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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het vrij verkeer van diensten, waaronder digitale diensten, één van de 
vier in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgelegde 
fundamentele vrijheden is, én een onmisbaar element voor de werking van de interne 
markt, en moet worden versterkt door middel van betere consumentenbescherming en 
groter consumentenwelzijn;

B. overwegende dat Richtlijn 2003/31/EC1 (“richtlijn inzake elektronische handel”) het 
rechtskader voor online diensten in de interne markt is en regels bevat betreffende het 
beheer van inhoud; overwegende dat elke versnippering van dat rechtskader als gevolg 
van een herziening van de richtlijn inzake elektronische handel moet worden 
voorkomen;

C. overwegende dat het verslag van de Commissie juridische zaken “Wet inzake digitale 
diensten: aanpassing van de handels- en civielrechtelijke regels voor commerciële 
entiteiten die online actief zijn” geen betrekking heeft op de regels van de richtlijn 
inzake elektronische handel, die aan bod komen in een verslag waaraan op dit moment 
wordt gewerkt door de Commissie internationale handel en consumentenbescherming;

D. overwegende dat Richtlijn (EU) 2019/21612, tot wijziging van Richtlijn 2005/29/EC3 
(“richtlijn oneerlijke handelspraktijken”), en Richtlijn (EU) 2019/7704 (“richtlijn 
digitale inhoud”) en Richtlijn (EU) 2019/7715 betreffende bepaalde aspecten van 
overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten, 
respectievelijk betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van 
goederen, pas onlangs zijn vastgesteld;

1 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn inzake elektronische handel”) ( PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
2 Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van 
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor 
consumentenbescherming in de Unie (PB L 328 van 18.12.2019, blz. 7).
3 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (“richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken”) (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22).
4 Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB L 136 van 22.5.2019, 
blz. 1).
5 Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en 
Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 28).
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E. overwegende dat Verordening (EU) 2017/23946 een cruciale rol speelt in het versterken 
van de samenwerking tussen nationale autoriteiten op het gebied van 
consumentenbescherming;

F. overwegende dat het pakket voor de wet inzake digitale diensten Verordening (EU) 
2016/6797 (“algemene verordening gegevensbescherming”), dat het rechtskader voor de 
bescherming van persoonsgegevens vormt, onverlet moet laten;

G. overwegende dat het pakket voor de wet inzake digitale diensten Richtlijn 2002/58/EG8, 
op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn een hoog niveau van bescherming van het 
recht op privacy te garanderen, onverlet moet laten wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens in de sector elektronische communicatie;

H. overwegende dat, wat de COVID-19-uitbraak betreft, de Commissie blij verrast was 
met de positieve benadering van de platforms in reactie op haar brieven van 23 maart 
2020, waarin zij hen ertoe oproept mee te werken aan het verwijdering van fake 
reclameboodschappen voor producten die ten onrechte claimen dat zij besmetting met 
COVID-19 kunnen voorkomen of genezen;

I. overwegende dat de wetgevingsmaatregelen die als onderdeel van het pakket voor de 
wet inzake digitale diensten worden voorgesteld op wetenschappelijk bewijs gebaseerd 
moeten zijn, en verder overwegende dat de Commissie een grondige effectbeoordeling 
moet doorvoeren, op basis van relevante data, statistieken, analyses en studies van de 
diverse beschikbare opties;

 1. verwelkomt het “gemeenschappelijk standpunt COVID-19”9 van de Commissie en de 
consumentenbeschermingsautoriteiten van de lidstaten over de meest recent gemelde 
gevallen van fraude en oneerlijke praktijken in verband met de uitbraak van COVID-19;

2. beklemtoont dat consumenten beter moeten worden beschermd door betrouwbare en 
transparante informatie te verstrekken over wanpraktijken, zoals misleidende claims en 
oplichting;

3. roept alle platforms op met de Commissie en de bevoegde autoriteiten van het 
consumentenbeschermingsplatform en het Netwerk van Europese consumentencentra 
samen te werken met het oog op het beter identificeren van illegale praktijken en het 
aanpakken van oplichting; verzoekt de Commissie haar richtsnoeren voor consumenten 

6 Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende 
samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 345 van 
27.12.2017, blz. 1).
7 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).
8 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
9 Europese Commissie/Netwerk voor samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (CPC), 
gemeenschappelijk standpunt CPC-autoriteiten, “Stopping scams and tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU”.
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en handelaren voortdurend tegen het licht te houden om het in de handel brengen en de 
koop/verkoop van goederen en diensten met een valse, misleidende of anderszins 
ongepaste inhoud voor consumenten te voorkomen, en - in voorkomend geval - 
wetgevingsmaatregelen te nemen;

4. is van oordeel dat dergelijke richtsnoeren niet alleen gericht moeten zijn op de 
toepassing van de Uniale en de nationale consumentenwetgeving, maar ook proactief 
mogelijkheden moeten bieden om maatregelen te nemen om snel op de crisis op de 
markt te kunnen reageren;

5. roept ertoe op inspanningen te ondernemen om tot transparantie te komen ten aanzien 
van de werking van en de verantwoordingsplicht in verband met 
onlinereclameboodschappen, en is van mening dat er wat deze boodschappen betreft 
behoefte is aan aanvullende richtsnoeren aangaande professionele zorgvuldigheid en 
verplichtingen voor platforms; onderstreept dat er nieuwe maatregelen nodig zijn voor 
de vaststelling van een kader voor de betrekkingen tussen platforms en consumenten op 
het gebied van transparantievoorschriften aangaande reclame, digital nudging en 
preferentiële behandeling;

6. herinnert eraan dat betaalde advertenties of betaalde klassering duidelijk, beknopt en 
slim moeten worden geïdentificeerd; stelt voor platforms te verplichten de herkomst van 
betaalde reclameboodschappen, en in het bijzonder politieke boodschappen, bekend te 
maken;

7. wijst erop dat gerichte reclameboodschappen strikter moeten worden gereguleerd ten 
gunste van minder opdringerige vormen van adverteren en dat in het pakket voor de wet 
inzake digitale diensten duidelijke grenzen moeten worden vastgesteld met betrekking 
tot de voorwaarden waaronder het accumuleren van gegevens voor deze doeleinden 
toegestaan is, teneinde consumenten beter te beschermen;

8. acht het redelijk om, indien uit relevante data zou blijken dat er wat misleidende 
reclameboodschappen betreft significante handhavingsverschillen zijn tussen platforms 
in de Unie en platforms in derde landen, na te denken over andere opties voor het 
verbeteren van de naleving van de bestaande wetgeving;

9. is van oordeel dat tot deze opties een verplichting voor adverteerders en tussenpersonen 
in de reclamesector in derde landen moet behoren om een in de Unie gevestigde 
wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen, tot wie consumenten zich kunnen richten 
om, bijvoorbeeld, een verzoek om verhaal in te dienen in het geval van valse of 
misleidende reclameboodschappen;

10. beklemtoont het belang van een “level playing field” voor adverteerders uit de Unie en 
adverteerders uit derde landen; verzoekt de Commissie in dit verband te onderzoeken 
wat de impact zou zijn van wederkerige verplichtingen, die derde landen mogelijkerwijs 
gaan vaststellen in reactie op de nieuwe regels van de Unie, op de verlening van 
diensten in derde landen door in de Unie gevestigde bedrijven, en grotere bekendheid te 
geven aan de gevolgen van consumentenwetgeving voor adverteerders uit derde landen 
die op de markt van de Unie willen opereren;

11. verzoekt de Commissie te verduidelijken welke sancties of andere beperkingen in 
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overeenstemming met de wetgeving van de Unie en van de lidstaten aan de bedoelde 
tussenpersonen en platforms in de reclamesector opgelegd kunnen worden indien zij 
willens en wetens valse of misleidende reclameboodschappen accepteren;

12. beklemtoont het belang van een ondubbelzinnige definitie van valse of misleidende 
reclameboodschappen; herinnert eraan dat onlineplatforms maatregelen moeten nemen 
om te garanderen dat zij niet profiteren van valse of misleidende reclameboodschappen, 
waaronder marketinginhoud van influencers waarvan niet bekend wordt gemaakt dat het 
sponsoring betreft;

13. onderstreept dat transparantievereisten onder meer de verplichting moeten inhouden om 
bekend te maken wie voor de reclameboodschap betaalt, ongeacht of het gaat om een 
directe of indirecte betaling of om een andere vergoeding die dienstverleners ontvangen, 
en consumenten moeten beschermen tegen ongevraagde communicatie op het internet;

14. beklemtoont dat reclameboodschappen voor commerciële producten en diensten 
enerzijds, en reclameboodschappen van politieke aard of boodschappen van algemeen 
nut anderzijds in vorm en functie van elkaar verschillen, en dat daarvoor derhalve 
verschillende, maar complementaire, richtsnoeren en regels moeten gelden;

15. verzoekt de Commissie, onder verwijzing naar eerdere inspanningen, nader studie te 
verrichten naar de praktijk van het gebruik van vooraf opgestelde standaardclausules, 
waarover voorafgaand niet afzonderlijk onderhandeld is, in overeenkomsten inzake 
algemene voorwaarden, waaronder eindgebruikersovereenkomsten (“contract terms and 
conditions”), en te onderzoeken hoe hierbij tot meer billijkheid en verenigbaarheid met 
de wetgeving van de Unie kan worden gezorgd, teneinde de positie van consumenten te 
verbeteren, ook wat de keuze van clausules betreft, en hen in staat te stellen 
geïnformeerde toestemming te verlenen;

16. herinnert eraan dat beperkingen voor het gebruik van digitale inhoud en digitale 
diensten zoals technische beperkingen, waaronder interoperabiliteitsbeperkingen, of 
beperkingen die het gevolg zijn van eindgebruikerovereenkomsten mogelijkerwijs een 
inbreuk op de wetgeving van de Unie vormen indien zij niet voldoen aan de redelijke 
verwachtingen van de consument, die beschermd worden krachtens de richtlijn digitale 
inhoud;

17. stelt vast dat gebruikers overeenkomsten inzake algemene voorwaarden vaak accepteren 
zonder ze te hebben gelezen; stelt verder vast dat in gevallen waarin een overeenkomst 
inzake algemene voorwaarden gebruikers de mogelijkheid van een opt-out van 
clausules biedt, dienstverleners soms verlangen dat gebruikers dat bij elk gebruik 
opnieuw aangeven om hen ertoe aan te zetten de algemene voorwaarden te aanvaarden;

18. merkt op dat de meeste overeenkomsten inzake algemene voorwaarden door de 
platforms eenzijdig en zonder enige voorafgaande kennisgeving aan de consument 
kunnen worden gewijzigd, met schadelijke gevolgen voor de consumentenbescherming, 
en verzoekt om de consumenten beter te beschermen via doeltreffende maatregelen;

19. verzoekt de Commissie voor platforms richtsnoeren te ontwikkelen over hoe zij 
consumenten beter over overeenkomsten inzake algemene voorwaarden kunnen 
informeren, bijvoorbeeld via een pop-upbericht met belangrijke informatie hieromtrent;
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20. is van mening dat bovenaan overeenkomsten inzake algemene voorwaarden een in 
eenvoudige en duidelijke bewoordingen gestelde samenvatting van die voorwaarden 
moet worden getoond, inclusief de mogelijkheid tot een eenvoudige “opt-out” van 
facultatieve clausules; is van mening dat de Commissie een format voor dergelijke 
samenvattingen moet vaststellen;

21. beklemtoont dat overeenkomsten inzake algemene voorwaarden moeten waarborgen dat 
de uitwisseling van alle gegevens met derde partijen voor marketingdoeleinden stoelt op 
instemming van de gebruiker om zo een hoog niveau van gegevensbescherming en 
veiligheid tot stand te brengen;

22. beveelt aan dat verhaalmogelijkheden op het gebied van gegevenstoegang alleen mogen 
worden opgelegd om marktfalen aan te pakken, in overeenstemming moeten zijn met de 
AVG, consumenten het recht moeten bieden bezwaar te maken tegen het delen van 
gegevens, en hun technische oplossingen moeten aanreiken die hen helpen om het 
verkeer van hun persoonsgegevens te controleren en te beheren en verhaal te halen;

23. verzoekt de Commissie te garanderen dat consumenten een verbonden toestel wat alle 
primaire functies daarvan betreft ook in gevallen waarin zij geen toestemming verlenen 
voor het met de fabrikant ervan of met derde partijen delen van niet-operationele 
gegevens, of waarin zij die toestemming intrekken, gewoon kunnen blijven gebruiken; 
wijst nogmaals op de noodzaak van transparantie in overeenkomsten inzake algemene 
voorwaarden over de mogelijkheid tot en de omvang van gegevensuitwisseling met 
derde partijen;

24. dringt aan op betere handhaving van het recht van consumenten op geïnformeerde 
toestemming en op keuzevrijheid bij het indienen van gegevens;

25. beklemtoont dat de Richtlijnen (EU) 2019/2161, (EU) 2019/770 en (EU) 2019/771 nog 
altijd niet naar behoren in nationaal recht omgezet zijn en toegepast worden; verzoekt 
de Commissie hier rekening mee te houden wanneer zij naar aanleiding van nieuwe 
marktontwikkelingen aanvullende maatregelen neemt;

26. wijst op de toename van “slimme contracten”, zoals die op basis van “distributed 
ledger”-technologieën, zonder duidelijke rechtsgrondslag;

27. verzoekt de Commissie de ontwikkeling en het gebruik van “distributed ledger”-
technologieën, inclusief “slimme contracten”, aan een beoordeling te onderwerpen en 
daarbij met name te kijken naar de rechtmatigheid en de handhaving van “slimme 
contracten” in grensoverschrijdende situaties, hieromtrent richtsnoeren te ontwikkelen 
met het oog op rechtszekerheid voor bedrijven en consumenten, en pas 
wetgevingsinitiatieven te ontplooien indien bij deze beoordeling concrete leemten 
worden vastgesteld;

28. verzoekt de Commissie in het bijzonder haar bestaande richtsnoeren met betrekking tot 
Richtlijn 2011/83/EU10 (“richtlijn consumentenrechten”) te actualiseren, teneinde te 

10 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
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verduidelijken of “slimme contracten” in haar optiek onder de uitzondering van artikel 
3, lid 3, punt 1, vallen en zo ja, onder welke omstandigheden, en om de kwestie van het 
recht op intrekking te verduidelijken;

29. verzoekt om richtsnoeren inzake grensoverschrijdende transacties en inzake de 
bestaande regels met betrekking tot het vereiste van notariële bekrachtiging;

30. beklemtoont dat alle eventuele toekomstig wetgevingsvoorstellen op feiten gebaseerd 
moeten zijn en tot doel moeten hebben bestaande obstakels voor de levering van digitale 
diensten door onlineplatforms te elimineren, en eventuele nieuwe obstakels hiervoor te 
voorkomen, alsook de consumentenbescherming moeten verbeteren; is van oordeel dat 
wetgevingsvoorstellen gericht moeten zijn op het tot stand brengen van duurzame en 
slimme groei, in moeten spelen op technologische uitdagingen, en ervoor moeten 
zorgen dat de digitale interne markt billijk en veilig is voor iedereen;

31. onderstreept tegelijkertijd dat nieuwe Unieverplichtingen voor platforms evenredig en 
duidelijk moeten zijn om een onnodige regelgevingslast en/of onnodige beperkingen te 
vermijden, de consumentenbescherming en de productveiligheid ten goede moeten 
komen, voor een “level playing field” voor bedrijven, waaronder kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), moeten zorgen, en de gezondheid en veiligheid van onze 
burgers moeten beschermen; onderstreept dat zogenaamde “gold plating”-praktijken 
van Uniewetgeving door de lidstaten moeten worden voorkomen;

32. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te verkennen om, in het kader van het pakket 
voor de wet inzake digitale diensten, meerdere voorstellen in te dienen, waaronder met 
betrekking tot de contractuele rechten in de context van de verlening van digitale 
diensten, zoals vermeld in de in de bijlage opgenomen aanbevelingen.

Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64).
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:

GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD 
VAN DE VERLANGDE VOORSTELLEN

A. BEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN VAN DE VERLANGDE VOORSTELLEN 
VAN HET PAKKET VOOR DE WET INZAKE DIGITALE DIENSTEN

Het pakket voor de wet inzake digitale diensten moet bestaan uit:

 een alomvattend wetgevingsvoorstel waarbij de richtlijn elektronische handel wordt 
herzien, teneinde de werking van de interne markt en het vrije verkeer van digitale 
diensten te verbeteren;

 een wetgevingsvoorstel inzake de ex-anteregulering van grote platforms, voor het 
aanpakken van marktfalen en ter versterking van de transparantie, voortbouwend op 
de verordening zakelijke platforms;

 voorstellen inzake de contractuele rechten in de context van de verlening van digitale 
diensten, als aanvulling op de wet inzake digitale diensten, als onderdeel van een 
pakket, op basis van de in deze bijlage opgenomen aanbevelingen, na een grondige 
analyse van de omzetting en uitvoering van onlangs aangenomen rechtsinstrumenten 
op het gebied van consumentenbescherming, alsmede een herziening van verordening 
(EU) nr. 910/201411 (“eIDAS-verordening”) in het licht van de ontwikkeling van 
virtuele identificatietechnologieën, om de doeltreffendheid van elektronische 
interacties tussen bedrijven en consumenten te verbeteren.

B. AANBEVELINGEN

Aanbeveling 1. Doel

De voorstellen moeten erop gericht zijn de civiel- en handelsrechtelijke regels voor 
commerciële entiteiten die op het internet actief zijn met betrekking tot digitale diensten te 
versterken, met inbegrip van - indien bij een grondige effectbeoordeling concrete leemten 
worden vastgesteld - de civiel- en handelsrechtelijke aspecten van “distributed ledger”-
technologieën, en met name slimme contracten.

De voorstellen moeten er eveneens op gericht zijn overeenkomsten inzake algemene 
voorwaarden begrijpelijker te maken en mensen de reële mogelijkheid te bieden om te kiezen 
voor een opt-out van bepaalde clausules of over individuele voorwaarden te onderhandelen.

Aanbeveling 2. Toepassingsgebied

De voorstellen inzake contractuele rechten moeten uitsluitend betrekking hebben op civiel- en 
handelsrechtelijke aspecten en mogen geen gevolgen hebben voor de richtlijn elektronische 
handel. Ze moeten in overeenstemming zijn met de regels inzake reclameboodschappen, als 
bedoeld in de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, en met de regels inzake digitale inhoud en 

11 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
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digitale diensten, als bedoeld in de richtlijn digitale inhoud.

Aanbeveling 3. Algemene beginselen

Transparantiebeginsel
Alle algemene voorwaarden of andere gebruiksclausules moeten eenvoudig toegankelijk en 
begrijpelijk zijn, en in duidelijke, eenvoudige taal geschreven zijn. De consument moet 
correct en adequaat worden geïnformeerd over de functionaliteiten en de technische 
beperkingen van digitale inhoud en digitale diensten, teneinde niet-correcte en misleidende 
reclameboodschappen te vermijden. Indien een verbonden toestel of een dienst van één of 
meerdere diensten afhankelijk is om te functioneren, of optimaal te functioneren, moeten 
adverteerders en tussenpersonen in de reclamesector ervoor zorgen dat de consument begrijpt 
dat het product of de dienst niet zonder de aanvullende dienst kan worden gebruikt. De 
Commissie moet een format ontwikkelen voor een samenvatting van de belangrijkste 
algemene voorwaarden of eindgebruikersovereenkomsten (EGO’s), die bovenaan moet 
worden opgenomen, teneinde de consument in staat te stellen kennis te nemen van de 
belangrijkste punten en de gevolgen te begrijpen van zijn toestemming.

Billijkheidsbeginsel
Algemene voorwaarden of andere clausules die niet strikt noodzakelijk zijn om een digitale 
dienst te verlenen en die niet bij wet zijn voorgeschreven, moeten vóór aanvaarding door een 
eindgebruiker kunnen worden gewijzigd of verwijderd (“opted-out”).
Bedrijven moeten bepaalde diensten eveneens kunnen beperken als een persoon voor 
dergelijke “opt-outs” kiest, maar moeten de toegang niet geheel kunnen weigeren of essentiële 
elementen kunnen beperken van een digitale dienst of een fysiek product dat aan een digitale 
dienst gekoppeld of anderszins verbonden is.

Rechtszekerheidsbeginsel
Er moet duidelijk worden vastgesteld dat voor zover onder meer algemene voorwaarden en 
slimme contracten onder de juridische definitie van een contract vallen, alle relevante 
bepalingen inzake consumentenbescherming zoals opgenomen in de richtlijn 
consumentenbescherming van toepassing moeten zijn.

Er moet worden verduidelijkt of geïnformeerde toestemming kan worden verondersteld door 
het loutere feit dat de algemene voorwaarden voor het gebruik van een digitale dienst zijn 
aanvaard, zonder bewijs dat de eindgebruiker die algemene voorwaarden of andere 
gebruiksclausules heeft gelezen.

Handhaving en sancties
De lidstaten moeten zorgen voor betere handhaving van het recht van consumenten op 
geïnformeerde toestemming en op keuzevrijheid bij het indienen van gegevens bij 
adverteerders en tussenpersonen in de reclamesector. De lidstaten moeten voor 
verhaalmogelijkheden voor de consument zorgen en de regels vastleggen voor de sancties die 
van toepassing zijn op inbreuken op de regels inzake contractuele rechten, en alle nodige 
maatregelen nemen om te waarborgen dat zij worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
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