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TOELICHTING

De digitale revolutie heeft ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Aangezien onze 
afhankelijkheid van IT-producten en -diensten toeneemt wordt het steeds belangrijker om 
ervoor te zorgen dat in de digitale wereld onze rechten worden geëerbiedigd. Momenteel 
hebben miljoenen consumenten in Europa dagelijks toegang tot, kopen of maken zij gebruik 
van digitale inhoud in de ruimste zin van het woord (zoals videostreaming, apps, spelletjes, 
clouddiensten of sociale netwerken), maar zijn hun rechten online minder goed beschermd 
dan in de wereld offline. Deze situatie tast het consumentenvertrouwen aan en brengt de 
onlineprivacy in gevaar aangezien gebrekkige en onveilige digitale producten en diensten het 
grote aantal persoonlijke gegevens dat online beschikbaar is niet naar behoren beschermen.

De rapporteur beoogt het consumentenvertrouwen en de onlineprivacy te vergroten door 
adequate bescherming voor de aankoop van digitale inhoud te waarborgen. Omvang en 
definitie van digitale inhoud moeten nader worden verduidelijkt om ervoor te zorgen dat de 
rechten van alle consumenten – ook van hen die minder technisch aangelegd zijn of technisch 
minder thuis zijn in de onlinewereld – geëerbiedigd worden. De onlinewereld – en dus het 
gebruik van digitale inhoud – is inmiddels meer dan alleen maar een manier om specifieke 
taken uit te voeren. Onze persoonlijke foto's, adresboeken en medische informatie zijn 
meestal in de cloud opgeslagen. Veel van onze intieme conversaties vinden online plaats en 
worden online opgeslagen. We laten tijdens onze activiteiten online zoveel digitale sporen 
achter dat bedrijven een verrassend nauwkeurig profiel van ons kunnen opstellen. Het is dan 
ook duidelijk dat er zelfs meer behoefte is aan bescherming van onze persoonlijke gegevens 
online, dan in de wereld offline. Dit voorstel, dat zich richt op de relatie tussen aanbieder en 
consument van digitale inhoud, is derhalve onlosmakelijk verbonden met de kwestie van de 
onlinebescherming van onze persoonlijke gegevens. Het is dan ook belangrijk ervoor te 
zorgen dat deze Richtlijn de algemene regels van de nieuwe algemene verordening 
gegevensbescherming (2016/679) in acht neemt, teneinde de samenhang tussen het 
grondrecht op privacy van de burger en de versterking van het consumentenvertrouwen in de 
levering van veilige en beveiligde digitale inhoud, te waarborgen.

De rapporteur wenst het voorstel op de volgende punten verder te verbeteren en te 
verduidelijken. In dit verband is het belangrijk in het oog te houden dat dit voorstel gericht is 
op volledige harmonisatie, wat de lidstaten verbiedt nationale voorschriften te handhaven of 
in te voeren die verder gaan dan wat in deze richtlijn met betrekking tot 
consumentenbescherming wordt bepaald:

 Actief verstrekken van persoonlijke of consumentengegevens: het voorstel is 
uitsluitend van toepassing op overeenkomsten waarbij de consument als tegenprestatie 
een prijs betaalt of persoonlijke gegevens "actief levert". Dit lijkt te beperkt gezien het 
feit dat tegenwoordig de persoonlijke gegevens van consumenten (gegevens over 
locatie, persoonlijke contacten, winkelgeschiedenis, enz.) als tegenprestatie worden 
gebruikt, zonder dat de consumenten zich daarvan bewust zijn. Voorts kan als gevolg 
van deze beperking een averechtse prikkel uitgaan naar aanbieders om consumenten 
geen toestemming te vragen. Het is dan ook wenselijk om het toepassingsgebied uit te 
breiden tot alle overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van digitale 
inhoud waarbij gebruikt gemaakt wordt van de persoonlijke gegevens van 
consumenten.
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 Een definitie van persoonlijke gegevens die gebaseerd is op Verordening 2016/679, 
moet worden toegevoegd om een duidelijk onderscheid te waarborgen tussen 
persoonlijke gegevens en andere gegevens die in de tekst vermeld worden. 

 Conformiteit van digitale inhoud: in het voorstel wordt bepaald dat digitale inhoud 
overeen moet stemmen met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en alleen wanneer 
in de overeenkomst niets is opgenomen, gebruikgemaakt kan worden van meer 
objectieve criteria (zoals technische normen of industriële gedragscodes) om de 
conformiteit te beoordelen. Men kan zich echter afvragen, in het licht van de 
complexiteit van producten op het gebied van digitale inhoud, of de consument 
werkelijk in staat is de voorwaarden van de overeenkomst volledig te begrijpen en een 
geïnformeerde beslissing kan nemen. Het is derhalve wenselijk om vaker gebruik te 
maken van meer objectieve en subjectieve criteria (zoals technische normen of 
gerechtvaardigde verwachtingen) om conformiteit te waarborgen.

 Aansprakelijkheid van de leverancier voor schade: het voorstel beperkt de 
aansprakelijkheid van de leverancier tot de schade aan de hardware en software van de 
consument. Er kunnen echter gevallen zijn waarin een consument ernstige 
economische of immateriële schade lijdt die losstaat van enige schade aan de digitale 
omgeving (bijvoorbeeld als software een fout bevat die hackers de mogelijkheid geeft 
om toegang te krijgen tot de computer van de consument en het wachtwoord van zijn 
bankrekening te stelen). Het is derhalve wenselijk het begrip schade uit te breiden tot 
alle schade die de consument toegebracht is. Voorts zou het interessant kunnen zijn 
om de lidstaten de mogelijkheid te geven, door middel van de vaststelling van 
gedetailleerde bepalingen betreffende schadevergoeding, een onderscheid aan te 
brengen tussen leveranciers die alles wat in hun macht ligt hebben gedaan om schade 
te voorkomen (bijv. door naleving van bepaalde IT-uitgangspunten en normen op het
gebied van beveiliging) en die leveranciers die "hun huis niet op orde" hebben (bijv. 
bekende of hun meegedeelde beveiligingslekken in hun producten of diensten niet 
hebben gedicht), teneinde een sterker besef van verantwoordelijkheid en 
verantwoordingsplicht bij leveranciers te bevorderen.

 Ontbinding van de overeenkomst: het voorstel moet duidelijk zijn over welke 
gegevens precies moeten worden teruggegeven aan de consument bij ontbinding van 
de overeenkomst.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt beide ten 
principale bevoegde commissies, de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
en de Commissie juridische zaken, onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor het verwezenlijken van een 
echte digitale eengemaakte markt is het 
nodig dat bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud worden geharmoniseerd, 
waarbij moet worden uitgegaan van een 
hoog niveau van 
consumentenbescherming.

(2) Voor het verwezenlijken van een 
echte digitale eengemaakte markt is het 
nodig dat bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud worden geharmoniseerd, 
waarbij moet worden uitgegaan van een 
hoog niveau van consumentenbescherming
en het feit dat de toegankelijkheid moet 
worden verbeterd.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Consumenten zullen profiteren van 
volledig geharmoniseerde rechten inzake 
digitale inhoud met een hoog niveau van 
bescherming. Zij zullen duidelijke rechten 
hebben wanneer zij digitale inhoud 
ontvangen of daartoe toegang hebben 
vanuit eender waar in de EU. Dit zal hun 
vertrouwen in de aankoop van digitale 
inhoud doen toenemen. Dit zal ook 
bijdragen tot de vermindering van het 
nadeel dat de consumenten thans 
ondervinden, omdat er een reeks van 
duidelijke rechten zal zijn die hen in staat 
stelt om de problemen waarvoor digitale 
inhoud hen stelt, aan te pakken.

(7) Consumenten zullen profiteren van
volledig geharmoniseerde rechten inzake 
digitale inhoud met een hoog niveau van 
bescherming. Zij zullen duidelijke rechten 
hebben wanneer zij digitale inhoud 
ontvangen of daartoe toegang hebben 
vanuit eender waar in de EU. Dit zal hun 
vertrouwen in de aankoop van digitale 
inhoud doen toenemen. Dit zal ook 
bijdragen tot de vermindering van het 
nadeel dat de consumenten thans 
ondervinden, omdat er een reeks van 
duidelijke rechten zal zijn die hen in staat 
stelt om de problemen waarvoor digitale 
inhoud en de toegankelijkheid daarvan 
hen stelt, aan te pakken.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De richtlijn moet oplossingen 
bieden voor problemen inzake 
verschillende categorieën digitale inhoud 

(11) Deze richtlijn moet oplossingen 
bieden voor problemen inzake 
verschillende categorieën digitale inhoud 
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en de levering daarvan. Om in te spelen op 
de snelle technologische ontwikkelingen en 
om ervoor te zorgen dat het begrip 
"digitale inhoud" ook in de toekomst
bruikbaar is, moet dit begrip in deze 
richtlijn ruimer worden omschreven dan in 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad1 is gebeurd. Met 
name moet het zich uitstrekken tot diensten 
die de totstandkoming, de verwerking of 
opslag van gegevens mogelijk maken. 
Hoewel er tal van manieren zijn om 
digitale inhoud te leveren, zoals doorgifte 
op een duurzame drager, het downloaden 
door consumenten op hun apparatuur, 
webstreaming of het verlenen van toegang 
tot capaciteit voor de opslag van digitale 
inhoud of tot het gebruik van sociale 
media, moet deze richtlijn van toepassing 
zijn op alle digitale inhoud, ongeacht de 
drager waarop deze wordt doorgegeven. 
Het is niet wenselijk een onderscheid te 
maken tussen verschillende categorieën in 
deze technologisch snel veranderende 
markt omdat het nauwelijks mogelijk zou 
zijn te voorkomen dat bepaalde 
leveranciers worden gediscrimineerd. Er 
moet worden gezorgd voor een gelijk 
speelveld tussen de leveranciers van 
verschillende categorieën digitale inhoud. 
Deze richtlijn mag echter niet van 
toepassing zijn op digitale inhoud die 
zodanig in 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. 

en de levering daarvan. Om in te spelen op 
de snelle technologische ontwikkelingen en 
om ervoor te zorgen dat het begrip 
"digitale inhoud" ook in de toekomst 
bruikbaar is, moet dit begrip in deze 
richtlijn ruimer worden omschreven dan in 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad1 is gebeurd. Met 
name moet het zich uitstrekken tot diensten 
die de totstandkoming, de verwerking of 
opslag van gegevens mogelijk maken. 
Hoewel er tal van manieren zijn om 
digitale inhoud te leveren, zoals doorgifte 
op een duurzame drager, het downloaden 
door consumenten op hun apparatuur, 
webstreaming of het verlenen van toegang 
tot capaciteit voor de opslag van digitale 
inhoud of tot het gebruik van sociale 
media, moet deze richtlijn van toepassing 
zijn op alle digitale inhoud, ongeacht de 
drager waarop deze wordt doorgegeven. 
Het is niet wenselijk een onderscheid te 
maken tussen verschillende categorieën in 
deze technologisch snel veranderende 
markt omdat het nauwelijks mogelijk zou 
zijn te voorkomen dat bepaalde 
leveranciers worden gediscrimineerd. Er 
moet worden gezorgd voor een gelijk 
speelveld tussen de leveranciers van 
verschillende categorieën digitale inhoud. 

__________ __________

1. PB L 304 van 22.11.2011, blz.64. 1. PB L 304 van 22.11.2011, blz.64.

Motivering

Gezien de verwachting dat in de nabije toekomst het internet van de dingen steeds 
belangrijker zal worden met allerlei soorten "slimme apparaten" waarin software is verwerkt, 
is het van belang te verduidelijken welke regels op zulke "slimme apparatuur" en de daarin 
verwerkte software van toepassing zijn. In de toekomst zal het naar verwachting niet 
gemakkelijk zijn vast te stellen wat het belangrijkste onderdeel van het product is, de digitale 
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inhoud of de roerende zaak. Bijgevolg lijkt de vrijstelling waarvoor gekozen is in de praktijk 
onbruikbaar en is een afzonderlijk voorstel van de Commissie met betrekking tot deze kwestie 
wenselijk.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Wat digitale inhoud betreft die 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
wordt geleverd, dient deze richtlijn alleen
van toepassing te zijn op overeenkomsten 
waarbij de leverancier om gegevens vraagt 
en de consument hem deze gegevens, 
zoals naam en e-mailadres of foto’s, actief 
verstrekt, hetzij direct hetzij indirect via 
bijvoorbeeld individuele registratie- of op 
basis van een overeenkomst die toegang 
tot foto’s van de consument mogelijk 
maakt. Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op situaties waarin de 
leverancier gegevens verzamelt die nodig 
zijn om de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst te 
laten functioneren, bv. de geografische 
locatie indien die nodig is om een mobiele 
applicatie goed te laten functioneren, of 
deze alleen verzamelt om te voldoen aan 
wettelijke vereisten, bijvoorbeeld wanneer 
de toepasselijke wetgeving registratie van 
de consument vereist met het oog op 
veiligheid en identificatie. Deze richtlijn 
dient evenmin van toepassing te zijn op 
situaties waarin de leverancier informatie 
verzamelt, met inbegrip van 
persoonsgegevens (zoals het IP-adres), of 
andere automatisch gegenereerde 
informatie (zoals gegevens die worden 
verzameld en doorgegeven via een 
cookie), zonder dat de consument deze 
gegevens actief aanbiedt, ook al 
aanvaardt de consument het cookie. Noch 
dient deze richtlijn van toepassing te zijn 
op situaties waarin de consument 

(14) Wat digitale inhoud betreft die 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
wordt geleverd, dient deze richtlijn ook van 
toepassing te zijn op overeenkomsten 
waarbij de consument persoonlijke of 
andere gegevens verstrekt die hetzij direct 
hetzij indirect door de leverancier 
gebruikt kunnen worden. Hieronder 
dienen ook overeenkomsten te vallen 
waarin de consument de leverancier 
toestemming verleent voor toegang tot en 
gebruik van persoonsgegevens van de 
consument. Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op situaties waarin de 
leverancier gegevens verzamelt die hij 
uitsluitend gebruikt om de digitale inhoud 
in overeenstemming, waaronder het 
updaten van software, met de 
overeenkomst te laten functioneren, bv. de 
geografische locatie indien die nodig is om 
een mobiele applicatie goed te laten 
functioneren, of deze alleen verzamelt om 
te voldoen aan wettelijke vereisten, 
bijvoorbeeld wanneer de toepasselijke 
wetgeving registratie van de consument 
vereist met het oog op veiligheid en 
identificatie.
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uitsluitend om toegang tot digitale inhoud 
te verkrijgen aan reclame wordt 
blootgesteld.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Digitale inhoud is hoogst relevant 
in het kader van het internet van de 
dingen. Het is echter raadzaam om 
specifieke kwesties inzake de 
aansprakelijkheid in verband met het 
internet van de dingen, waaronder de 
aansprakelijkheid voor gegevens en 
overeenkomsten betreffende de interactie 
tussen machines, afzonderlijk te regelen.

Schrappen

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Overeenkomsten kunnen algemene 
voorwaarden van de leverancier bevatten 
die door de consument moeten worden 
aanvaard. Voor sommige digitale inhoud 
omschrijven leveranciers vaak de dienst en 
de meetbare doelstellingen van de 
dienstverlening in een overeenkomst 
inzake het niveau van de dienstverlening. 
Deze overeenkomsten inzake het niveau 
van de dienstverlening worden in het 
algemeen aan de hoofdovereenkomst 
gehecht en vormen een belangrijk 
onderdeel van de contractuele relatie tussen 
de leverancier en de consument. Zij moeten 
onder de definitie van een overeenkomst 
krachtens deze richtlijn vallen en dus 
voldoen aan de regels die daarin zijn 
vastgesteld.

(18) Overeenkomsten kunnen algemene 
voorwaarden van de leverancier bevatten 
die door de consument moeten worden 
aanvaard. Voor sommige digitale inhoud 
omschrijven leveranciers vaak de dienst en 
de meetbare doelstellingen van de 
dienstverlening in een overeenkomst 
inzake het niveau van de dienstverlening. 
Deze overeenkomsten inzake het niveau 
van de dienstverlening worden in het 
algemeen aan de hoofdovereenkomst 
gehecht en vormen een belangrijk 
onderdeel van de contractuele relatie tussen 
de leverancier en de consument. Zij moeten 
onder de definitie van een overeenkomst 
krachtens deze richtlijn vallen en dus 
voldoen aan de regels die daarin zijn 
vastgesteld. In gevallen waar toestemming 
wordt verleend voor de verwerking van 
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persoonsgegevens als een tegenprestatie 
in een andere vorm dan geld, moet de 
overeenkomst de informatie over de 
verwerking van deze gegevens bevatten, 
zoals voorgeschreven door Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad1, maar zodanig dat 
deze informatie duidelijk kan worden 
onderscheiden van andere onderdelen van 
de overeenkomst. Bovendien moeten de 
voornaamste elementen van de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
weergegeven met gemakkelijk te begrijpen 
iconen.

_________________________________

1 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens wordt geregeld bij 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad2, die volledig van toepassing 
zijn in het kader van overeenkomsten voor
de levering van digitale inhoud. Deze 
richtlijnen vormen reeds een juridisch 
kader op het gebied van persoonsgegevens 
in de Unie. De implementatie en toepassing 
van deze richtlijn dient met volledige 

(22) De uitoefening van activiteiten die 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen gaat gepaard met de 
verwerking van persoonsgegevens. Deze 
richtlijn doet geen afbreuk aan de regels
van het Unierecht met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens binnen 
de Unie, met name Verordening (EU) 
2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad2, die van 
toepassing zijn op de in de lidstaten 
uitgevoerde verwerking van 
persoonsgegevens onder toezicht van hun 
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inachtneming van dat juridisch kader plaats 
te vinden. 

bevoegde autoriteiten, in het bijzonder de 
door de lidstaten aangewezen 
onafhankelijke openbare autoriteiten.
Deze rechtshandelingen vormen reeds een 
juridisch kader op het gebied van 
persoonsgegevens in de Unie en zijn 
volledig van toepassing in het kader van 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. De implementatie en 
toepassing van deze richtlijn dient met 
volledige inachtneming van dat juridisch 
kader plaats te vinden. 

__________ __________

1. PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31, [te 
vervangen door de algemene verordening 
gegevensbescherming, wanneer deze 
eenmaal is vastgesteld].

2. PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37–47. 2. PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in 
verband met de levering van digitale inhoud volledig overeenstemt met de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de nieuwe algemene verordening 
gegevensbescherming, die van horizontale aard is. 

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voor het geval de in de 
overeenkomst vastgestelde criteria niet 
duidelijk en uitgebreid genoeg zijn om vast 
te stellen of de digitale inhoud in 
overeenstemming met de overeenkomst is, 
is het nodig objectieve criteria inzake 
overeenstemming vast te stellen om te 
waarborgen dat consumenten hun rechten 
niet worden onthouden. In dergelijke 
gevallen moet de overeenstemming met de 
overeenkomst worden beoordeeld aan de 
hand van het doel waarvoor digitale inhoud 
van dezelfde omschrijving gewoonlijk 

(25) Voor het geval de in de 
overeenkomst vastgestelde criteria niet 
duidelijk en uitgebreid genoeg zijn, 
afgestemd op de consumenten voor wie de 
overeenkomst bedoeld is, om vast te stellen 
of de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is, is het nodig 
criteria inzake overeenstemming vast te 
stellen om te waarborgen dat consumenten 
hun rechten voldoende begrijpen, en niet 
worden onthouden. In dergelijke gevallen 
moet de overeenstemming met de 
overeenkomst worden beoordeeld aan de 
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zouden worden gebruikt. hand van het doel waarvoor digitale inhoud 
van dezelfde omschrijving gewoonlijk 
zouden worden gebruikt, de beschikbare 
technische normen en de 
gerechtvaardigde verwachtingen van de 
consument.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Hoewel datagestuurde diensten en 
technologieën grote voordelen bieden, 
hebben zij ook kwetsbare punten tot 
gevolg. Zoals erkend in de strategie voor 
de digitale eengemaakte markt is een hoog 
niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de hele Europese 
Unie van essentieel belang om te zorgen 
voor de eerbiediging van fundamentele 
rechten, zoals het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens, om het vertrouwen van 
de gebruikers te vergroten en om hun 
vertrouwen in de digitale economie te 
versterken. Aangezien software zich 
algemeen aan het verspreiden is, worden 
eigenschappen als betrouwbaarheid, 
veiligheid en aanpasbaarheid aan zich 
ontwikkelende behoeften ook een eerste 
prioriteit. Daarom wordt het steeds 
belangrijker dat deze data-gestuurde 
diensten en technologieën garanderen dat 
deze kwaliteiten worden gewaarborgd, 
voor zover dit evenredig is met de rol en 
functie van deze technologieën. Met name 
kwaliteit qua veiligheid en qua 
betrouwbaarheid wordt een belangrijk 
aandachtspunt voor innovatieve, 
samengestelde diensten die afhankelijk zijn 
van de onderlinge koppeling van 
verschillende systemen op verschillende 
gebieden.

(27) Hoewel datagestuurde diensten en 
technologieën grote voordelen bieden, 
hebben zij ook kwetsbare punten tot 
gevolg. Zoals erkend in de strategie voor 
de digitale eengemaakte markt is een hoog 
niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging in de hele Europese 
Unie van essentieel belang om te zorgen 
voor de eerbiediging van fundamentele 
rechten, zoals het recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer online en 
persoonsgegevens, om het vertrouwen van 
de gebruikers te vergroten en om hun 
vertrouwen in de digitale economie te 
versterken. Aangezien software zich 
algemeen aan het verspreiden is, worden 
eigenschappen als betrouwbaarheid, 
veiligheid en aanpasbaarheid aan zich 
ontwikkelende behoeften ook een eerste 
prioriteit. Daarom wordt het steeds 
belangrijker dat deze data-gestuurde 
diensten en technologieën garanderen dat 
deze kwaliteiten zoveel mogelijk worden 
gewaarborgd. Met name kwaliteit qua 
veiligheid en qua betrouwbaarheid wordt 
een belangrijk aandachtspunt voor 
innovatieve, samengestelde diensten die 
afhankelijk zijn van de onderlinge 
koppeling van verschillende systemen op 
verschillende gebieden.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) In een tweede stadium moet de 
consument recht hebben op een 
prijsvermindering of op ontbinding van de 
overeenkomst. Het recht van de consument 
op ontbinding van de overeenkomst moet 
worden beperkt tot die gevallen waarin 
bijvoorbeeld het in overeenstemming 
brengen van de digitale inhoud onmogelijk 
is en het gebrek aan overeenstemming 
afbreuk doet aan de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud. 
Indien de consument de overeenkomst 
ontbindt, dient de leverancier de door de 
consument betaalde prijs te restitueren of,
indien de digitale inhoud niet tegen 
betaling van een prijs is geleverd, maar in 
ruil voor toegang tot door de consument 
verstrekte gegevens, zich na de ontbinding 
van de overeenkomst ervan te onthouden 
die gegevens te gebruiken of aan derden 
door te geven dan wel derden toegang tot 
die gegevens te verlenen. Het nakomen van 
de verplichting zich te onthouden van het 
gebruik van gegevens dient in het geval 
waarin de tegenprestatie uit de verstrekking 
van persoonsgegevens bestaat, in te houden 
dat de leverancier alle maatregelen neemt 
om te voldoen aan de 
gegevensbeschermingsbepalingen door 
deze gegevens te verwijderen of door deze 
zodanig te anonimiseren dat de consument 
op geen enkele wijze waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat de 
leverancier of een derde zich daarvan 
bedient, kan worden geïdentificeerd. 
Onverminderd de verplichtingen van een 
voor de verwerking verantwoordelijke uit 
hoofde van Richtlijn 95/46/EG mag de 
leverancier niet verplicht worden om 
verdere maatregelen te nemen ten aanzien 

(37) In een tweede stadium moet de 
consument recht hebben op een 
prijsvermindering of op ontbinding van de 
overeenkomst. Het recht van de consument 
op ontbinding van de overeenkomst moet 
worden beperkt tot die gevallen waarin 
bijvoorbeeld het in overeenstemming 
brengen van de digitale inhoud onmogelijk 
is en het gebrek aan overeenstemming 
afbreuk doet aan de belangrijkste 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud. 
Indien de consument de overeenkomst 
ontbindt, dient de leverancier de door de 
consument betaalde prijs te restitueren of –
indien de digitale inhoud niet tegen 
betaling van een prijs is geleverd, maar in 
ruil voor toegang tot door de consument 
verstrekte gegevens als tegenprestatie voor 
de geleverde digitale inhoud of tot door de 
consument geproduceerde gegevens 
tijdens de duur van de overeenkomst –
zich na de ontbinding van de overeenkomst 
ervan te onthouden die gegevens te 
gebruiken of aan derden door te geven dan 
wel derden toegang tot die gegevens te 
verlenen. Het nakomen van de verplichting 
zich te onthouden van het gebruik van 
gegevens dient in het geval waarin de 
tegenprestatie uit de verstrekking van 
persoonsgegevens bestaat, in te houden dat 
de leverancier alle maatregelen neemt om 
te voldoen aan de 
gegevensbeschermingsbepalingen door 
deze gegevens te verwijderen of door deze 
zodanig te anonimiseren dat de consument 
op geen enkele wijze waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat de 
leverancier of een derde zich daarvan 
bedient, kan worden geïdentificeerd.
Indien de leverancier pas na het verzoek 
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gegevens die de leverancier derden
gedurende de looptijd van de overeenkomst 
voor de levering van de digitale inhoud 
rechtmatig heeft verstrekt.

van de consument gebruikmaakt van 
gegevensbeschermingstechnieken als het 
gebruik van pseudoniemen, zoals 
voorgeschreven in Verordening (EU) 
2016/679, dient de leverancier zich te 
onthouden van het gebruik van deze 
gegevens. Onverminderd de verplichtingen 
van een voor de verwerking 
verantwoordelijke uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679 mag de 
leverancier niet verplicht worden om 
verdere maatregelen te nemen ten aanzien 
van gegevens die de leverancier gedurende 
de looptijd van de overeenkomst voor de 
levering van de digitale inhoud rechtmatig
aan derden heeft verstrekt.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) In geval van ontbinding dient de 
leverancier zich ook te onthouden van 
gebruik van door de consument 
gegenereerde inhoud. Wanneer meer dan 
één consument een bepaalde inhoud heeft 
gegenereerd, heeft de leverancier echter 
het recht om gebruik te blijven maken van 
de door de consument gegenereerde
inhoud wanneer die andere consumenten 
daarvan gebruikmaken.

(38) In geval van ontbinding dient de 
leverancier zich ook te onthouden van 
gebruik van door de consument 
geproduceerde inhoud. Wanneer meer dan 
één consument een bepaalde inhoud heeft 
geproduceerd, heeft de leverancier echter 
het recht om gebruik te blijven maken van 
de door de consument geproduceerde
inhoud wanneer die andere consumenten 
daarvan gebruikmaken.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument toe te staan om 

(39) Om ervoor te zorgen dat de 
consument doeltreffende bescherming 
geniet met betrekking tot het recht de 
overeenkomst te ontbinden, dient de 
leverancier de consument, op zijn verzoek,
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alle gegevens op te vragen die door de 
consument zijn geüpload, door de 
consument met behulp van de digitale 
inhoud zijn gecreëerd of door middel van 
het gebruik door de consument van de 
digitale inhoud zijn gegenereerd. Deze 
verplichting dient ook te gelden voor 
gegevens die de leverancier op grond van 
de overeenkomst voor de levering van de 
digitale inhoud verplicht is te bewaren, 
alsook voor gegevens die de leverancier in 
verband met de overeenkomst 
daadwerkelijk heeft bewaard.

toe te staan om alle gegevens op te vragen 
die door de consument zijn geüpload, of 
door de consument zijn geproduceerd door 
middel van het gebruik van de digitale 
inhoud. Deze verplichting dient ook te 
gelden voor gegevens die de leverancier op 
grond van de overeenkomst voor de 
levering van de digitale inhoud verplicht is 
te bewaren, alsook voor gegevens die de 
leverancier in verband met de 
overeenkomst daadwerkelijk heeft 
bewaard.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van de 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten, 
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden wanneer hun hard- of 
software beschadigd is door digitale 
inhoud die niet in overeenstemming met de 
overeenkomst is. Consumenten moeten 
daarom recht hebben op een vergoeding 
van schade die aan de digitale omgeving 
van de consument is toegebracht als gevolg 
van een gebrek aan overeenstemming met 
de overeenkomst of een verzuim de 
digitale inhoud te leveren. Het moet 
evenwel aan de lidstaten worden 
overgelaten om de nadere voorwaarden 
vast te stellen voor de uitoefening van het 
recht op schadevergoeding, waarbij ermee 
rekening moet worden gehouden dat 
kortingen op de prijs van toekomstige 
leveringen van de digitale inhoud, met 

(44) Het beginsel van de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor 
schade is een wezenlijk onderdeel van 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud. Om het vertrouwen van de 
consument in digitale inhoud te vergroten,
dient dit beginsel dus op het niveau van de 
Unie te worden gereguleerd teneinde 
ervoor te zorgen dat consumenten geen 
nadeel ondervinden als zij schade lijden 
ten gevolge van digitale inhoud die niet in 
overeenstemming met de overeenkomst is. 
Consumenten moeten daarom recht hebben 
op een vergoeding van schade die aan de 
consument is toegebracht als gevolg van 
een gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst of een verzuim de digitale 
inhoud te leveren. Het moet evenwel aan 
de lidstaten worden overgelaten om de 
nadere voorwaarden vast te stellen voor de 
uitoefening van het recht op 
schadevergoeding, waarbij ermee rekening 
moet worden gehouden dat kortingen op de 
prijs van toekomstige leveringen van de 
digitale inhoud, met name wanneer het 
daarbij om de enige schadevergoeding voor 
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name wanneer het daarbij om de enige 
schadevergoeding voor verliezen gaat die 
de leverancier aanbiedt, de consument niet 
noodzakelijkerwijs zo veel mogelijk in de 
positie brengen waarin hij zou hebben 
verkeerd wanneer de digitale inhoud naar 
behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

verliezen gaat die de leverancier aanbiedt, 
de consument niet noodzakelijkerwijs zo 
veel mogelijk in de positie brengen waarin 
hij zou hebben verkeerd wanneer de 
digitale inhoud naar behoren was geleverd 
en in overeenstemming met de 
overeenkomst was geweest. Lidstaten 
moeten de mogelijkheid hebben om bij de 
vaststelling van de voorschriften in dat 
kader, te voorzien in een gradatie van 
meer beperkte of meer uitgebreide 
schadeaansprakelijkheid teneinde 
onderscheid te kunnen aanbrengen tussen 
leveranciers die alles wat in hun macht 
ligt hebben gedaan om schade te 
voorkomen (bijv. door naleving van 
bepaalde IT-uitgangspunten en normen 
op het gebied van beveiliging) en die 
leveranciers die in dit opzicht nalatig zijn 
geweest.

Motivering

Het voorstel beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier tot de economische schade aan 
de hardware en software van de consument. Dit is te beperkt aangezien in bepaalde gevallen 
een consument ernstige economische of immateriële schade kan lijden die losstaat van schade 
aan de digitale omgeving. Teneinde een sterker besef van verantwoordelijkheid en 
verantwoordingsplicht bij leveranciers te bevorderen zouden de lidstaten voorts de 
mogelijkheid moeten hebben om, door middel van de vaststelling van gedetailleerde 
bepalingen inzake schade, een onderscheid aan te brengen tussen leveranciers die alles wat 
in hun macht ligt hebben gedaan om schade te voorkomen en die leveranciers die dat niet 
hebben gedaan.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, en in het bijzonder de 
artikelen 16, 38 en 47 daarvan,

(55) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, en in het bijzonder de 
artikelen 7, 8, 16, 38 en 47 daarvan.
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, 
bijvoorbeeld video, audio, applicaties, 
digitale games en alle andere software,

(a) gegevens die in digitale vorm 
geproduceerd en geleverd worden, met 
inbegrip van video, audio, applicaties, 
digitale games en alle andere software,

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "persoonsgegevens": 
persoonsgegevens als gedefinieerd in 
artikel 4, punt 1, van Verordening (EU) 
2016/679;

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor economische 
schade aan zijn digitale omgeving;

5. "schadevergoeding": een geldsom 
waarop een consument aanspraak kan 
maken als vergoeding voor materiële en 
immateriële schade;

Motivering

Het voorstel beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier tot de economische schade aan 
de hardware en software van de consument. Dit is te beperkt aangezien in bepaalde gevallen 
een consument ernstige economische of immateriële schade kan lijden die losstaat van schade 
aan de digitale omgeving (bijvoorbeeld als software een fout bevat die hackers de 
mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot de computer van de consument en het 
wachtwoord van zijn bankrekening te stelen). Een soortgelijke bepaling is opgenomen in de 
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nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud levert of 
zich tot een dergelijke levering verbindt en 
daarvoor in ruil een prijs moet worden 
betaald of door de consument actief een
andere tegenprestatie dan geld wordt 
geleverd, in de vorm van persoonlijke 
gegevens of andere gegevens.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle overeenkomsten waarbij de leverancier 
aan de consument digitale inhoud of een 
digitale dienst levert of zich tot een 
dergelijke levering verbindt en daarvoor in 
ruil een prijs moet worden betaald, of in 
plaats van geld te betalen de consument 
zijn persoonlijke gegevens of andere 
gegevens ter beschikking stelt, voor zover 
dit in overeenstemming met Verordening 
(EU) 2016/679 mogelijk is. In de 
overeenkomst wordt uitdrukkelijk vermeld 
welke persoonsgegevens in ruil voor de 
geleverde inhoud worden verstrekt.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op digitale inhoud die wordt verstrekt 
tegen een andere tegenprestatie dan geld 
voor zover de leverancier de consument 
verzoekt om persoonsgegevens te 
verstrekken waarvan de verwerking strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of voor het voldoen aan 
wettelijke vereisten en de leverancier deze 
gegevens niet verder verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met dit doel. Zij is 
evenmin van toepassing op andere 
gegevens die de leverancier van de 

4. Deze richtlijn is niet van toepassing 
wanneer de leverancier persoonsgegevens 
of andere gegevens die door de consument 
ter beschikking gesteld zijn uitsluitend 
gebruikt om de digitale inhoud te leveren 
of om te voldoen aan wettelijke vereisten, 
en de leverancier die gegevens niet voor 
andere doeleinden verwerkt. 
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consument vraagt om ervoor te zorgen dat
de digitale inhoud in overeenstemming 
met de overeenkomst is of om aan 
wettelijke vereisten te voldoen, voor zover
de leverancier deze gegevens niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien een bepaling van deze 
richtlijn strijdig is met een bepaling van 
een andere handeling van de Unie die op 
een specifieke sector of een specifiek 
onderwerp van toepassing is, heeft de 
bepaling van die andere handeling van de 
Unie voorrang boven deze richtlijn.

7. Indien een bepaling van deze 
richtlijn strijdig is met een bepaling van 
een andere handeling van de Unie, heeft de 
bepaling van die andere handeling van de 
Unie voorrang boven deze richtlijn.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens
onverlet.

8. De bepalingen van deze richtlijn of 
andere handeling waarbij deze richtlijn in 
nationaal recht wordt omgezet, doen op 
geen enkele manier afbreuk aan de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens, zoals voorzien in 
Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 
2002/58/EG.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Wanneer, in het kader van de 
levering van digitale inhoud binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn, het 
recht van een andere lidstaat dan die waar 
de consument zijn vaste woonplaats heeft 
van toepassing is, stelt de leverancier de 
consument hiervan in kennis alvorens de 
overeenkomst wordt gesloten.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen. De levering wordt geacht 
plaats te vinden wanneer de digitale inhoud 
wordt geleverd aan de consument of, 
wanneer lid 1, onder b), van toepassing is, 
aan de door de consument gekozen derde 
partij, indien dat eerder is.

2. De leverancier levert de digitale 
inhoud onmiddellijk na de sluiting van de 
overeenkomst, tenzij de partijen anders zijn 
overeengekomen, en zonder afbreuk te 
doen aan artikel 16, onder m), van 
Richtlijn 2011/83/EU. De levering wordt 
geacht plaats te vinden wanneer de digitale 
inhoud wordt geleverd aan de consument 
of, wanneer lid 1, onder b), van dit artikel
van toepassing is, aan de door de 
consument gekozen derde partij, indien dat 
eerder is.

_________________

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn, dient de digitale 
inhoud, voor zover relevant:

1. De overeenkomst omvat alle 
relevante kenmerken voor de beoordeling 
van de overeenstemming van de digitale 
inhoud, evenals alle relevante informatie 
met betrekking tot de verwerking van 
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persoonsgegevens conform de 
verplichting uit hoofde van Verordening 
(EU) 2016/679. Om in overeenstemming 
met de overeenkomst te zijn, dient de 
digitale inhoud, voor zover relevant:

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) te worden bijgewerkt als bepaald 
bij de overeenkomst.

(d) te worden bijgewerkt als bepaald 
bij de overeenkomst of als noodzakelijk 
om de onder de letters a) en b) genoemde 
kenmerken, met name continuïteit en 
veiligheid, te waarborgen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover in de overeenkomst
niet, waar relevant, duidelijk en 
begrijpelijk de voorschriften inzake de 
digitale inhoud zoals vermeld in lid 1 zijn 
opgenomen, moet de digitale inhoud
geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:

2. De digitale inhoud voldoet niet
alleen aan alle in de overeenkomst 
opgenomen overeenstemmingsvereisten
zoals bedoeld in lid 1, maar is tevens
geschikt voor de doeleinden waarvoor 
digitale inhoud van dezelfde omschrijving 
gewoonlijk zou worden gebruikt en bezit 
de kwaliteiten die consumenten 
redelijkerwijze mogen verwachten, met 
inbegrip van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere 
prestatiekenmerken ervan, zoals 
toegankelijkheid, continuïteit en veiligheid, 
waarbij rekening wordt gehouden met:
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of een 
andere tegenprestatie dan geld;

(a) de vraag of de digitale inhoud 
wordt geleverd in ruil voor een prijs of een 
andere tegenprestatie dan geld, door het 
verstrekken van persoonlijke gegevens of 
andere gegevens, zoals bedoeld in artikel 
3, lid 1;

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) gerechtvaardigde verwachtingen 
van de consument;

Motivering

Volgens het voorstel moet digitale inhoud overeenstemmen met hetgeen in de overeenkomst is 
bepaald en alleen wanneer in de overeenkomst niets is vastgesteld, kan gebruikgemaakt 
worden van meer objectieve criteria (zoals technische normen of gedragscodes) om de 
conformiteit te beoordelen. Producten op het gebied van digitale inhoud zijn echter vaak zo 
complex dat niet verwacht kan worden dat de consument de voorwaarden van de 
overeenkomst volledig begrijpt en een geïnformeerde beslissing kan nemen. Het is derhalve 
wenselijk om vaker gebruik te maken van criteria zoals technische normen of 
gerechtvaardigde verwachtingen om conformiteit te waarborgen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor zover relevant, internationale 
technisch normen, dan wel, bij ontstentenis 
van dergelijke technische normen, 

(b) internationale technische normen, 
dan wel, bij ontstentenis van dergelijke 
technische normen, toepasselijke 
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toepasselijke gedragscodes en goede 
praktijken van de sector, en

gedragscodes en goede praktijken van de 
sector, en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bestaande modellen van optimale 
praktijken voor de veiligheid van 
informatiesystemen en digitale 
omgevingen;

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn wordt geleverd, is de 
digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst.

3. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud gedurende 
een bepaalde termijn zal worden geleverd, 
is de digitale inhoud gedurende die gehele 
termijn in overeenstemming met de 
overeenkomst, indien nodig met inbegrip 
van door de leverancier verstrekte 
veiligheidsupdates.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Met het oog op de 
overeenstemming met de overeenkomst 
voldoet de digitale inhoud of digitale 
dienst aan de beginselen van 
"gegevensbescherming door ontwerp" en 
"gegevensbescherming door 
standaardinstellingen" zoals vastgelegd in 
artikel 25 van Verordening (EU) 
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2016/679.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De consument werkt met de 
leverancier samen voor zover dit mogelijk 
en nodig is om de digitale omgeving van 
de consument te bepalen. De verplichting 
tot medewerking wordt beperkt tot de 
technisch beschikbare middelen die voor 
de consument het minst ingrijpend zijn. 
Indien de consument verzuimt samen te 
werken, rust de bewijslast met betrekking 
tot het gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst op de consument.

3. De consument werkt met de 
leverancier samen voor zover dit mogelijk 
en nodig is om de digitale omgeving van 
de consument te bepalen. De verplichting 
tot medewerking wordt beperkt tot de 
technisch beschikbare middelen die voor 
de consument het minst ingrijpend zijn. 
Indien de consument verzuimt samen te 
werken, rust de bewijslast met betrekking 
tot het gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst op de consument. De 
consument hoeft geen medewerking te 
verlenen indien de leverancier toegang 
vraagt tot privé- of persoonlijke 
informatie en communicatie.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) elk gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst dat bestaat op het 
tijdstip waarop de digitale inhoud wordt 
geleverd; en

(b) elk gebrek aan overeenstemming 
met de overeenkomst dat bestaat op het 
tijdstip waarop de digitale inhoud wordt 
geleverd;

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) elk gebrek aan veiligheid dat de 
leverancier bekend was of redelijkerwijs 
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bekend kon zijn aan de hand van de 
optimale praktijken voor de veiligheid van 
informatiesystemen en digitale 
omgevingen; en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leverancier brengt de digitale 
inhoud binnen een redelijke termijn na het 
tijdstip waarop de leverancier door de 
consument is geïnformeerd over het gebrek 
aan overeenstemming met de 
overeenkomst en zonder ernstige overlast 
voor de consument, overeenkomstig lid 1 
in overeenstemming met de overeenkomst, 
rekening houdend met de aard van de 
digitale inhoud en het gebruik ervan dat de 
consument wenste.

2. De leverancier brengt de digitale 
inhoud onmiddellijk na het tijdstip waarop 
de leverancier door de consument is 
geïnformeerd over het gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst en 
zonder ernstige overlast voor de 
consument, overeenkomstig lid 1 in 
overeenstemming met de overeenkomst, 
rekening houdend met de aard van de 
digitale inhoud en het gebruik ervan dat de 
consument wenste.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De consument kan de 
overeenkomst alleen ontbinden wanneer 
het gebrek aan overeenstemming met de 
overeenkomst afbreuk doet aan de 
functionaliteit, interoperabiliteit en andere 
wezenlijke prestatiekenmerken van de 
digitale inhoud, zoals de toegankelijkheid, 
continuïteit en veiligheid ervan, voor zover 
voorgeschreven bij artikel 6, leden 1 en 2. 
De last om te bewijzen dat het gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst 
geen afbreuk doet aan de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere wezenlijke 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
rust op de leverancier.

5. De consument kan, onverminderd 
andere rechtsgronden voor de ontbinding 
van de overeenkomst, de overeenkomst
ontbinden wanneer het gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst 
afbreuk doet aan de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere wezenlijke 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud, 
zoals de toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid ervan, voor zover 
voorgeschreven bij artikel 6, leden 1 en 2. 
De last om te bewijzen dat het gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst 
geen afbreuk doet aan de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere wezenlijke 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud 
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rust op de leverancier.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de leverancier neemt alle 
maatregelen die verwacht kunnen worden 
om zich te onthouden van het gebruik van 
een andere tegenprestatie dan geld die de 
consument in ruil voor de digitale inhoud 
heeft geleverd, alsmede van het gebruik 
van alle andere gegevens die de leverancier 
heeft verzameld met betrekking tot de 
levering van de digitale inhoud, met 
inbegrip van alle inhoud die door de 
consument is verstrekt, met uitzondering 
van de inhoud die door de consument en 
anderen die gebruik blijven maken van de 
inhoud, gezamenlijk is gegenereerd;

(b) de leverancier onthoudt zich van 
het gebruik van persoonlijke gegevens of 
andere gegevens die de consument in 
plaats van geld te betalen in ruil voor de 
digitale inhoud ter beschikking heeft 
gesteld, alsmede van het gebruik van alle 
andere gegevens die de leverancier heeft 
verzameld met betrekking tot de levering 
van de digitale inhoud, met inbegrip van 
alle inhoud die door de consument is 
verstrekt, met uitzondering van de inhoud 
die door de consument en anderen die 
gebruik blijven maken van de inhoud, 
gezamenlijk is geproduceerd; De 
leverancier onthoudt zich van verwerking 
van persoonsgegevens met als enige reden 
andere dan persoonsgegevens en inhoud 
aan de consument te koppelen, teneinde 
de consument in staat te stellen de 
gegevens op te vragen op grond van letter 
c). De leverancier voldoet aan de uit 
hoofde van Verordening (EU) 2016/679 
toepasselijke verplichtingen;

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de leverancier verschaft de 
consument de technische middelen voor 

(c) op verzoek van de consument
verschaft de leverancier hem de 
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het opvragen van alle inhoud die door de 
consument is verstrekt en alle andere 
gegevens die zijn geproduceerd of 
gegenereerd door het gebruik door de 
consument van de digitale inhoud voor 
zover deze gegevens door de leverancier 
zijn bewaard. De consument heeft het recht 
de inhoud kosteloos, zonder ernstige 
overlast, binnen een redelijke termijn en in 
een gangbaar gegevensformat op te vragen;

technische middelen voor het opvragen van 
alle inhoud die door de consument is 
verstrekt en alle andere gegevens die zijn 
geproduceerd door het gebruik door de 
consument van de digitale inhoud voor 
zover deze gegevens door de leverancier 
zijn bewaard. De consument heeft het recht 
de inhoud kosteloos, zonder overlast, 
binnen een redelijke termijn en in een 
gestructureerd, gangbaar en 
machineleesbaar gegevensformat op te 
vragen en deze inhoud over te dragen aan 
een andere leverancier zonder daarbij te 
worden belemmerd door de 
oorspronkelijke leverancier;

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leverancier is jegens de 
consument aansprakelijk voor alle 
economische schade aan de digitale 
omgeving van de consument die is 
veroorzaakt door een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud te leveren. 
De schadevergoeding brengt de consument 
zo veel mogelijk in de positie waarin hij 
zou hebben verkeerd wanneer de digitale 
inhoud naar behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

1. De leverancier is jegens de 
consument aansprakelijk voor alle door de 
consument geleden economische schade
die is veroorzaakt door een gebrek aan 
overeenstemming met de overeenkomst of 
een verzuim de digitale inhoud te leveren. 
De schadevergoeding brengt de consument 
zo veel mogelijk in de positie waarin hij 
zou hebben verkeerd wanneer de digitale 
inhoud naar behoren was geleverd en in 
overeenstemming met de overeenkomst 
was geweest.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen nadere regels 
vast met betrekking tot de uitoefening van 

2. De lidstaten stellen nadere regels 
vast met betrekking tot de uitoefening van 
het recht op schadevergoeding. De 
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het recht op schadevergoeding. lidstaten kunnen bij de vaststelling van 
deze regels voorzien in een gradatie van 
meer beperkte of meer uitgebreide 
aansprakelijkheid voor schade gebaseerd 
op objectieve criteria voor de beoordeling 
van de inspanningen van de leverancier 
om het gebrek aan overeenstemming van 
de digitale inhoud en het optreden van 
schade te voorkomen, zoals optimale 
praktijken voor veiligheid of 
geavanceerde technologie.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud wordt
geleverd gedurende de in de overeenkomst 
vastgestelde termijn, zijn wijzigingen door 
de leverancier van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere wezenlijke 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud, 
zoals de toegankelijkheid, continuïteit en 
veiligheid ervan, voor zover die 
wijzigingen nadelige gevolgen hebben 
voor de toegang tot of het gebruik van de 
digitale inhoud door de consument, alleen 
toegestaan indien:

1. Wanneer in de overeenkomst is 
bepaald dat de digitale inhoud zal worden
geleverd gedurende de in de overeenkomst 
vastgestelde termijn, zijn wijzigingen door 
de leverancier van de functionaliteit, 
interoperabiliteit en andere wezenlijke 
prestatiekenmerken van de digitale inhoud, 
zoals de toegankelijkheid en continuïteit, 
alleen toegestaan indien:

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) dergelijke wijzigingen 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de 
inhoud, in overeenstemming met optimale 
praktijken;
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de consument binnen een redelijke 
termijn vóór de wijziging daarvan in 
kennis wordt gesteld door middel van een 
expliciete kennisgeving op een duurzame 
drager;

(b) de consument binnen een redelijke 
termijn vóór de wijziging daarvan in 
kennis wordt gesteld door middel van een 
expliciete kennisgeving;

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de consument bij de ontbinding van 
de overeenkomst overeenkomstig het 
bepaalde onder c), de technische middelen 
worden verschaft om alle verstrekte inhoud 
op te vragen overeenkomstig artikel 13, lid 
2, onder c).

(d) de consument bij de ontbinding van 
de overeenkomst overeenkomstig het 
bepaalde onder c), de technische middelen 
worden verschaft om alle verstrekte inhoud 
op te vragen overeenkomstig artikel 13, lid 
2, onder c) of artikel 16, lid 4, onder b).

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) neemt de leverancier alle 
maatregelen die verwacht kunnen worden 
om zich te onthouden van het gebruik van 
een andere tegenprestatie dan geld die de 
consument in ruil voor de digitale inhoud 
heeft geleverd, alsmede van het gebruik 
van alle andere gegevens die de 
leverancier heeft verzameld met 
betrekking tot de levering van de digitale 
inhoud, met inbegrip van alle inhoud die 
door de consument is verstrekt;

(a) de leverancier onthoudt zich van 
het gebruik van persoonlijke of andere 
gegevens die de consument in plaats van 
geld te betalen in ruil voor de digitale 
inhoud ter beschikking heeft gesteld, 
alsmede van het gebruik van alle andere 
gegevens die de consument heeft verstrekt
met betrekking tot het gebruik van de 
digitale inhoud, met inbegrip van alle 
inhoud die door de consument is verstrekt, 
met uitzondering van de inhoud die door 
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de consument en anderen die gebruik 
blijven maken van de inhoud, gezamenlijk 
is geproduceerd. De leverancier onthoudt 
zich van verwerking van 
persoonsgegevens met als enige reden 
andere dan persoonsgegevens en inhoud 
aan de consument te koppelen, teneinde 
de consument in staat te stellen de 
gegevens op te vragen op grond van letter 
b). De leverancier voldoet aan de uit 
hoofde van Verordening (EU) 2016/679 
toepasselijke verplichtingen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verschaft de leverancier de 
consument de technische middelen voor 
het opvragen van alle inhoud die door de 
consument is verstrekt en alle andere 
gegevens die zijn geproduceerd of 
gegenereerd door het gebruik door de 
consument van de digitale inhoud voor 
zover deze gegevens door de leverancier 
zijn bewaard. De consument heeft het recht 
de inhoud zonder ernstige overlast, binnen 
een redelijke termijn en in een gangbaar 
gegevensformat op te vragen, en

(b) Op verzoek van de consument 
verschaft de leverancier hem de 
technische middelen voor het opvragen van 
alle inhoud die door de consument ter 
beschikking is gesteld en alle andere 
gegevens die zijn geproduceerd door het 
gebruik door de consument van de digitale 
inhoud voor zover deze gegevens door de 
leverancier zijn bewaard. De consument 
heeft het recht de inhoud en gegevens, 
zonder ernstige overlast, binnen een 
redelijke termijn en in een gestructureerd,
gangbaar en machineleesbaar 
gegevensformat op te vragen en de inhoud 
en gegevens over te dragen aan een 
andere leverancier zonder daarbij te 
worden belemmerd door de 
oorspronkelijke leverancier; en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
passende en doeltreffende middelen 
beschikbaar zijn om de naleving van deze 
richtlijn te waarborgen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
doeltreffende en afschrikwekkende
middelen beschikbaar zijn om de naleving 
van deze richtlijn te waarborgen.

Motivering

Daadwerkelijke handhaving van deze nieuwe consumentenrechten vindt uitsluitend plaats als 
de lidstaten echte doeltreffende en afschrikwekkende sancties invoeren, ook met het oog op de 
belangrijke handelsvoordelen die leveranciers van digitale inhoud kunnen verkrijgen door 
hun marktaandeel op een agressieve wijze te vergroten ten koste van de rechten van 
consumenten.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) organisaties die actief zijn op het 
gebied van de bescherming van de rechten 
en vrijheden van de betrokkenen ten 
aanzien van de bescherming van hun 
persoonsgegevens.

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op artikel 80 van de algemene verordening 
gegevensbescherming.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis

Gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van activiteiten waarop deze 
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Richtlijn van toepassing is, voldoet aan de 
bepalingen van Verordening (EU) 
2016/679 en Richtlijn 2002/58/EG.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie evalueert uiterlijk 
[vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding] de toepassing van deze 
richtlijn en brengt daarover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad. In het 
verslag wordt onder meer de noodzaak
onderzocht van de harmonisatie van de 
regels die van toepassing zijn op 
overeenkomsten voor de levering van 
digitale inhoud tegen een niet onder deze 
richtlijn vallende tegenprestatie, met name 
een tegenprestatie in de vorm van reclame 
of indirect verzamelde gegevens.

1. De Commissie evalueert uiterlijk 
[drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding] de toepassing van deze 
richtlijn en brengt daarover verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad. In het 
verslag wordt onder meer de interactie met 
en naleving van Verordening (EU) 
2016/679 onderzocht, evenals de noodzaak
van de harmonisatie van de regels die van 
toepassing zijn op overeenkomsten voor de 
levering van digitale inhoud tegen een niet 
onder deze richtlijn vallende tegenprestatie, 
met name een tegenprestatie in de vorm 
van reclame of indirect verzamelde 
gegevens.
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