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Inleiding
Do Europeso consumentenwetgeving qant
weer op do schop. Find yang jear heeft do
Europese Commissie namelijk twee nieuwo
concept richllijnen gepubliceerd die zion op
do levering van digitale inhoud en do
onlineverkoop en andere verkoop op
jfstantJ van goedoren nan consumenten.
Met deze nichtlijnen heoogt do Gommissie
do nationate regelgeving van do hdstaten
voider to harmoniseren, Dit teneinde
consumenten meer verirouwen to geven n
hun rechten bij grensoverschrijdende aan
kopen en do koston voor ondernemers als
gevoig van de verschiflen in overeenkom
stenrecht tussen lidstaten te verlagen. Hot
gevoig is dat do consumentenbescherming
in Nederland bij online verkoop en over
eenkornsten inzake digitale inhoud (zoals
apps, muziek en films) wordt uitgebreid met
onder meer geharmoniseerde consumen
tenrechten bij non-conformiteit. Doze richt
Inen komen voort uit do in het voorjaar van
2015 door de Commissie gepubliceorde
Digital Single Market Strategy’. Dit is eon
pakket san mastrogelen dat ervoor moot
zorgen dat do digitalo ntorne markt van
Europa worth versterkt.

In doze bijdrage bespreken w de regels
van doze concept hchtlijnen en hun plasts
in do Nederlandse wetgeving.

De Europese ‘Digital Single Market’
strategie
Do digitale economic biedt grote groei
kansen voor do Europese Unie. Volgons do
Gommissie Ran eon good werkende digitale
interne markt eon groci van €415 rniljard

van de Europoso economio tot govolq
hebben on hondordduizenden iiinon
eroc ion. Dit qrooipotontieel wordt volg( ns
do Corn rn issit flog nit t t( n yolk ben ut. Zo
kochten in 2014 slechts 18% van do
consumenton die hot internet voor prive—
doeleinden gebruikten online in eon andero
EU-land, terwijl 55% van do consumonten
on line op do binnonlandse markt kochtun 1

Als eon van do llolangrijkste oorniken
hiervoor wijst do Commissie do qofniq—
menteerde regeiqoving tussen do Luropuse
lidstaten aaii. Doze fraumenta ie t:rotert
onzichtbare qronzen binnen do Europoso
digitale interno markt. Gronzen (he
consurnenton on onderneminqen orvan
weerhoudon om zich acliovor to howegon
op do Europose digitale inlerno murkt.

Cm doze grenzon to doorbreken en do
murktcondities in do Europese Unie to
verbetoron, heeft do Commissie eon plan
van aanpak opqesteki: do Diçptal Single
Market’ strategic. Doze strategic is op
6 mci 2015 hekond gemaakt. Do Digital
Single Market strategic is een zoor
uitgehreid pakket aan mactregelen dat do
Europese diqitale econome mnet
versterken. Hot amhitieuzo dod: wereld
eider worden in do digitale economie.

Do Digital Single Market strategic is
ingedeold in drie pijiers:

1. betere toegang voor consumonten en
ondernemingen tot digitale goederon en
diensten binnen do Eu;

2. hot creëren van do juiste condities voor
digitale netwerken en diensten om to
kunnen floreren;

3. hot maximeren van het groeipotentieoi
van do Europese digitale economic.

Doze drie pilers worden vormgegeven
door eon l4st met maarlefst 16 initiatieven,
die voor hot oinde van 2016 moeten worden
aangepakt. Doze ini:iatieven zion onder
moor op do voigende onderwerpen:

- wetgevingsvoorstelien voor simpelere
on effeclieve rogels ten aanzien van
grensoverschrudonde contracten;

- rnaatregelen ter verbotering van do ilion
sten voor hot versturen van pakketten:

- hot uitbannen van ongerechtvaardigde
geo-blockinq;

e

[IH’j



Pagina 20 Nummer 05
4 maart 2016

- hot hervormen van hot auteursrecht;
— h ñ hervormen v in telecom n p u h tin p

tor hevorderinq win eon betrouwbaur,
snol on botaulbuar communicatienoiwork;

- hot hervormen van do o-Privacy RichtlUn;
on

- hot ontplooien van oon vrije stroom van
data on eon Europese cloud’.

Do in december gcipublicoerdo concept
richtlijn nanqaunde dip tale inhoud (hiorna
concept Richtln Digitolo Inhoudy on do
concept richtlijn aanqaando onhne—verkoop
on andere verkoop op afstand van qoed-ren
(hierna: concept RichtlUn Onlineverkoop
Goederen’) behoren tot do eorste pijler on
vormon do veiwezenlijking van hot hier
boven als oerst genoemde initiatief.

De concept Richtlijnen inzake digitale
inhoud en online verkoop van goederen
Met de concept Richtkjnen heoogt do
Commissie obstakels weg te nernen door hot
overeenkomstenrecht van de lidstateri op eon
aanlal aspocten te harmoniseren. Tenoinde
tot eon maximaal rosultaat te kornen heeft de
Commissie do concept Richtlnen gehaseerd
op maximum harmonisatie. Dit hetekent dat
do individuele lidstaten geen regels mogen
handhaven of invoeren die minder of mcci
bescherming bieden aan consumenten dan
de concept Richtlijnen. Alhoewel ci verschil
len in uftleg van doze regels tussen do lidsta
ton zullen blUven bestaan, zullen doze regels
in de Europese Unie door maximumharmoni
satie dus grotendeels overeenstemmen.

Eerder is er - voorafgaand aan do Digital
Single Market strategic - at eon begin
gemaakt met het harmoniseren van het
overeenlcomstenrecht bij consurnenten
overeenkomsien. Zo is er de Richtlijn Con
sumentenkoop1 die ook ziet do vorkoop van
gooderon aan consumenten en de Richtlijn
Oneerlijke Bedingen over onoerlijke voor
waardon in consumentenovereonkomston.
De meest recente richttijn is de Richtlijn
Consumentenrechten die voornamelijk ziet
op verkoop op afstand (waaronder online
verkoop van digitale inhoud) en verkoop
buiten de verkoopruimte (zoals colportage).6
Doze regels hebben betrekking op de pro
contractuele fase en de fase koil na het tot
stand komen van do overeenkomst. Do
regels van de Richtlijn Consumentenrechten
zijn in do zomer van 2014 in Nederland in

Concept Richtlijn Digitale Inhoud
Do huidiqe toepasselijke repels voor over—
oonkomston inzako digitale producten
open zoor stork uiteon tussen do lidstaten.
Er bestaan alloen al grote verschillen wat
hotreft rio kwalificatie van dit type overeen—
komst. Zo wordon overeenkomsten inzake
digitalo inhoud in do verschillendo lidstaten
ondor moor gokwalificoord ala diensten
overoenkomston, verkoop ovoroenkomsten
of lease ovoroenkomsten. Eon eenduidige
Europese bonadering ontbreokt op dit vlnk.

In Nedertand vallen consumenlenoveroen
komsten inzake do levering van digitale
inhoud ondor vorschillonde regimes. Dc con
sumentenkoopregels uit Book 7 BW zijn van
toepassing indien do digitale inhoud op eon
materielo dragor (zoals eon CD of DVD)
wordt geleverd. Wordt do digilale inhoud niot
op eon materielo dragergeleverd, dan zijn do
consumontonkooprogols (grotondeels) ook
van toopassing als do digitale inhoud goIndi
vidualisoord’ is en do consumont daarop
toitolijke machi’ kan uitoetonen (artikel 7:5 lid
5 BW). Grofweg wordt hiormeo vorwozon
naar downloadovereenkomston waarbij eon
niot in tijdsduur heporkt gobruik wordt ver
schaft togen betaling van eon oonmalig
hodrag. Doze formulering sluit overigens aan
bij het Nederlandse Beeldbrigade-arrest.7
Voldoet do consumentenovereenkomst
inzake de levering van digitale inhoud niet
aan doze formule - denk bijvoorbeeld aan
streamingovereenkomsten of overeenkom
sten inzake clouddiensten - dan wordt do
overeenkomst beheerst door hot algemene
overoenkomstenrecht uit Bock 6 van hot
Burgehijk Wethoek.

Met do Richtlljn Digitale luhoud worden doze
do verschillen tussen do lidstaten voor over
eenkomsten inzake de levering van digitale
inhoud aan consurnenten gedeeltetijk gehar
moniseerd. Deze concept Richtlijn bevat
voomameNjk regels over do overeenstern
ming van de digitale inhoud met do overeen
komst (conformiteit) en do rechten van
consumenten in goval van non-conformiteit.
Tevons geeft do concept RichtlUn do consu
mont extra ontbindingsmogelijkheden hu
lange termijnovereenkomsten inzako do
levering van digitalo inhoud.

Opvallend is dat do concept Richtlijn
Digitalo Inhoud eveneens van toopassing is
als do consument ails tegenprestatie voor
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do leveilng van do digitale inhoud goon
old hotsalt, maar (persoons)rjeqevons

vorstrekt. No ontbindinq van do ovorson
komst them do loverancier overigens hot
gebruik van doze (persoons)gegovons te
staken. Ook introduceert do concept
Richlli]n cen wettelijk recht van repros,
waarmee do levorancer eon wettelijk vor
doringsrecht op zijn voorschakel hoeR als
do consument zijn rochten bij non-conlor
miteit uitoefonl. Hierondor worden enkele
bepalinqen van do Richtlijn Digdale Inhoud
besprokon.

8usprcknq van enkok? Lepalsnqini Richthjn
Digitale Inhotul

D a d to van d R ich n
Do concept RichtHjn Digftale Inhoud ziot op
ails consumentenovereenkomsten waarb
diqctale inhoud - zoals nuziek, video,
games, apps en digitale tiles your
3D-printen - in roil voor geld of (persoons)
geqevens wo;dt geloverd, via eon dour
zame draper (zoals do CD of DVD), down
load of streaming. Ook ziet de Richtln op
consumentendiensten betreffende het
creëren, venverken, opslaan en delen van
digizalo gegevens, zoals ciouddionsten en
sociale media. Ten siotte heeft do Richtlijn
ook betreklung op do duurzame draper
waarop do digitale inhoud opgesiagon is.

Do Richtlijn heeft duo eon brodo toepassing
met name door do brede definitie van
digitale inhoud’. Doze definitie is breder dan
do dofin t;e voor ditzeilde begnp digualo
inhoud oil do Richtlijn Consumenlen
rechten. Uit do consultatie die do Commissie
voorafgaand san do publicatie van do
concept Richtlijnen hield, kwam onder
andore naar voron dat do doPnite van
‘digitale inhoud’ ruimor gedefinieerd zou
moeten wordon. Zit teneinde in te kunnen
spelen op de anoDe technoiogische ontwik
kolingen en fragmentatie in rogoigoving
voor digitale producten te heperkon.a

ERoQnsaIJeoenoresIatiR
Do Ricntnjn oepaait uitdrukkehjk dat rio daar
in opgenomen repels met sHeen golden ala
do consument hetaall voor do digitale in
houd, maar ook ais hij daarvoor ala tegon
prestatie porsoonsgogovens of andoro ge
gevens vorstrekt san de leverancier (artikel
3, cerste Id). Hot verstrekken van (per
soons)gegevens outer voor do ulvooring

van do ovoreonkomat Es daaian uilgozon
derd. Woar do gums ligt tussen doze twoo
wordt ovorigens niet hopaald. Dat zal voor
do praktijk eon belanqrijko vraag wordon, in
dion do Commissie dit punt niet vorduidelijkt
in do definitiove richthjn. Voorts bepaait do
Richtln uitdrukkelijk dat do lovorancior di-
root moo: stoppon mot ho: gobruiken van
doze (persoons)qogovens a onthnding
van do ovoroonkomst door do consument
wogens non-conformiteit of do uitoelening
van do extra onthrndingsmogolkhoden do
in do Richtlijn worden genoomd. Ook hier
kan eon holangrijke vraag wordon gesteld,
namol!lk n hoovorre do laalslo regol in over
oonstomming is met do benadenng in do
huidige Europeso privacyrogeigevlnq, op
grond woarvan do lovorancior porsoons
gogovons van zn ox-kianten ondor voor
waardon gedurondo eon hepaaldo rieriode
map blivon gebruiken (ook voor market’nq
dooloinden):

Opvailond is dot do Richthjn fret hepaalt dat
do leverancior dit gobruik ook mod stoppon
ala do overoonkomst om eon andero roden
erndigt (zoals rogolmatige opzegging of ver
loop van do duur van do ovoroenkomsfl.
Dok bij overoenkomston waarbij do digitalo
inhoud in oén koor wordt geleverd map do
ovorancier do (porsoons)goqovons blrjkhaar

blijvon gebruiken na do levoring.

Recht van regres
Do Richtl’jn biodt san do loverancior hot
recht van rogros. Do loverancier hoeR
under do concept Richtlijn eon wetteWk
vorderingsrocht op zijn voorschakel in
goval do consurnont zijn rochton hij
non-conformiteit of hot uithivon van do
evoring urtoofont on doze voorschakol
daaivoor veraniwoordolijk a. Do lidstaten
zijn vrij in hot hopalen welko vordonngen
do leverancier kan indienon hij zijn voor
schakol, zoals eon vordoring tot nakoming,
schadevorgoeding of onthinding.

in Nedorland konnon we eon dorgoliik
rogrosrecht alleen 0i do kooptztei van book
7 BW (zie artikel 7:25 BW), en dus niet ten
aanzien van alle overoonkomsten inzako
digitalo inhoud. In tegonstelling tot hot
Noderlandse rogrosrocht, bepaalt do
Richtlijn Digitalo Inhoud niet dat hiervan
niet ton nadelo van do levorancior kan
warden afqowoken. Ho regrosrecht :: do
Richtlijn Digitale Inhoud lijkt hrormoe duo
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vooraisnog contracluool to kunnen warden
uitgosloton door eon voorschtik 1.

OnrnddoHjjkokvcrin
Do Richtlijn bop;ialt (lilt do lovorancior do
d kj iLi k in houd cii mct n i hot sluiton win do
ovoroenkomst diont to lovoron. tenzij
indors ovoroun is gc?komon root do
consumont (artikol 5, Iwoodo lid). Duet do
lovi)rilncH r dii niot, dan km do (;onsumont
do ovoroc n kern st on Lbind on (artikol 11).

Opvallond is did do Richllijn Digilde Inhoud
op dit punt eon indor uitglngspunl Ikt to
nomen dan do Richllijn Cunsumonlen
rochton. Do RicMIijn Consumonlonrochien
gact ( r FE irnolijk van uit (t it (10 (;Onsunlent in
goval van vorkoop op at stand van digitalo
inhoud andors dan op eon mcbride drager,
uitdriikkolik marl instommon mob do dirocte
lovoring (artikol 14, viordo lid, Rchtln
Consuinontenrechten en art;kel 6:230s, vjIde
lid, ondor U SW). Dit houdt verband met hot
fot di it do Ievonnq in dit goval pIaatsvndt tij—
dons do in do Richtl’jn Consumentenrechten
genoumdo hocionktormjn van 14 kalender—
dagon. Di nrC kvorrnq is in do Richtlijn
Consumentenrechten dus niot hot uicqanqs
punt, Storkor nag. stomt do consumont her
met moo in, dan kan hij do overoenkomst
binnen do bedenktermijn van 14 kalender
dagen kosteloos ontbinden zonder eventuele
vergooding voor hot qebruik van do digitale
inhoud. In geval van het online kopen van
eon Nm zou dit eon gratis ilmavond voor do
consumont oplovoron. Wellicht zou n eon
volgendo verse van do Richtljn Digitale
Inhoud do richthjnen op dit punt nader tot
olkaar kunnon wordon gebracht.

LNcj)cQcIomjiIii en rechismiddeter
Dc Rchtnjn Digilalo Inhoud vult dc
conforrnlo:sois nader in en hepacit uit
drukkolijk waaraan do digitale inhoud meet
voldoon (artikol 6, 7 en 8). Zo bepsalt do
Richttijn ondor andere dat do digitale inhoud
goschikt moot zijn voor hot dod wearvoor
do consument heeft aangegeven hot to
wiflen gebruikon en diem do leverancor do
moest reconte versie van do digitalo inhoud
te lovoren. Installeert de consument do digi
tale inhoud onjuist door eon tout in do
installabe-instructie, dan goldt dii als gobrok
in do conformiteit.

Bij non-conformiteit heolt do consumont
voorts recht op herstel en als dat goon optio

is eon ovonrodiqo vormindennq win do prijs
of on tbi n cling v in cli ovoro( rn ko rnst (a rtikol
12 on 13). Oak voorziot do Ric;htlijn in eon
rocht op schiclovorgoecling in goval do
non—conlormo digitalo inhoud schado hooft
voroorzaakt aan do digitalo orngoving van
do consument (artikol 14).

QrLnah.thLsJst
Do consumont zal niot hoovon to bowijzon
dat do diqitalo inhoud non—conform was ton
tijdo van do levering. In pk’iats daarvrin client
do lovorancictr to bowijzon dat do diqitalc-!
inhoud voldood can do ovoroonkornt ten
tijdo van do lovoring (arukel 9). In Nodorland
konnen we eon dorgolijke omkonnq van
I iowsIasl tirt do keep Irtol (artikol 7; 1 H,
tweodo lid SW). Echter. in dat goval goldt
do omkorinq van bowsIast slochts
qedurendo eon poriodo van zos maandon
ia aflevornq. Do omkonnq van bewslas:
ut do Richti:jn Dgitalo Inhouci goldt voor
eon onboporkto por:ode, orndat digitale
inhoud not ondorhovig zou zn can slijtago.

duur
ovo roeiik.oIn ste n
DoRchtiijncroeorttweospecialeontbindings
mogolijkhodon voor do consurnont in geval
do digitalo inhoud wordt golovord geduronde
eon bepaalde periodo (bijvoorboold oen
ubonnoment op eon strearningdionst).

Ten eorste bepaalt dat Richtlijn dat do
leverancier alloen eenzijdig substantelo
wijziaingen mag aanbrengon in do
functionaliteit. interoperabilitoit of andore
wezenIke presatiekonmerkon van do digi
tale inhoud als do overoenkomst dit bepaalt
on do loverancior do consumont binnen eon
redelijke tormijn voorafgaand aan do wiizi
ging in kennis hooft costeld van dewijziging.
Ook moot do consumont hot rocnt hebbon
orn do ovoroonkornst kostoloos to ontbindon
binnen oen termijn van ton rninsto 30 kalon
dordagon na konnisgoving van dewijziging.
Doze rogel doet denkon aan eon vorgelijk
bare rogeling voor tetocomcontracton die in
Noderland is opgenornen in artikol 7.2
Tolocommunicatiewel.

Ton tweodo biodt do RichtlUn do consument
hot recht doze duurovoreenkomst na eon pe
node van 12 maanden to onthinden met eon
termn van 14 kalondordagon, ongeacht of
do overeenkomst voorziot in eon dorgelijk
rocht of niot. Ook doze regeling is voor
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Nederland niet helemaal vreemd. We ken
nen een soortgeJijke regeling in Nederland
onder de zgn. Wet van Dam (opgenomen in
de algemene voorwaardenregeling van arti
kel 6:235 en 6:237 SW). Toch verschilt de
regeling uit de RichThjn Digitale Inhoud op
een aantal punten van de Wet van Dam. Zo
is bijvoorbeeid de opzeg-/ onth:no:ngstermijn
uit de Richtl’n Digitale Inhoud korter
(14 kalenderdagen in plaats van een maand
onder de Wet van Darn) en is een contract
dour van meer dan een jaar zonder tussen
tds opzegrecht of ontbindingsrecht onder
de Wet van Darn mogelijk, mits hiervoor een
goede reden is san te wijzen. Omdat de
RichtNjn uitgaat van maxiniumharmonisalie
zal de regeing uit de Rchtu;n voor gaan op
de Wrn van Dam (uiteraard alleen voor
overeenkornsten nzake digitale inhoud).

Concept Richtlijn Online Verkoop
Goederen
Dc Richtlijn Onlineverkoop Goederen hewn
soortgelijke regels als de RichtiUn Digitale
Inhoud, maar dan voor verkoopovereen
komsten op afstand van goederen. Dc regels
hebben met name betrekkinq op (non-)con
formiteit en de rechten van consurnenten [‘ii
non-conformiteit. U:t hoofde van de huidige
Richllijn Consumentenkoop (uit 1999) heb
ban de lidstaten al soortgelijke regels moeten
implementeren in hun nationale wetgeving.0
Desondanks zijn er op dit viak verschiflen
hlijven bestaan tussen de Iidstaten. Dc Richt
Iijn Consumentenkoop is namelijk gebaseerd
op minirnumharmonisatie. waardoor hostaten
afwijkende regels mogen handhaven en in
voeren (zolang deze de consument maar
meet bescherming bieden). Een voorheold
daarvan is de wettelUke garantietermijn die
per lidstaat verschdt van eon flexibele termijn
(zoats in Nederland) tot gefixeerde garantie
termUnen van twee of soms vijf jaar. Met de
Richttijn Onlineverkoop Goederen beoogt de
Commissie deze verschil[en voor verkoop
overeenkomsien op astand terug . dringen
door de RichtLn te haseren op maximum
harmonisatie.

Bespreking van enkele bepalinqen Richthjn
Online Verkoop Goederen

Hieronder worden enkele bepalingen van
de Richtlijn Onlineverkoop Goederen

Wetteljjjc_qarantietermijn wordt twee aar
Dc wettelijke garantietermijn bij consurnen
tenkoop verschilt op dit moment per Iidstaat.
Sommige Iidstaten hanteren een gefixeerde
wettelijke garantietermin van twee of soms
vijfjaar. Nederland neeft geen strak omlijnde
wettelijke garantieterrnn. maar hanteert een
flexibeie termijn. Deze termin is geIk aan de
levensouur de de consument redelijkeiwjs
zou mogen veiwachlen en kan — afhankelijk
van hat product- anger zn dan twee jaar
Dc Richtlijn Onlineverkoop Goederen trekt
deze wettelijke garantietermijn ten aanzien
van verkoop-op-afstand van goederen gelijk
tussen de (idstaten, en stelt deze op twee
jaar (artikel 14).

Qpegtewijjast
Net als de RichWjn Digale Inhoud bevat de
RichUn Onlineverkoop Goederen can om
kering van bewijslast. Door deze omkering
van hewijslast moet een verkoper bewijzen
dat het goed voldeed aan de overeenkornst
op het moment van aflevering, teneinde een
vorderng van can consument gebaseerd
op non-confarm:te:t succesvol if te weron.
Als gezegd bevat atkel 7:18, tweede lid SW
een vergelijkbare omkering van bewijslast
voor verkoopovereenkomsten, die geldt
gedurende de eerste zes maanden na afle
vering. Deze periode wordt door de Richtlijn
Onlineverkoop Goederen voor verkoop-op
afstanci van goederen vertengd tot twee jaar
na aflevering (artikel 8, derde lid).

açichtverdw
Verschilienoe I:dstaten in de Europese Unie
hepalen in hun nationale regelgevng dat
de consument zijn vorderingsrecht bij
non-conformiteit verhest als hij de verkoper
niet hinnen een bepaalde termijn op de
hoogte stelt van het gebrek. In Nederland is
een dergelijke regel voor koopovereen
komsten opgenomen in artikel 7:23, eerste
lid SW. Daarin staat dat de consurnent de
verkoper binnen bekwarne tijd na ontdek
kng op do hoogte moet stellen van bet ge
brek. Kennisgeving hinnen can termn van
twee maanden geldt volgens dt urtikel n
eder geval als tijdig. Dc RichlWjn Onlinever
koop Goederen bepaalt dat deze klacht
plichi voor verkoopovereenkomsten op
afstand moet komen te vervallen ( 25 van
de overwegingen).
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In JOVJ I fl 110 n—confOrm t( H t huoft do
consument volgons do Richtlijn Online
vorkoop Goodoron do kouzo uit kostolozo
vorvanqing of horstol (artikel 9). Is horstel of
vorvanqinJ goon optie, Ian hooft do
consumont rocht op eon ovonrediqo
vorrnindonng van do prijs of kan hij do over
eon kom st 0 ntbind on. D it wkt n el if van
hot huidige Nodorlandse systoom uit do
koopwotqovinq met lion vorstando dat do
R cli thin ts pa ill d it do consu mont ook can
onthindon in goval van oon klein defect
(artikol 1 3). Onder do huidiqo Nodorlandso
koopregels kan do consument niot onthin
don als hot defoct qozion haar gonngo
botokonis do ontbinding niot rochtvaardigl.

Van concept naar geldende wetgeving
Do concept Richtlijnon zullen nog moelen
wordon nangonomon door hot EuropesE?
Parloment en do Europeso Rand. Zoals
gosignaleerd roopen do concepton op eon
anotal onderdelen wezonlUke vragon op.
Do inschnttingon van hot ministerie van
Buitonlandse Zakon zijn (niettemin) dot do
hidstaton waarschijnhijk openstaan voor do
Richthjn Digitalo Inhoud. Daarbij spoelt eon
vol dat slochts eon beporkt aantal hidstaton
spocifieko wetgoving hobbon op dit gobiod.
Do vorwachting van hot ministorie is dat do
moosto discussio zal wordon govoord over
do roikwijdto van doze Richtlijn. Do hidsta
ton zuhlon vormoodohijk moor vordoold zijn
over do Richthijn Onhinovorkoop Goodoren,
ondor moor vanwogo hot ondorscheid dat
hiordoor ontstaat tussen online on offlino
koopco ntracton.”

Na aannarno van do Richthijnon zuhlon do
hidstaton do roqols mooton omzetton in hun
nationalo wotgoving. In Nodorland zal lit
eon wijziging van on aanvuhling op hot
Burgorhijk Wotbook botokonon, Vooraisnog
staat or in do concept Richthijnon dat do
hidstaton eon periodo van twoo jaar (no aan
namo van do Richthijn) zullon krijgon em do
rogols om to zotton in nationaal rocht.
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