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I. INLEIDING 

 

De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 9 december 2015 bij de Raad ingediend. 

 

Dit voorstel is een van de eerste initiatieven van de Commissie in het kader van de strategie voor 

een digitale eengemaakte markt, die tot doel heeft een interne markt voor digitale inhoud en 

diensten tot stand te brengen. De strategie beoogt het wegnemen van belemmeringen voor grens-

overschrijdende portabiliteit, zodat gebruikers die zich hebben geabonneerd op online-inhoud of 

deze hebben aangeschaft in hun woonlidstaat ook toegang tot dezelfde inhoud hebben wanneer zij 

tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat. 
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Op 13 mei 2016 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel), na intensieve 

werkzaamheden onder het Nederlandse voorzitterschap, brede overeenstemming bereikt over het 

meest recente compromisvoorstel van het voorzitterschap, zoals vervat in de bijlage bij deze nota. 

Er zijn evenwel nog twee openstaande vraagstukken die niet aanvaardbaar zijn voor bepaalde 

delegaties, namelijk i) tijdelijke aanwezigheid en ii) vrijstelling van controle. Deze vraagstukken 

worden geanalyseerd in deel II hieronder. 

 

II. II. VOORNAAMSTE OPENSTAANDE VRAAGSTUKKEN 

 

 A. Definitie van "tijdelijk aanwezig in een lidstaat" (artikel 2, punt d)) 

 

Er is brede eensgezindheid dat het voor de toepassing van de verordening van essentieel 

belang is duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van deze term. 

 

Voor het merendeel van de delegaties voorziet de tekst van het compromisvoorstel van het 

voorzitterschap, in samenhang met de definitie van "woonlidstaat" (zie artikel 2, punt c)), in 

voldoende duidelijkheid en rechtszekerheid. 

 

Een aantal delegaties heeft evenwel verzocht om de toevoeging aan deze definitie van een 

tijdsgerelateerd criterium, namelijk dat de tijdelijke aanwezigheid van voorbijgaande aard en 

kort dient te zijn. Het voorgestelde tijdsgerelateerde criterium moet een al te ruime uitlegging 

voorkomen, die volgens die delegaties zou neerkomen op grensoverschrijdende toegang. 

 

B. Vrijstelling van de controleverplichting (artikel 3b, leden 5 en 6) 

 

Aanbieders van online-inhoudsdiensten zijn bij deze verordening verplicht om portabiliteit 

van die inhoud toe te staan. Aanbieders van online-inhoudsdiensten zijn tevens verplicht de 

woonlidstaat van hun abonnees te controleren, om vast te stellen wanneer die abonnees 

tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat. 
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Aangezien deze controleverplichting dient ter bescherming van de belangen van recht-

hebbenden en alle andere houders van rechten op de online-inhoud, is het merendeel van de 

delegaties van oordeel dat de verordening een bepaling moet bevatten die rechthebbenden de 

mogelijkheid biedt af te zien van controle teneinde te voorkomen dat de vrijheid van recht-

hebbenden om naar eigen goeddunken toestemming te geven voor het gebruik van hun 

inhoud, bovenmatig wordt beperkt. Die bepaling zou voorzien in een vrijstelling van controle-

verplichtingen die niet passend zijn voor de betrokken sector of soort inhoud. Hoewel in het 

compromisvoorstel van het voorzitterschap is bepaald dat rechthebbenden toestemming 

kunnen geven voor toegang tot en gebruik van hun inhoud zonder controle van de woon-

lidstaat, blijven alle andere aspecten van de verordening van toepassing, en wordt de woon-

lidstaat van de abonnee in een dergelijk geval vastgesteld aan de hand van de tussen de 

aanbieder van de online-inhoudsdienst en de abonnee gesloten overeenkomst. Bovendien is 

uitdrukkelijk bepaald dat de overeenkomsten tussen de aanbieders van online-inhoudsdiensten 

en de rechthebbenden de mogelijkheid van laatstgenoemden om hun toestemming in te 

trekken, niet kunnen beperken, behoudens redelijke voorafgaande kennisgeving om te 

voorkomen dat de bedrijfsactiviteit van een aanbieder oneerlijk wordt verstoord. 

 

Een aantal delegaties is evenwel van oordeel dat het eventueel besluiten dat geen controle 

hoeft plaats te vinden, kan leiden tot misbruik door aanbieders met aanzienlijke markmacht 

ten aanzien van minder machtige rechthebbenden, en heeft derhalve verzocht dat deze 

bepaling enkel van toepassing zou zijn op inhoud die op niet-exclusieve basis ter beschikking 

wordt gesteld van alle aanbieders van online-inhoudsdiensten in de Unie. 

 

III. CONCLUSIE 

 

De Raad wordt verzocht op basis van het meest recente compromisvoorstel van het voorzitterschap 

in de bijlage bij deze nota de bovengenoemde openstaande vraagstukken op te lossen en een 

algemene oriëntatie voor de voorgestelde verordening vast te stellen. 
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BIJLAGE 

Compromisvoorstel van het voorzitterschap voor een 

 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

 

betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten in de interne markt 

(voor de EER relevante tekst) 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, 

 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Naadloze toegang tot online-inhoudsdiensten voor consumenten overal in de Unie is belang-

rijk voor het soepel functioneren van de interne markt. Aangezien de interne markt een gebied 

zonder interne grenzen omvat waartoe onder meer wordt vertrouwd op het vrije verkeer van 

diensten en personen, moet worden bepaald dat consumenten portabele online-inhouds-

diensten kunnen gebruiken die toegang bieden tot inhoud als muziek, spellen, films of sport-

evenementen, niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in 

andere lidstaten van de Unie voor doeleinden zoals vakantie, reizen of zakenactiviteiten. 

Daarom moeten belemmeringen die de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-

inhoudsdiensten in die gevallen hinderen, worden verwijderd. 

                                                 
1 PB C van , blz. . 
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(2) De technologische ontwikkeling die leidt tot een toenemend aantal draagbare apparaten zoals 

tablets en smartphones, vergemakkelijkt het gebruik van online-inhoud door het verlenen van 

toegang tot deze diensten, ongeacht de locatie van de consument. Er is een snelgroeiende 

vraag van de kant van de consumenten naar toegang tot inhoud en innovatieve onlinediensten 

niet alleen in hun woonlidstaat, maar ook wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat van de 

Unie aanwezig zijn. 

 

(3) Consumenten gaan steeds meer overeenkomsten aan met aanbieders voor de verstrekking van 

online-inhoudsdiensten. In de praktijk hebben consumenten die tijdelijk in een andere lidstaat 

van de Unie aanwezig zijn, vaak echter niet langer toegang tot en kunnen zij niet langer 

gebruikmaken van de online-inhoudsdiensten waarvoor zij in hun woonlidstaat het recht op 

gebruik hebben verworven. 

 

(4) Er zijn een aantal belemmeringen voor de verstrekking van die diensten aan consumenten die 

tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn. Bepaalde onlinediensten bieden inhoud, zoals 

muziek, spellen of films die beschermd zijn door auteursrechten en/of naburige rechten 

krachtens het recht van de Unie. Met name vloeien de hinderpalen voor grensoverschrijdende 

portabiliteit van online-inhoudsdiensten voort uit het feit dat de rechten voor de doorgifte van 

inhoud die wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, zoals audiovisuele 

werken, vaak op territoriale basis in licentie worden gegeven, alsook uit het feit dat 

aanbieders van online-inhoudsdiensten ervoor kunnen kiezen slechts specifieke markten te 

bedienen. 
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(5) Hetzelfde geldt voor andere inhoud, zoals sportevenementen, die niet op grond van de wet-

geving van de Unie wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten, maar die 

eventueel wel in het kader van het nationale recht wordt beschermd door het auteursrecht, 

naburige rechten of op grond van andere specifieke wetgeving en waarvoor vaak ook een 

licentie wordt gegeven door de organisatoren van dergelijke bijeenkomsten of die op 

territoriale basis door aanbieders van online-inhoudsdiensten wordt aangeboden. De 

uitzendingen van dergelijke inhoud door omroeporganisaties worden in principe beschermd 

door naburige rechten die op EU-niveau zijn geharmoniseerd. Bovendien bevatten de 

uitzendingen van deze inhoud vaak auteursrechtelijk beschermde elementen zoals muziek, 

leaders en aftitelingen of grafische elementen. Ook zijn bepaalde aspecten van die uitzen-

dingen met betrekking tot evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving of 

evenementen van groot belang voor het publiek met het oog op korte nieuwsberichten, 

geharmoniseerd bij Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad2. Tot slot 

omvatten audiovisuele mediadiensten in de zin van Richtlijn 2010/13/EU diensten die toegang 

verlenen tot inhoud zoals sportevenementen, nieuws en actuele gebeurtenissen. 

 

(6) Daarom worden online-inhoudsdiensten steeds vaker aangeboden in een pakket waarin 

inhoud die niet wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten niet kan worden 

gescheiden van inhoud die wel wordt beschermd door auteursrechten en/of naburige rechten 

zonder aanzienlijke vermindering van de waarde van de dienstverlening aan de consumenten. 

Dit is met name het geval met premiuminhoud zoals sport- en andere evenementen die van 

groot belang zijn voor de consument. Om ervoor te zorgen dat aanbieders van online-inhouds-

diensten consumenten, wanneer deze tijdelijk aanwezig zijn in een andere lidstaat dan hun 

woonlidstaat, volledige toegang kunnen bieden tot hun online-inhoudsdiensten, is het 

onvermijdelijk dat deze verordening ook geldt voor dergelijke inhoud die wordt gebruikt door 

online-inhoudsdiensten en dat zij dus van toepassing is op audiovisuele mediadiensten in de 

zin van Richtlijn 2010/13/EU, alsmede op uitzendingen van omroeporganisaties in hun 

geheel. 

                                                 
2 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten, PB L 95 van 15.4.2010, 
blz. 1. 
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(7) De rechten van werken en ander beschermd materiaal worden onder meer geharmoniseerd in 

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad3, Richtlijn 2001/29/EG van het 

Europees Parlement en de Raad4, Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de 

Raad5 en Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad6. 

 

(8) Daarom moeten aanbieders van online-inhoudsdiensten die gebruikmaken van werken of 

ander beschermd materiaal, zoals boeken, audiovisuele werken, muziekopnamen of 

uitzendingen, beschikken over de rechten op het gebruik van deze inhoud voor de betrokken 

gebieden. 

 

(9) Wanneer de aanbieder van online-inhoudsdiensten materiaal uitzendt dat wordt beschermd 

door het auteursrecht en naburige rechten, moet daarvoor toestemming worden gegeven door 

de betrokken rechthebbenden, zoals auteurs, uitvoerenden, producenten of omroeporganisaties 

ten aanzien van de inhoud die in de uitzending wordt opgenomen. Dit geldt ook wanneer een 

dergelijke uitzending plaatsvindt om een consument toe te staan iets te downloaden om een 

online-inhoudsdienst te kunnen gebruiken. 

                                                 
3 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de 

rechtsbescherming van databanken, PB L 077 van 27.03.1996, blz. 20. 
4 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende 

de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 
informatiemaatschappij, PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10. 

5 Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied 
van intellectuele eigendom, PB L 376 van 27.12.2006, blz. 28. 

6 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende 
de rechtsbescherming van computerprogramma's, PB L 111 van 5.5.2009, blz. 16. 
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(10) De verwerving van een licentie voor de betrokken rechten is niet altijd mogelijk, met name 

wanneer de rechten op de inhoud op exclusieve basis in licentie worden gegeven. Om de 

territoriale exclusiviteit te garanderen, verbinden aanbieders van online-inhoudsdiensten zich 

er vaak toe om in hun licentieovereenkomsten met rechthebbenden, met inbegrip van omroep-

organisaties en organisatoren van evenementen, te voorkomen dat hun abonnees toegang 

hebben tot en gebruikmaken van hun dienst buiten het gebied waarvoor de aanbieder houder 

is van de licentie. Deze aan de aanbieders opgelegde contractuele beperkingen vereisen dat 

aanbieders maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van toegang tot hun diensten vanaf 

IP-adressen buiten het betrokken gebied. Daarom is een van de belemmeringen voor de grens-

overschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten gelegen in de overeenkomsten tussen 

de aanbieders van online-inhoudsdiensten en hun abonnees, die op hun beurt een weer-

spiegeling zijn van de bedingen inzake de territoriale beperking in de overeenkomsten tussen 

de aanbieders en de rechthebbenden. 

 

(11) Bovendien heeft het Hof in de gevoegde zaken C-403/08 en C-429/08, Football Association 

Premier League e.a., EU:C:2011:631, besloten dat bepaalde beperkingen op het verrichten 

van diensten niet kunnen worden gerechtvaardigd in het licht van het doel van de 

bescherming van intellectuele-eigendomsrechten. 

 

(12) Daarom heeft deze verordening als doelstelling het geharmoniseerd rechtskader voor 

auteursrechten en gerelateerde rechten aan te passen en te voorzien in een gemeenschappe-

lijke aanpak voor het verstrekken van online-inhoudsdiensten voor abonnees die tijdelijk 

aanwezig zijn in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat, om ervoor te zorgen dat de huidige 

belemmeringen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de 

interne markt ophouden te bestaan. 

 

(12a) Aangezien er instrumenten van de Unie op belastinggebied zijn vastgesteld, dienen 

belastingen te worden uitgesloten van de werkingssfeer van deze richtlijn. Derhalve dient 

deze verordening de toepassing van bepalingen inzake belastingen onverlet te laten. 
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(13) Deze verordening moet derhalve van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die een 

aanbieder, na van de rechthebbenden de betrokken rechten voor een bepaald grondgebied te 

hebben verkregen, op grond van een overeenkomst aan zijn abonnees verstrekt, op welke 

manier dan ook, zoals streaming, downloaden of een andere techniek die het gebruik van die 

inhoud toelaat. Een registratie om inhoudssignaleringen te ontvangen, of louter de aanvaar-

ding van HTML-cookies, mag niet worden beschouwd als een overeenkomst voor de 

verstrekking van online-inhoudsdiensten in de zin van deze verordening. 

 

(14) Een onlinedienst die geen audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU, en 

die louter ter ondersteuning gebruikmaakt van werken, ander materiaal of uitzendingen van 

omroeporganisaties, dient niet onder deze verordening te vallen. Dergelijke diensten omvatten 

websites die alleen ter ondersteuning gebruikmaken van werken of ander beschermd 

materiaal, zoals grafische elementen of achtergrondmuziek, waarbij het hoofddoel van 

dergelijke websites bijvoorbeeld is goederen te verkopen. 

 

(15) Deze verordening dient alleen van toepassing te zijn op online-inhoudsdiensten waartoe 

abonnees daadwerkelijk toegang hebben en die zij kunnen gebruiken in hun woonlidstaat, 

zonder te worden beperkt tot een specifieke locatie, aangezien het niet passend is te bepalen 

dat aanbieders van online-inhoudsdiensten die in de woonlidstaat van een abonnee geen 

portabele diensten aanbieden, dat wel over de grenzen heen zouden moeten doen. 

 

(16) Deze verordening moet van toepassing zijn op online-inhoudsdiensten die tegen betaling 

worden aangeboden. Aanbieders van dergelijke diensten zijn in staat om de woonlidstaat van 

hun abonnees te controleren. Het recht op het gebruik van een online-inhoudsdienst moet 

worden beschouwd als een tegen betaling verworven recht, of de betaling nu rechtstreeks aan 

de aanbieder van de online-inhoudsdienst wordt gedaan dan wel aan een andere partij zoals 

een aanbieder die een pakket aanbiedt, bestaande uit een telecommunicatiedienst, gecom-

bineerd met een online-inhoudsdienst van een andere aanbieder. De betaling van een 

verplichte vergoeding, zoals een vergoeding voor een uitzendlicentie, dient niet te worden 

beschouwd als een betaling voor het ontvangen van een online-inhoudsdienst. 
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(17) Aanbieders van online-inhoudsdiensten die zonder betaling worden verstrekt, controleren 

doorgaans de woonlidstaat van hun abonnees niet. Die online-inhoudsdiensten opnemen in de 

werkingssfeer van deze verordening zou een belangrijke verandering betekenen van de manier 

waarop deze diensten worden geleverd en buitensporige kosten met zich meebrengen. 

Anderzijds zou het uitsluiten van deze diensten van de werkingssfeer van de verordening 

betekenen dat deze diensten geen voordeel kunnen halen uit het in deze verordening voor-

ziene wettelijke mechanisme dat het mogelijk maakt voor aanbieders van online-inhouds-

diensten om hun diensten op basis van portabiliteit in de hele Unie aan te bieden, zelfs 

wanneer zij besluiten om te investeren in middelen voor het controleren van de woonlidstaat 

van hun abonnees. Daarom moeten aanbieders van online-inhoudsdiensten die zonder betaling 

worden verstrekt de mogelijkheid krijgen te worden opgenomen in de werkingssfeer van deze 

verordening als zij daartoe beslissen en op voorwaarde dat zij voldoen aan de eisen inzake het 

controleren van de woonlidstaat. Indien zij gebruikmaken van deze mogelijkheid dienen zij 

verplicht te worden te voldoen aan de bepalingen van deze verordening, net zoals aanbieders 

van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt. Bovendien moeten zij 

abonnees, de betrokken houders van auteursrechten en naburige rechten en houders van 

andere rechten met betrekking tot de inhoud van de online-inhoudsdienst informeren over hun 

besluit om gebruik te maken van die mogelijkheid. Die informatie kan op de website van de 

aanbieder worden verstrekt. 

 

(18) Om te zorgen voor de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten is het 

noodzakelijk te eisen dat aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden 

verstrekt het hun abonnees mogelijk maken in de lidstaat van hun tijdelijke aanwezigheid 

gebruik te maken van de dienst door hun toegang te geven tot dezelfde inhoud op dezelfde 

reeks en hetzelfde aantal apparaten, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde reeks 

functies als die welke in hun woonlidstaat worden geboden. Het betreft hier een verplichting, 

en de partijen mogen deze dus niet terzijde schuiven, noch ervan afwijken of de gevolgen 

ervan wijzigen. Elk optreden van een aanbieder dat de abonnee de toegang tot of het gebruik 

van de dienst zou ontzeggen wanneer hij tijdelijk in een lidstaat verblijft, bijvoorbeeld 

beperkingen van de functionaliteiten van de dienst of de kwaliteit van de aflevering, zou 

neerkomen op het omzeilen van de verplichting om de grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten mogelijk te maken en derhalve strijdig zijn met deze verordening. 
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(19) Eisen dat de levering van online-inhoudsdiensten aan abonnees die tijdelijk in andere lidstaten 

dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, van dezelfde kwaliteit moet zijn als in de woonlidstaat, 

kan tot hoge kosten leiden voor aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling 

worden verstrekt, en daarmee uiteindelijk voor abonnees. Daarom is het in het kader van deze 

verordening niet passend te eisen dat de aanbieder maatregelen neemt om dergelijke diensten 

te leveren met een kwaliteit die uitgaat boven de kwaliteit die beschikbaar is via de plaatse-

lijke, door een abonnee gekozen onlinetoegang, wanneer deze tijdelijk aanwezig is in een 

andere lidstaat. In dergelijke gevallen is de aanbieder niet aansprakelijk indien de kwaliteit 

van de verstrekking van de dienst lager is. Wanneer de aanbieder echter uitdrukkelijk een 

bepaalde kwaliteit waarborgt aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

aanwezig zijn, is hij aan die waarborg gebonden. De aanbieder moet zijn abonnees vooraf 

algemene informatie verstrekken over de kwaliteit bij het leveren van een online-inhouds-

dienst in andere lidstaten dan de woonlidstaat, met name over het feit dat die kwaliteit kan 

afwijken van de kwaliteit bij levering van de online-inhoudsdienst in de woonlidstaat. Die 

informatie kan op de website van de aanbieder worden verstrekt. 

 

(20) Om ervoor te zorgen dat de aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden 

verstrekt, voldoen aan de verplichting tot het bieden van grensoverschrijdende portabiliteit 

van hun diensten zonder dat zij de desbetreffende rechten in een andere lidstaat moeten 

aanschaffen, dient te worden bepaald dat aanbieders die wettelijk portabele online-inhouds-

diensten tegen betaling aanbieden in de woonlidstaat van de abonnees, altijd het recht hebben 

om deze diensten aan die abonnees te verlenen wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat 

aanwezig zijn. Dit moet worden bereikt door te bepalen dat voor de toepassing van deze 

verordening de verstrekking van, de toegang tot en het gebruik van dergelijke online-

inhoudsdiensten moeten worden geacht plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee. 

Een online-inhoudsdienst wordt rechtmatig verstrekt wanneer zowel de dienst als de inhoud 

op rechtmatige wijze wordt verstrekt in de woonlidstaat. Deze verordening en met name het 

wettelijke mechanisme dat de verstrekking van, de toegang tot en het gebruik van een online-

inhoudsdienst regelt in de woonlidstaat van de abonnee belet een aanbieder niet om zijn 

abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat een online-inhoudsdienst aan te bieden 

die de aanbieder rechtmatig verstrekt in die lidstaat. 
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(21) Voor de licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten betekent dit dat de relevante 

handelingen reproductie, mededeling aan het publiek en beschikbaarstelling van werken en 

ander beschermd materiaal, alsook de opvraging of het hergebruik met betrekking tot data-

banken die worden beschermd door rechten sui generis, die zich voordoen wanneer de dienst 

wordt verleend aan abonnees wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat 

aanwezig zijn, moeten worden geacht te zijn verricht in de woonlidstaat van de abonnees. De 

aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt, moeten derhalve 

worden geacht om dergelijke handelingen op basis van de respectieve toestemmingen van de 

betrokken rechthebbenden voor de woonlidstaat van deze abonnees uit te voeren. Telkens 

wanneer aanbieders in de lidstaat van de abonnee handelingen kunnen uitvoeren zoals 

mededeling aan het publiek of reproductie op basis van toestemming van de betrokken 

rechthebbenden, moet een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat dan zijn 

woonlidstaat, toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de dienst en waar 

nodig alle relevante handelingen van reproductie kunnen uitvoeren zoals downloaden, 

waartoe hij in zijn eigen woonlidstaat het recht zou hebben. Het bieden van online-inhouds-

diensten door een aanbieder aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een andere lidstaat 

dan zijn woonlidstaat en het gebruik van die dienst door een dergelijke abonnee in overeen-

stemming met deze verordening, mag niet worden opgevat als schending van het auteursrecht 

en de naburige rechten of enige andere rechten die relevant zijn voor het gebruik van de 

inhoud van de dienst. 

 

(22) Aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt, mogen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de schending van contractuele bepalingen die strijdig 

zijn met de verplichting hun abonnees in staat te stellen gebruik te maken van de dienst in 

de lidstaat waarin zij tijdelijk aanwezig zijn. Daarom moeten clausules in overeenkomsten 

die beogen de grensoverschrijdende portabiliteit van die online-inhoudsdiensten te verbieden 

of te beperken, niet-afdwingbaar zijn. Het mag de aanbieders en de houders van rechten 

die relevant zijn voor het verstrekken van online-inhoudsdiensten niet toegestaan zijn de 

toepassing van deze verordening te omzeilen via de keuze van het recht van een derde land 

als het recht dat van toepassing is op overeenkomsten tussen hen of op overeenkomsten tussen 

aanbieders en abonnees. 
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(22a) In deze verordening worden verschillende concepten gedefinieerd die nodig zijn voor de 

toepassing ervan, waaronder de woonlidstaat. De woonlidstaat dient te worden bepaald met 

inachtneming van de doelstellingen van deze verordening en met de noodzaak ervoor te 

zorgen dat deze uniform wordt toegepast in de Unie. De definitie van woonlidstaat houdt in 

dat de abonnee feitelijk en stabiel verblijft in de lidstaat waarnaar hij regelmatig terugkeert. 

Een aanbieder die de woonlidstaat heeft vastgesteld overeenkomstig deze verordening dient te 

kunnen aannemen, voor de toepassing van deze verordening, dat de uit de controle voort-

vloeiende woonlidstaat de enige woonlidstaat van de abonnee is. Aanbieders mogen niet 

worden verplicht te controleren of hun abonnees ook geabonneerd zijn op een online-

inhoudsdienst in een andere lidstaat. 

 

(23) Deze verordening dient aanbieders van online-inhoudsdiensten die tegen betaling worden 

verstrekt aan abonnees die tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn, 

ertoe te verplichten gebruik te maken van doeltreffende middelen om de woonlidstaat van hun 

abonnees te controleren. Het gebruik van die middelen moet te allen tijde redelijk zijn en mag 

niet verder gaan dan hetgeen nodig is om de doelstelling van het vaststellen van de woon-

lidstaat te verwezenlijken. Daartoe dienen aanbieders gebruik te maken van de in deze 

verordening opgesomde controlemiddelen. Het doel van deze opsomming is rechtszekerheid 

te bieden voor de door de aanbieders te gebruiken controlemiddelen. Bij elk geval dient 

rekening te worden gehouden met de doeltreffendheid van een specifiek controlemiddel in de 

betrokken lidstaat en voor de soort online-inhoudsdienst in kwestie. Als de woonlidstaat niet 

met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld op basis van één enkel controlemiddel, dient 

de aanbieder gebruik te maken van een combinatie van deze middelen. Daarnaast dient op 

grond van deze verordening te worden toegestaan dat overeenkomsten tussen aanbieders van 

online-inhoudsdiensten en rechthebbenden worden gesloten over welke specifieke controle-

middelen door de aanbieders moeten worden gebruikt, ongeacht of deze in de verordening 

worden genoemd. Dit moet flexibiliteit bieden bij de keuze van het controlemiddel. Ook die 

middelen dienen doeltreffend en redelijk te zijn en niet verder te gaan dan hetgeen nodig is 

om de doelstelling van het vaststellen van de woonlidstaat te verwezenlijken. 
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De aanbieder van een online-inhoudsdienst mag de abonnee verzoeken informatie te 

verstrekken die nodig is om op afdoende wijze de woonlidstaat van de abonnee te controleren. 

Indien de abonnee die informatie niet kan voorleggen en de aanbieder derhalve de woon-

lidstaat niet kan controleren zoals vereist bij deze verordening, dient de aanbieder de abonnee 

geen grensoverschrijdende portabiliteit van de online-inhoudsdienst te bieden uit hoofde van 

deze verordening. 

(23a) De houders van auteursrechten en naburige rechten of de houders van andere rechten met 

betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten moeten toestemming kunnen blijven 

geven voor toegang tot en gebruik van hun inhoud uit hoofde van deze verordening zonder 

controle van de woonlidstaat. Dit kan met name van toepassing zijn in sectoren zoals muziek 

en e-boeken. Rechthebbenden dienen die besluiten vrijelijk te kunnen nemen bij het aangaan 

van overeenkomsten met aanbieders. Overeenkomsten tussen rechthebbenden en aanbieders 

mogen de mogelijkheid voor rechthebbenden om die toestemming in te trekken, niet 

beperken, op voorwaarde van redelijke voorafgaande kennisgeving aan de aanbieder. In 

gevallen waarin de houders van auteursrechten en naburige rechten of de houders van andere 

rechten besluiten toestemming te geven voor de toegang tot en het gebruik van hun inhoud 

zonder controle van de woonlidstaat, dienen alle andere aspecten van deze verordening van 

toepassing te blijven, en moet de overeenkomst tussen de aanbieder en de abonnee voor de 

verstrekking van een online-inhoudsdienst volstaan om de woonlidstaat van de abonnee vast 

te stellen. 

 

(23b) Controlemiddelen kunnen het steekproefsgewijs of periodiek controleren van IP-adressen 

omvatten, in plaats van het permanent controleren van de locatie. Aangezien voor de controle 

niet zozeer de exacte locatie van belang is, maar veeleer de tijdelijke aanwezigheid van de 

abonnee in een andere lidstaat op het moment van toegang tot de dienst, mogen voor dit doel 

geen precieze locatiegegevens worden verzameld en verwerkt. Wanneer de authenticatie van 

een abonnee voldoende is om de verstrekte dienst te leveren, mag evenmin identificatie van 

de abonnee worden vereist. 
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(24) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grond-

rechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht. Derhalve dient deze verordening te 

worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met deze rechten en beginselen, met name 

het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 

ondernemerschap. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening 

dient te geschieden in overeenstemming met de grondrechten, met inbegrip van het recht op 

de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op 

bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de artikelen 7 en 8 van het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie, en daarbij moeten Richtlijn 95/46/EG7 en Richtlijn 

2002/58/EG8 worden nageleefd. Verwijzingen naar Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 

2002/58/EG moeten worden begrepen als verwijzingen naar de vigerende wetgeving en naar 

de vervangende wetgeving. Rekening houdend met de wettelijke verplichting uit hoofde van 

deze verordening om de woonlidstaat te controleren, dienen aanbieders van online-inhouds-

diensten er met name voor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader 

van deze verordening noodzakelijk en evenredig is om het betrokken doel te bereiken. De 

nodige technische en organisatorische maatregelen dienen onder meer te bestaan uit het 

verstrekken van transparante informatie aan de abonnees over de voor de controle gebruikte 

methoden en het doel ervan, alsmede het waarborgen van passende beveiligingsmaatregelen. 

 

(25) Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de mededingingsregels, met name 

niet aan de artikelen 101 en 102 van het Verdrag. De voorschriften van deze verordening 

mogen niet worden gebruikt om de mededinging te beperken op een wijze die strijdig is met 

het Verdrag. 

                                                 
7 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons-
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, 
blz. 31. 

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 voor de gegevensbescherming voor 
elektronische communicatie), PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37, de "e-privacyrichtlijn" 
genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2006/24/EG en Richtlijn 2009/136/EG. 



 

 

8939/16   asd/GRA/fb 16 
BIJLAGE DGG 3B  NL 
 

(25a) Deze verordening laat de toepassing van Richtlijn 2014/26/EU9 en met name titel III daarvan, 

onverlet. De in deze verordening vervatte voorschriften zijn in overeenstemming met de 

nagestreefde vergemakkelijking van de rechtmatige toegang tot inhoud die wordt beschermd 

door auteursrechten en naburige rechten, en tot diensten die daarmee verband houden. 

 

(26) Overeenkomsten waarbij licenties voor inhoud worden gegeven, worden doorgaans voor een 

relatief lange duur gesloten. Daarom, en om ervoor te zorgen dat alle consumenten die in de 

Unie wonen op voet van gelijkheid, tijdig en zonder onnodige vertraging kunnen profiteren 

van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten, moet deze verordening 

ook van toepassing zijn op vóór de datum van toepassing ervan gesloten overeenkomsten en 

verkregen rechten, indien die relevant zijn voor de grensoverschrijdende portabiliteit van een 

na die datum verstrekte online-inhoudsdienst. Dit is ook nodig om te zorgen voor een gelijk 

speelveld voor aanbieders van tegen betaling verstrekte online-inhoudsdiensten die actief zijn 

op de interne markt, namelijk door aanbieders die voor langere tijd overeenkomsten hebben 

gesloten met de rechthebbenden in staat te stellen hun abonnees grensoverschrijdende 

portabiliteit aan te bieden, ongeacht of de aanbieder de mogelijkheid heeft om opnieuw te 

onderhandelen over dergelijke overeenkomsten. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat 

wanneer aanbieders regelingen treffen die noodzakelijk zijn voor de grensoverschrijdende 

portabiliteit van hun diensten, zij die portabiliteit kunnen bieden voor hun online-inhoud in 

zijn totaliteit. Tot slot moet deze bepaling er ook voor zorgen dat rechthebbenden niet 

opnieuw hoeven te onderhandelen over hun bestaande licentieovereenkomsten om grens-

overschrijdende portabiliteit van de diensten door aanbieders mogelijk te maken. 

                                                 
9 Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multi-
territoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de 
interne markt, PB L 84 van 20.3.2014, blz. 72-98. 
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(27) Aangezien deze verordening dus van toepassing is op bepaalde overeenkomsten die zijn 

gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, is het passend 

een redelijke periode te laten tussen de datum van inwerkingtreding van deze verordening en 

de datum waarop zij van toepassing wordt, zodat rechthebbenden en aanbieders van online-

inhoudsdiensten die tegen betaling worden verstrekt de nodige voorzieningen kunnen treffen 

om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, en aanbieders de mogelijkheid te bieden de 

voorwaarden voor het gebruik van hun diensten te wijzigen. Wijzigingen in de gebruiks-

voorwaarden van online-inhoudsdiensten die worden aangeboden in een pakket dat een 

elektronischecommunicatiedienst combineert met een online-inhoudsdienst, die louter 

worden doorgevoerd om te voldoen aan de eisen van deze verordening, doen op grond 

van de nationale wetgeving tot omzetting van het regelgevingskader voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten geven abonnees geen enkel recht om zich terug te 

trekken uit overeenkomsten voor de verstrekking van die elektronischecommunicatiediensten. 

 

(28) Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling om de grensoverschrijdende 

portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de Unie te garanderen, is het passend om een 

verordening vast te stellen, aangezien die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten. Dit is 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de regels inzake de grensoverschrijdende portabiliteit in 

de lidstaten uniform worden toegepast en dat zij voor alle online-inhoudsdiensten tegelijk in 

werking treden. Alleen een verordening garandeert de mate van rechtszekerheid die nodig 

is om de consument in staat te stellen volledig te profiteren van grensoverschrijdende 

portabiliteit in de hele Unie. 
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(29) Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een rechtskader 

waarmee wordt voorzien in de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten 

in de Unie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege 

de werkingssfeer en de gevolgen van deze verordening, beter op het niveau van de Unie kan 

worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betref-

fende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen vaststellen. 

Overeenkomstig het in dat artikel bedoelde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet 

verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. Daarom is deze 

verordening niet van wezenlijke invloed op de manier waarop rechten in licentie worden 

gegeven en verplicht zij de rechthebbenden en aanbieders van online-inhoudsdiensten die 

tegen betaling worden verstrekt niet opnieuw te onderhandelen over overeenkomsten. 

Bovendien hoeven de aanbieders op grond van deze verordening geen maatregelen te nemen 

om de kwaliteit van de levering van online-inhoudsdiensten buiten de woonlidstaat van de 

abonnee te garanderen. Tot slot is deze verordening niet van toepassing op aanbieders die 

online-inhoudsdiensten aanbieden waarvoor niet hoeft te worden betaald en die geen gebruik 

maken van de optie om grensoverschrijdende portabiliteit van hun diensten mogelijk te 

maken. Daarom brengt deze verordening geen onevenredige kosten met zich mee, 
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

Doelstelling en werkingssfeer 

 

1) Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering in de Unie om ervoor te 

zorgen dat de abonnees op portabele online-inhoudsdiensten in hun woonlidstaat toegang 

hebben tot en gebruik kunnen maken van deze diensten, wanneer zij tijdelijk aanwezig zijn in 

een andere lidstaat. 

 

2) Deze verordening is niet van toepassing op het gebied van belastingen. 

 

Artikel 2 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 

a) "abonnee": een consument die op basis van een overeenkomst met een aanbieder voor 

de levering van een online-inhoudsdienst tot deze dienst toegang heeft en deze mag 

gebruiken in de woonlidstaat; 

 

b) "consument": iedere natuurlijke persoon die bij onder deze verordening vallende 

overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit 

vallen; 

 

c) "woonlidstaat": de lidstaat, vastgesteld op basis van artikel 3b, waar de abonnee zijn 

feitelijk en stabiel verblijf heeft waarnaar hij regelmatig terugkeert; 

 

d) "tijdelijk aanwezig in een lidstaat": de aanwezigheid van een abonnee in een andere 

lidstaat dan de woonlidstaat gedurende een beperkte periode; 



 

 

8939/16   asd/GRA/fb 20 
BIJLAGE DGG 3B  NL 
 

e) "online-inhoudsdienst": een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie die een aanbieder legaal aanbiedt aan een 

abonnee in diens woonlidstaat onder overeengekomen voorwaarden, online en op basis 

van portabiliteit, en die: 

i) een audiovisuele mediadienst is in de zin van Richtlijn 2010/13/EU, of  

ii) een dienst is waarvan het voornaamste kenmerk het bieden van toegang tot en het 

gebruik van werken, ander beschermd materiaal of uitzendingen van omroep-

organisaties is, op lineaire wijze of op aanvraag; 

 

f) "portabel": de abonnees kunnen daadwerkelijk toegang krijgen tot en gebruik maken 

van de online-inhoudsdiensten in de woonlidstaat, zonder beperking tot een bepaalde 

locatie. 

 

Artikel 3 

Verplichting tot het mogelijk maken van grensoverschrijdende portabiliteit van 

online-inhoudsdiensten 

 

1) De aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling wordt verstrekt, stelt een 

abonnee die tijdelijk in een andere lidstaat verblijft in staat toegang te krijgen tot en gebruik te 

maken van die online-inhoudsdienst. 

 

2) De in lid 1 vastgestelde verplichting geldt niet voor de kwaliteit van de levering van de 

online-inhoudsdienst, waartoe de aanbieder wel gehouden is bij het leveren van deze dienst in 

de woonlidstaat, tenzij de aanbieder, in afwijking daarvan, zulks uitdrukkelijk in een overeen-

komst heeft vastgelegd. 

 

3) De aanbieder informeert de abonnee over de kwaliteit van de levering van de overeenkomstig 

lid 1 verstrekte online-inhoudsdienst, voorafgaand aan de levering van die dienst. De 

informatie wordt verstrekt met passende en evenredige middelen. 
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Artikel 3a 

Optie om grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten mogelijk te maken 

overeenkomstig deze verordening 

 

1) De aanbieder van een online-inhoudsdienst die zonder betaling wordt verstrekt, kan ervoor 

kiezen om een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een lidstaat, in staat te stellen om toegang 

te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst, overeenkomstig deze 

verordening, op voorwaarde dat de aanbieder de woonlidstaat van zijn abonnee controleert 

overeenkomstig artikel 3b. 

 

2) De aanbieder informeert de abonnees, de betrokken houders van auteursrechten en naburige 

rechten en houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhouds-

diensten over zijn besluit om de online-inhoudsdienst aan te bieden overeenkomstig lid 1, 

voorafgaand aan de verstrekking van die dienst. De informatie wordt verstrekt met passende 

en evenredige middelen. 

 

3) Indien de aanbieder ervoor kiest de online-inhoudsdienst aan te bieden overeenkomstig lid 1, 

is deze verordening van toepassing op de aanbieder. 

 

Artikel 3b 

Controle van de woonlidstaat 

 

1) De aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling wordt aangeboden, maakt 

gebruik van doeltreffende middelen teneinde de woonlidstaat van zijn abonnees te 

controleren. Deze middelen zijn redelijk en gaan niet verder dan wat nodig is om dit doel te 

bereiken. 
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2) Teneinde aan de in lid 1 vastgestelde verplichting te voldoen, maakt de aanbieder gebruik van 

de volgende controlemiddelen: 

a) een verklaring van de abonnee over zijn woonlidstaat; 

b) een identiteitskaart of een ander geldig document waarmee de woonlidstaat van de 

abonnee wordt bevestigd; 

c) het facturatieadres of het postadres van de abonnee; 

d) bankgegevens, zoals een bankrekening, een lokale krediet- of debetkaart van de 

abonnee; 

e) de plaats van installatie van een settopbox of een soortgelijk apparaat waarmee de 

diensten aan de abonnee worden verstrekt; 

f) verificatie of de abonnee een partij is bij een overeenkomst voor een internet- of 

telefoonverbinding in de lidstaat; 

g) verificatie of de abonnee een licentievergoeding betaalt voor andere diensten die 

in de lidstaat worden verstrekt, zoals een openbare omroepdienst; 

h) gebruik van steekproeven of periodieke controles van het internetprotocoladres 

(IP), teneinde te verifiëren in welke lidstaat de abonnee toegang krijgt tot en 

gebruik maakt van de online-inhoudsdienst, of identificatie van die lidstaat met 

behulp van andere geolocatiemiddelen; 

i) registratie op lokale kiezerslijsten, indien deze voor het publiek toegankelijk zijn; 

of 

j) de betaling van plaatselijke/personele belastingen, indien deze informatie voor het 

publiek toegankelijk is. 

 

Als de woonlidstaat niet in voldoende mate kan worden vastgesteld op basis van één enkel 

controlemiddel, maakt de aanbieder gebruik van een combinatie van deze middelen.  

 

De verklaring van een abonnee over zijn woonlidstaat wordt alleen gebruikt in combinatie 

met een of meer controlemiddelen.  
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3) De aanbieder en de houders van auteursrechten en naburige rechten of houders van andere 

rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten kunnen afspraken maken 

over het gebruik van bepaalde in lid 2 opgenomen middelen of van andere middelen 

overeenkomstig artikel 1, teneinde de woonlidstaat te controleren.  

 

4) De aanbieder heeft het recht de abonnee te verzoeken de noodzakelijke informatie te 

verstrekken voor de controle van de woonlidstaat. Indien de abonnee die informatie niet kan 

voorleggen en de aanbieder derhalve de woonlidstaat niet kan controleren, zoals vereist in 

deze verordening, stelt de aanbieder de abonnee, uit hoofde van deze verordening, niet in staat 

om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de online-inhoudsdienst wanneer hij 

tijdelijk aanwezig is in een lidstaat. 

 

5) De houders van auteursrechten en naburige rechten of de houders van andere rechten met 

betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten kunnen toestemming geven voor de 

toegang tot en het gebruik van hun inhoud uit hoofde van deze verordening, zulks zonder de 

woonlidstaat te controleren, maar voor het overige overeenkomstig deze verordening. In 

dergelijke gevallen volstaat de overeenkomst tussen de aanbieder en de abonnee voor de 

verstrekking van een online-inhoudsdienst om de woonlidstaat van de abonnee te bepalen. 

 

6) De overeenkomst tussen de aanbieder en de houders van auteursrechten en naburige rechten 

of de houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van een online-inhoudsdienst 

beperken de mogelijkheid van de houder van rechten niet om de in lid 5 bedoelde 

toestemming in te trekken, mits de aanbieder daarvan vooraf, met inachtneming van een 

redelijke termijn, in kennis wordt gesteld. 
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Artikel 4 

Plaats van de levering, de toegang tot en het gebruik van online-inhoudsdiensten 

 

De levering van een online-inhoudsdienst uit hoofde van deze verordening aan een abonnee die 

tijdelijk aanwezig is in een lidstaat, alsmede de toegang tot en het gebruik van deze dienst door de 

abonnee, worden geacht uitsluitend plaats te vinden in zijn woonlidstaat. 

 

Artikel 5 

Contractuele bepalingen 

 

1) Alle contractuele bepalingen, waaronder die tussen houders van auteursrechten en naburige 

rechten en houders van andere rechten die relevant zijn voor de toegang tot en het gebruik van 

inhoud in online-inhoudsdiensten, enerzijds, en aanbieders van online-inhoudsdiensten, 

anderzijds, alsmede die tussen deze aanbieders en hun abonnees, die strijdig zijn met deze 

verordening, zijn niet-afdwingbaar. 

 

2) De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing ongeacht het recht dat geldt voor 

overeenkomsten tussen aanbieders van online-inhoudsdiensten en houders van auteursrechten 

en naburige rechten of houders van andere rechten die relevant zijn voor de toegang tot en het 

gebruik van inhoud van online-inhoudsdiensten of voor overeenkomsten tussen deze 

aanbieders en hun abonnees.  

 

Artikel 6 

Bescherming van persoonsgegevens 

 

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verordening wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG. 
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Artikel 7 

Toepassing van bestaande overeenkomsten en verkregen rechten 

 

Deze verordening is ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn 

verkregen vóór de datum van toepassing ervan, indien deze van belang zijn voor de verlening van, 

de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst overeenkomstig de artikelen 3 en 3b na 

die datum. 

 

Artikel 7a 

Evaluatie 

 

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, en vervolgens om de drie jaar, evalueert de 

Commissie de toepassing van deze verordening en dient zij bij het Europees Parlement en de Raad 

een verslag in over de toepassing van deze verordening. Dit verslag behelst een evaluatie van de 

controle van de woonlidstaat en in voorkomend geval van de behoefte aan een herziening. De 

Commissie laat haar verslag in voorkomend geval vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel. 

 

Artikel 8 

Slotbepalingen 

 

1) Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

2) Zij wordt van toepassing 12 maanden na de datum van haar bekendmaking. 

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

 

Gedaan te Brussel, 

 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

 


