in 
verhouding staan tot de waardevermindering van de digitale inhoud die de consument heeft 
ontvangen ten opzichte van de waarde die de digitale inhoud zou hebben wanneer deze met de 
overeenkomst in overeenstemming was geweest. 

Verschillende leden van de Commissie en belanghebbenden hebben kritiek geuit op het feit 
dat in het voorstel de rechtsmiddelenhiërarchie op basis van volledige harmonisatie wordt 
gehandhaafd, aangezien dit veranderingen teweeg zou brengen in de vastgestelde nationale 
regels inzake de bescherming van de consument. In sommige EU-rechtsgebieden hebben 
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consumenten het recht op ontbinding bij voldoende ernstige schending van de overeenkomst. 
De corapporteurs zullen de rechtsmiddelenhiërarchie op basis van volledige harmonisatie 
nader moeten beoordelen.  

Om te voorkomen dat er twee volkomen verschillende stelsels van regels worden gehanteerd, 
moet er in ieder geval een zo groot mogelijke samenhang bestaan tussen de rechtsmiddelen 
voor het voorstel inzake de levering van digitale inhoud en de rechtsmiddelen voor het 
voorstel inzake de levering van tastbare goederen. Dergelijke aanpassingen moeten gebaseerd 
zijn op bestaande regels, zoals de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van 
en de garanties voor consumptiegoederen en het voorstel inzake de levering van goederen. 
Alleen in het geval de specifieke kenmerken van de digitale inhoud dit dwingend 
voorschrijven, zouden er aanvullende, specifiek op digitale inhoud toegespitste 
rechtsmiddelen voor de consument gelden (economische schade aan de digitale omgeving, het 
ophalen van gegevens na ontbinding, enz.). 

Deze "afstemming van rechtsmiddelen" brengt mogelijk verdere discussie met zich mee over 
de mogelijke afstemming van een aantal aspecten van de voorstellen, zoals:

 de onderlinge samenhang tussen objectieve en subjectieve criteria inzake 
overeenstemming

 de duur van de garantietermijnen en de bewijslast

 ontbinding van overeenkomsten (kleine gebreken, enz.)

 het recht op schadevergoeding voor economische schade aan de digitale omgeving 
(ook voor ingebedde digitale inhoud)

 bepalingen inzake commerciële garanties (ook voor digitale inhoud)

 bepalingen inzake levering

 …

In combinatie met de benadering van "afstemming van rechtsmiddelen" kunnen de in het deel 
"Toepassingsgebied" vermelde afbakeningscriteria worden gebruikt om te bepalen in welke 
mate overige specifieke regels inzake digitale inhoud zouden moeten worden gehanteerd. 

Schadevergoeding

De corapporteurs zijn van oordeel dat dieper moet worden ingegaan op de onlangs ingevoerde 
regel over economische schade aan de digitale omgeving van de consument in artikel 14 van 
het voorstel. Volgens artikel 14 is de leverancier aansprakelijk voor economische schade aan 
de digitale omgeving die is veroorzaakt door gebrekkige digitale inhoud of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Hierdoor blijft een aantal vragen echter onbeantwoord. Omdat het 
voorstel inzake de levering van digitale inhoud is toegespitst op volledige harmonisatie is het 
bijvoorbeeld onduidelijk of alle andere gronden voor schadevergoeding zijn uitgesloten. Zo 
lijkt het feitelijk aannemelijk dat de lidstaten nadere regels vaststellen ten aanzien van alle 
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andere denkbare vormen van schade, met name schade aan de digitale omgeving, en dat geen 
algemene harmonisatie van het recht inzake onrechtmatige daad werd beoogd. De 
corapporteurs moeten derhalve overwegen of het nodig is tekst toe te voegen die verduidelijkt 
dat artikel 14 geen aansprakelijkheid voor schade aan de niet-digitale omgeving uitsluit,
evenals een verduidelijking van de concrete betekenis van de term "digitale omgeving".

Overige punten

Mate van harmonisatie

Een andere fundamentele vraag die zich voordoet is de mate van harmonisatie. Artikel 4 van 
het voorstel inzake de levering van digitale inhoud bepaalt dat de lidstaten geen bepalingen 
mogen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in deze richtlijn. Als gevolg 
hiervan is het lidstaten mogelijk niet toegestaan om regels te handhaven of in te voeren die 
meer of minder consumentvriendelijk zijn dan de in het voorstel inzake de levering van 
digitale inhoud vervatte regels. De corapporteurs moeten echter overeenstemming bereiken 
over een toekomstbestendige en technologieneutrale aanpak en moeten rekening houden met 
hoe moeilijk het is nu al te voorspellen wat voor problemen zich in de toekomst kunnen 
voordoen waarvoor mogelijk wetgevende maatregelen moeten worden genomen ten behoeve 
van consumenten en bedrijven. Hoewel maximale harmonisatie wel degelijk een geschikt 
instrument is voor het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven in heel Europa, moet 
niet voorbij worden gegaan aan het feit dat de regels voor de toepassing van de richtlijn in 28 
verschillende rechtstelsels ten uitvoer zullen moeten worden gelegd en, wat nog belangrijker 
is, dat deze nauw moeten aansluiten op de resterende onderdelen van het privaatrecht van elke 
lidstaat. Het voorstel gaat alleen in op bepaalde vraagstukken en het merendeel van de regels 
inzake de geldigheid, inhoud en interpretatie van een overeenkomst voor de levering van 
digitale inhoud zal ook in de toekomst op nationaal niveau worden toegepast. De voordelen 
voor bedrijven zullen dan ook, in ieder geval deels, teniet worden gedaan door de verschillen 
in de algemene regelingen inzake overeenkomstenrecht. Er moet derhalve een politieke keuze 
worden gemaakt tussen maximale consumentenbescherming enerzijds, en het relatieve 
voordeel van een (vermoedelijk) gelijk speelveld voor bedrijven anderzijds.

Conclusie

De deskundigen hebben aanvullende vraagstukken geïdentificeerd die nog niet in deze 
richtlijn aan de orde komen, maar hierin wel zouden kunnen worden opgenomen. 
Voorbeelden hiervan zijn het recht van consumenten op meerdere downloads, op het maken 
van kopieën, op het doorverkopen van digitale inhoud en op het ontvangen van essentiële 
updates en onderhoud, evenals vraagstukken op het gebied van optionele garanties, 
onmiddellijke levering, gezamenlijke aansprakelijkheid en specifieke oneerlijke 
contractvoorwaarden in overeenkomsten inzake de levering van digitale inhoud. De 
corapporteurs zijn voornemens samen met de schaduwrapporteurs toe te werken naar een 
evenwichtige en eerlijke definitieve tekst in samenhang met al bestaande EU-wetgeving die 
aan de behoeften van zowel bedrijven als consumenten voldoet.
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