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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat een aantal kwesties met betrekking tot het burgerlijk en handelsrecht 
en de handhaving van het burgerlijk en administratief recht ook van bijzonder belang 
zijn voor de loutere betrekkingen tussen consumenten, alsmede voor het 
concurrentievermogen en de mededinging online;

B. overwegende dat de regels die zijn verankerd in Richtlijn 2000/31/EG inzake 
elektronische handel (richtlijn elektronische handel) een essentiële rol hebben gespeeld 
bij het faciliteren van digitale diensten op de interne markt en van cruciaal belang zijn 
voor het waarborgen van een innovatief ondernemingsklimaat; overwegende dat de wet 
inzake digitale diensten tot doel moet hebben de civielrechtelijke en handelsrechtelijke 
bepalingen betreffende de verantwoordelijkheid van onlineplatforms en aanbieders van 
hostingdiensten te actualiseren, teneinde ondernemingen, gebruikers en de samenleving 
als geheel zekerheid en veiligheid te verschaffen door middel van duidelijke 
verplichtingen voor onlineplatforms, waaronder ook marktplaatsen;

C. overwegende dat is aangetoond dat er op onlinemarktplaatsen talrijke illegale producten 
en diensten worden aangeboden, wat vereist dat maatregelen worden genomen in het 
kader van de wet inzake digitale diensten;

D. overwegende dat de wet inzake digitale diensten ervoor moet zorgen dat de 
consumenten vertrouwen hebben in het gebruik van elektronische handel en 
tegelijkertijd aan Europese start-ups en kmo’s de kans moet geven hun positie op de 
markt te verstevigen;

1. benadrukt dat tussenpersonen, waar het technisch mogelijk en redelijk is, verplicht 
moeten worden om anoniem gebruik en betaling van hun diensten mogelijk te maken, 
aangezien anonimiteit een doeltreffende preventie vormt tegen ongeoorloofde 
bekendmaking van gegevens, identiteitsdiefstal en andere vormen van misbruik van 
persoonsgegevens die online verzameld zijn; merkt op dat in gevallen waarin het 
Unierecht handelaren verplicht hun identiteit mee te delen, aanbieders van dominante of 
systemische marktplaatsen zouden kunnen worden verplicht om de identiteit van de 
handelaren te verifiëren; suggereert dat nieuwe technologische oplossingen moeten 
worden gezocht en toegepast zowel voor de identiteit als voor de anonimiteit van 
gebruikers; wijst erop dat wanneer platforms de identiteit van gebruikers verifiëren, zij 
de identiteit van gebruikers niet zonder hun uitdrukkelijke en vrijwillig verleende 
toestemming bekend mogen maken;

2. merkt op dat in het komende wetgevingsvoorstel betreffende de wet inzake digitale 
diensten het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie volledig in acht moet 
worden genomen, alsook de regels van de Unie inzake de bescherming van 
consumenten, hun veiligheid, privacy en persoonsgegevens; wijst erop dat de 
hoofdbeginselen van de richtlijn inzake elektronische handel, te weten het beginsel van 
het land van oorsprong, de beperkte-aansprakelijkheidsregeling en het verbod op 
algemene toezichtverplichtingen, van toepassing moeten blijven in het kader van de wet 
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inzake digitale diensten; wijst erop dat, teneinde de normen inzake de vrijheid van 
meningsuiting te beschermen, tegenstrijdige wetgeving te voorkomen, 
ongerechtvaardigde en ondoeltreffende geoblocking te verhinderen en te komen tot een 
geharmoniseerde digitale eengemaakte markt, aanbieders van hostingdiensten er niet toe 
mogen worden verplicht om de toegang tot informatie die in hun land van oorsprong 
wettig is, te verwijderen of ontoegankelijk te maken;

3. benadrukt dat een duidelijk, uniform en actueel regelgevingskader moet worden 
vastgesteld, met onder meer duidelijke definities; wijst op de noodzaak om het begrip 
dominante of systemische platforms te definiëren en de kenmerken daarvan vast te 
leggen;

4. merkt op dat, aangezien op basis van de onlineactiviteiten van personen een diepgaand 
inzicht kan worden verkregen in hun persoonlijkheid en het, met name voor dominante 
of systemische platforms, mogelijk is om hen zo te manipuleren, het verzamelen en 
gebruiken van persoonsgegevens betreffende het gebruik van digitale diensten moet 
worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de dienst te leveren en de gebruikers te 
factureren; benadrukt de noodzaak van handhaving van wetgeving ter beperking van het 
verzamelen van persoonsgegevens door platforms die hosting aanbieden voor inhoud, 
onder meer op basis van de interactie van gebruikers met de inhoud die door deze 
platforms wordt aangeboden, om zo gerichte advertentieprofielen op te stellen; verzoekt 
platforms die hosting voor inhoud aanbieden om gerichte reclame die gebaseerd is op de 
eerdere interactie van de gebruiker met de door hen of op de websites van derden 
aangeboden inhoud, alleen te gebruiken indien de gebruiker hiervoor van tevoren 
toestemming heeft verleend, in overeenstemming met de algemene verordening 
gegevensbescherming en de e‑privacyrichtlijn; bevestigt dat overheidsinstanties 
uitsluitend toegang mogen krijgen tot de metadata van een gebruiker om met 
voorafgaande rechterlijke toestemming een onderzoek in te stellen naar verdachten van 
ernstige strafbare feiten;

5. maakt zich zorgen dat diensten voor eenmalige aanmelding kunnen worden gebruikt om 
gebruikers op verschillende platforms te volgen; beveelt aan van aanbieders die een 
dienst voor eenmalige aanmelding ondersteunen en een dominant marktaandeel hebben, 
te eisen dat zij ook ten minste één open en generiek authenticatiesysteem ondersteunen 
dat is gebaseerd op een niet-gepatenteerd kader;

6. wijst erop dat de wet inzake digitale diensten, vanwege de bescherming van de 
grondrechten en het waarborgen van de rechtszekerheid, geen gebruik mag maken van 
het juridisch niet gedefinieerde concept “schadelijke inhoud”, maar dat de publicatie 
van illegale inhoud moet worden aangepakt, met inachtneming van het beginsel dat 
“wat offline illegaal is, ook online illegaal is"; merkt op dat geautomatiseerde 
instrumenten niet in staat zijn illegale inhoud te onderscheiden van inhoud die in een 
welbepaalde context legaal is; merkt verder op dat de beoordeling van geautomatiseerde 
rapporten door dienstverleners, hun personeel of hun contractanten, als zodanig niet kan 
zorgen voor een betere werking van inhoudsherkenningstechnologieën; benadrukt 
derhalve dat, onverminderd artikel 17 van de auteursrechtrichtlijn, de wet inzake 
digitale diensten uitdrukkelijk elke verplichting om geautomatiseerde instrumenten voor 
inhoudsmoderatie te gebruiken, moet uitsluiten en het vrijwillige gebruik daarvan moet 
reguleren, en geen “notice-and-stay-down”-mechanismen mag opleggen; stelt met 
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nadruk dat de door de aanbieders gebruikte procedures voor inhoudsmoderatie niet 
mogen leiden tot eventuele controlemaatregelen vooraf op basis van geautomatiseerde 
instrumenten of filtering bij het uploaden van inhoud; onderstreept dat 
inhoudsmoderators gepaste training en adequate psychologische steun moeten krijgen; 
onderstreept dat het belangrijk is om hierbij te bekijken of een beslissing inzake 
inhoudsmoderatie werd genomen door een persoon dan wel door een algoritme, en in 
het laatste geval, of deze beslissing door een persoon is gecontroleerd; onderstreept de 
noodzaak van meer transparantie bij de beoordeling en het beheer van inhoud door 
platforms die hosting aanbieden voor inhoud, en stelt daarom voor een 
controlemechanisme in te voeren voor dominante of systemische platforms die hosting 
voor inhoud aanbieden, om de risico’s van hun beheerbeleid voor inhoud te evalueren;

7. benadrukt dat het belangrijk is een bestaand of nieuw Europees agentschap of orgaan te 
belasten met de coördinatie van de samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot 
grensoverschrijdende vraagstukken en de coördinatie van het netwerk van 
onafhankelijke nationale handhavingsinstanties;

8. onderstreept dat de billijkheid en grondrechtelijkheid van de voorwaarden die door 
tussenpersonen aan de gebruikers van hun diensten worden opgelegd, onderworpen 
moeten zijn aan rechterlijke toetsing;

9. beklemtoont dat, teneinde constructief voort te bouwen op de voorschriften van de 
richtlijn elektronische handel en de rechtszekerheid te garanderen, de toepasselijke 
wetgeving de plichten van digitaledienstverleners volledig en uitdrukkelijk moet 
beschrijven in plaats van een algemene zorgvuldigheidsplicht op te leggen; benadrukt 
dat de wettelijke aansprakelijkheidsregeling voor digitaledienstverleners niet mag 
afhangen van onduidelijke begrippen zoals de “actieve” of “passieve” rol van de 
dienstverleners;

10. benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet, het beslissen 
over de wettigheid van onlineactiviteiten en het gelasten van aanbieders van 
hostingdiensten om illegale inhoud zo snel mogelijk te verwijderen of ontoegankelijk te 
maken, onder meer op sociale media, met name om de gebruikers te beschermen, na 
kennisgeving aan de aanbieder en de betrokken partijen, altijd bij onafhankelijke 
gerechtelijke instanties moet liggen, die de uiteindelijke beslissing nemen; waarschuwt 
daarom tegen het gebruik van bepalingen die platforms aanmoedigen om vrijwillige 
maatregelen toe te passen; benadrukt dat de wet inzake digitale diensten moet zorgen 
voor volledige eerbiediging van de grondrechten en de bescherming van de 
burgerrechten van de gebruikers en ook moet zorgen voor volledige eerbiediging van de 
waarborgen en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor alle maatregelen die door de 
platforms en de digitaledienstverleners worden toegepast; is van mening dat een 
aanbieder van hostingdiensten, zodra hij daadwerkelijk op de hoogte is van het bestaan 
van illegale inhoud en het illegale karakter daarvan, door middel van een geldige 
kennisgeving, onderworpen moet zijn aan verplichtingen inzake inhoudsverwijdering en 
verantwoordelijk kan worden gesteld voor de beoordeling van aangemelde inhoud, met 
name voor diensten van de "onlinemarktplaats"; vraagt dat de Commissie overweegt 
dominante of systemische aanbieders van hostingdiensten ertoe te verplichten ernstige 
strafbare feiten te melden aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties zodra zij 
daarvan op de hoogte zijn;
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11. onderstreept dat illegale inhoud moet worden verwijderd op de plaats waar deze wordt 
gehost, en dat aanbieders van internettoegang niet mogen worden verplicht de toegang 
tot inhoud te blokkeren;

12. benadrukt dat op wetsovertredingen evenredige sancties moeten worden gesteld, maar 
dat daarbij niet mag worden overgegaan tot het uitsluiten van personen van digitale 
diensten;

13. benadrukt dat de verspreiding van legale maar potentieel schadelijke inhoud, zoals 
desinformatie en haatzaaiende taal op sociale media, moet worden ingeperkt door de 
gebruikers controle te geven over de inhoud die hen wordt aangeboden; benadrukt dat 
voor het beheren van inhoud op basis van het volgen van handelingen van de gebruiker, 
de voorafgaande en volledig geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist is en 
dat en dat gebruikers die weigeren hun toestemming te geven, andere eerlijke en 
redelijke mogelijkheden moeten krijgen om toegang tot de dienst te krijgen; vindt dat 
gebruikers van sociale netwerken het recht moeten hebben om hun tijdlijn in 
chronologische volgorde te zien, ongeacht of er sprake is van curatie van de inhoud; 
stelt voor dat platforms die als dominant of systemisch worden beschouwd een API 
moeten aanbieden waarmee gebruikers de inhoud kunnen laten beheren door software 
of diensten van hun keuze, waar dit technisch mogelijk is; onderstreept dat platforms 
moeten zorgen voor meer transparantie betreffende geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen door te waarborgen dat de algoritmen niet subjectief zijn, en 
dat de besluitvorming met systemen die gebruikmaken van algoritmen te allen tijde zo 
begrijpelijk en transparant mogelijk moet zijn; dringt erop aan dat de wet inzake digitale 
diensten discriminerende inhoudsmoderatiepraktijken verbiedt;

14. benadrukt dat, om het lock-in-effect van gecentraliseerde netwerken te voorkomen en de 
concurrentie en de keuzevrijheid van de consument te waarborgen, gebruikers van 
dominante sociale-mediadiensten en -berichtendiensten toegang moeten kunnen krijgen 
tot platformoverschrijdende interactie via open interfaces (interconnectiviteit); verzoekt 
de Commissie een verbod in te stellen op het opleggen van een eigen en gesloten 
ecosysteem voor het gebruik van digitale producten en diensten in verschillende 
omgevingen, teneinde een echte en hoogwaardige interoperabiliteit mogelijk te maken, 
waarbij deze producten en diensten in een open formaat worden aangeboden en naar 
elke digitale omgeving kunnen worden geëxporteerd;

15. benadrukt dat de wet inzake digitale diensten moet voorzien in specifieke en 
gedetailleerde regels, zoals het verduidelijken van de bepalingen voor platforms en 
socialemediadiensten; is van mening dat de voorwaarden voor de geldigheid en de 
follow-up van inhoudsmeldingen moeten worden gespecificeerd; is ook van mening dat 
het voorkomen en bestraffen van misbruiken, die met name bestaan uit het herhaaldelijk 
indienen van onterechte of onrechtmatige inhoudsmeldingen, moet worden gebaseerd 
op de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
wijst voorts op de noodzaak van het beperken van de verantwoordelijkheid van 
platforms met betrekking tot diensten, met name diensten met media-inhoud, die reeds 
onder de redactionele controle van een inhoudsaanbieder staan, die zelf onderworpen is 
aan uitgebreide regelgeving en aan onafhankelijk en effectief toezicht door een erkende 
onafhankelijke bevoegde autoriteit, volgens een kennisgevings- en actiesysteem waarin 
de beginselen van de richtlijn elektronische handel gerespecteerd worden; meent dat 
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voor kleinere commerciële en niet-commerciële aanbieders niet dezelfde verplichtingen 
mogen gelden; benadrukt dat ieder nieuw rechtskader op het gebied van digitale 
diensten werkbaar moet zijn voor Europese kmo’s, waaronder ook start-ups, en derhalve 
evenredige verplichtingen en duidelijke waarborgen moet bevatten voor alle sectoren; 
benadrukt dat de regels van de wet inzake digitale diensten moeten voorkomen dat 
platformexploitanten inhoud wijzigen onder de redactionele controle van een 
inhoudsaanbieder, zoals bepaald in het recht van de Unie; onderstreept dat als het nodig 
is om media-inhoud te verwijderen, dit uitsluitend kan gebeuren op basis van een 
rechterlijk bevel; is van oordeel dat aanbieders van inhoud eerst moeten worden 
gehoord voordat de toegang tot de inhoud wordt geblokkeerd, mits dit geen 
belemmering of gevaar vormt voor lopende strafrechtelijke onderzoeken; is van mening 
dat passende verhaalmechanismen, zowel via organen voor geschillenbeslechting als via 
rechterlijke instanties, beschikbaar moeten worden gesteld, met toepassing van redelijke 
termijnen; is van mening dat commerciële aanbieders van hostingdiensten die als 
dominant of systemisch worden beschouwd, moeten zorgen voor een openbaar en 
anoniem toegankelijk mechanisme voor het melden van vermeende illegale inhoud die 
op hun platform is gepubliceerd; benadrukt in dit verband dat de wet inzake digitale 
diensten de bepalingen van de richtlijn audiovisuele mediadiensten niet mag 
ondergraven of overbodig mag maken; benadrukt dat rechthebbenden toegang moeten 
krijgen tot de niet-persoonsgebonden gegevens die worden gegenereerd door of verband 
houden met hun inhoud op platforms, onder de voorwaarden waarin het EU-recht 
voorziet en na een degelijke effectbeoordeling;

16. beveelt ten zeerste aan dat platforms die als onlinemarktplaatsen fungeren, gebruikers 
informatie verstrekken over de voornaamste criteria die worden gebruikt om de 
volgorde en rangorde te bepalen van de producten die aan gebruikers worden getoond 
naar aanleiding van een zoekopdracht, met name als de resultaten zijn beïnvloed door 
een vergoeding van een leverancier of als de exploitant van het platform zelf optreedt 
als leverancier van bepaalde producten die in de resultaten van de zoekopdracht worden 
getoond;

17. benadrukt dat het geografische bereik van de wet inzake digitale diensten moet worden 
uitgebreid naar de activiteiten van digitaledienstverleners die in derde landen gevestigd 
zijn, voor zover zij hun diensten ook in de Unie aanbieden; stelt voor dat 
tussenpersonen die in een derde land zijn gevestigd, een wettelijke vertegenwoordiger 
moeten aanwijzen die in de Unie is gevestigd en aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de producten of diensten die zij aanbieden;

18. stelt voor dat platforms die een systeem hanteren om de reputatie van de leveranciers 
van producten of diensten vast te stellen, informatie moeten verstrekken over de manier 
waarop deze scores tot stand komen; is in dit verband van mening dat de beoordelingen 
aan de hand waarvan deze reputatiescores worden berekend, gebaseerd moeten zijn op 
de authentieke ervaring van een van de bij de transactie betrokken partijen; beklemtoont 
dat een beoordeling niet mag worden gepubliceerd als de auteur een vergoeding heeft 
gekregen om een positieve of negatieve beoordeling te geven;

19. wijst erop dat de wet inzake digitale diensten bijzondere aandacht moet schenken aan 
personen met een handicap en hun toegang tot digitale diensten moet garanderen; vraagt 
dat de Commissie dienstverleners stimuleert om technische hulpmiddelen te 
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ontwikkelen die personen met een handicap die in de Unie wonen de mogelijkheid 
bieden om goed gebruik te maken van en te profiteren van onlinediensten;

20. beveelt aan dat platforms die een reputatiesysteem hanteren voor de leveranciers van 
goederen of diensten, de mogelijkheid bieden om de bestaande beoordelingen over te 
hevelen naar het reputatiesysteem van een ander platform wanneer de leverancier 
daarom vraagt of wanneer het contract tussen het platform en de betreffende leverancier 
wordt beëindigd; wijst erop dat consumenten moeten worden geïnformeerd over de 
herkomst van beoordelingen indien deze afkomstig zijn van een ander platform.
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