
 

Uw favoriete serie op vakantie blijven volgen: de
EU laat uw droom uitkomen
 
Met ingang van 1 april 2018 zullen nieuwe regels gebruikers in staat stellen hun online
filmabonnementen te gebruiken tijdens vakantie in de EU op dezelfde manier als thuis.
 
Steeds vaker hebben we toegang tot online inhoud via draagbare apparaten. Bij het reizen naar
het buitenland wordt de toegang tot de inhoud echter vaak geblokkeerd en moeten we onze
plannen om een serie op vakantie te bekijken, uitstellen.
 
 
 De verordening betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online diensten wordt van
toepassing op 1 april 2018. Het Europees Parlement nam deze wet op 18 mei 2017 aan.
 
 
Wat zal de nieuwe wet veranderen?
 
 
 Volgens de nieuwe verordening kunnen alle burgers die het recht hebben om online inhoud
van een provider in hun thuisland te bekijken, luisteren of lezen, dit ook doen in een andere EU-
lidstaat.
 
 
 De toegang wordt alleen verleend aan burgers die voor een beperkte periode in een ander EU-
land verblijven, bijvoorbeeld op vakantie, zakenreis of studiereis.
 
 
 Jean-Marie Cavada (ALDE, Frankrijk), rapporteur van de wetgeving, legt uit: "Als u bijvoorbeeld
in Duitsland woont en op vakantie gaat in een ander EU-land, kunt u toegang krijgen tot de
diensten waar u in Duitsland van kon genieten".
 
Content providers zullen de mogelijkheid hebben om de locatie van de abonnees te verifiëren.
Het Europees Parlement heeft om beveiligingsmaatregelen in de wetgeving verzocht om ervoor
te zorgen dat de gegevens en de privacy van de gebruikers in het verificatieproces worden
gerespecteerd.
 
De situatie wat betreft uw huidige abonnementen
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 De wetgeving heeft een terugwerkend effect, wat betekent dat het ook betrekking heeft op
abonnementen die al in gebruik zijn.
 
 
 Enerzijds biedt deze regeling gebruikers de mogelijkheid om diensten te ontvangen die zij
hebben  betaald,  ongeacht  waar  ze  in  de  EU zijn.  Anderzijds  is  het  de  bedoeling  dat  de
wetgeving piraterij ontmoedigt door de toegang tot wettelijk verworven inhoud te bevorderen.
 
 
 De maatregel is een aanvulling op het einde van de roaming, die op 15 juni 2017 van kracht
werd en de nieuwe regels  om geo-blokkering te  stoppen,  die  op 6  februari  2018 werden
aangenomen en ervoor zorgen dat online verkopers consumenten niet kunnen discrimineren op
basis van hun woonplaats.
 
 De markt voor video op aanvraag
 
 
 Volgens de European Broadcasting Union (EBU) had bijna 11% van de Europese huishoudens
in 2016 een abonnement op een video op aanvraag dienst. Hun aantal zal naar verwachting in
2020 zijn verdubbeld.
 
 
 Netflix heeft het leeuwendeel van de abonnementsmarkt in handen met 54%, zegt de EBU,
maar grensoverschrijdende draagbaarheid is niet alleen van toepassing op tv-series en films
maar op allerlei digitale producten zoals e-boeken en muziek.
 
Meer informatie
Films en TV online kijken bij verblijf in het buitenland (18-05-2017)
Nieuwsbrief: Films en TV online kijken bij verblijf in het buitenland
Meer artikelen over de digitale interne markt
Briefing

Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/streaming-without-borders-new-rules-for-online-content
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20170425IPR72324/e-commerce-ending-unjustified-geo-blocking-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170509IPR73935/watching-online-films-and-tv-while-abroad
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/plenary/2017-05-15/3
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/top-stories/20150625TST70823/digital-single-market
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf

