
Voor de commissie V&J relevant agendapunt1 bij de informele 

bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 25-26 
januari 2016 te Amsterdam: 

  
 
 

 

 

Digitaal Kooprecht 

 

De Commissie heeft 9 december 2015 twee voorstellen voor richtlijnen uitgebracht, 

met daarin regels voor de (ver)koop van 1) digitale producten, zoals e-boeken, films, 

muziek en software en 2) de online verkoop van stoffelijke zaken en zal deze tijdens 

de informele Raad toelichten. De regelingen omvatten niet de hele contractuele 

relatie, maar zien op de belangrijkste rechten en verplichtingen van consumenten en 

handelaren. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan de rechten van de 

consument na levering van een product dat niet in overeenstemming is met wat is 

afgesproken bij het sluiten van de koopovereenkomst (non-conformiteitsregels). Het 

voorstel maakt onderdeel uit van de Digitale Interne Markt Strategie die door de 

Voorzitter Juncker van de Europese Commissie vanwege het daarmee beoogde 

positieve effect voor de Europese economie, is aangemerkt als een prioriteit. De 

Minister van Economische Zaken is in nauwe samenwerking met de Minister van 

Veiligheid en Justitie binnen het kabinet eerstverantwoordelijk voor de 

onderhandelingen over dit voorstel. In het BNC-fiche zal de Minister van Economische 

zaken op de gebruikelijke wijze het voorstel appreciëren. Dit fiche wordt op korte 

termijn aan Uw Kamer aangeboden. Zonder daarop vooruit te lopen, kan hier alvast 

worden aangegeven dat het kabinet hecht aan een balans tussen enerzijds een hoog 

niveau van consumentenbescherming en anderzijds het beperken van administratieve 

lasten voor het bedrijfsleven waarbij innovatie niet onnodig wordt belemmerd.  

Nederland is het eerste Voorzitterschap dat dit voorstel zal behandelen. Het kabinet 

zet in op een zorgvuldige bespreking van de voorstellen, waarbij voldoende tijd is 

gereserveerd voor behandeling op ambtelijk en politiek niveau. Het streven is het 

onderhandelingstraject een stap verder te brengen door de JBZ-Raad op 

kernelementen knopen door te laten hakken. 

Tot slot zal de Commissie tijdens de informele JBZ-Raad aandacht vragen voor meer 

congruentie van het faillissementsrecht. Daartoe zal de Commissie voor de tweede 

helft van 2016 een voorstel aankondigen. 

 

                                                
1 Maakt onderdeel uit van pakket maatregelen "eengemaakte digitale markt voor Europa". De E-

dossiers E150039, E150040, E150041, E150042 en E150043 zullen na ontvangst van de BNC-
fiches geagendeerd worden in de commissie V&J. 


