
28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het
Wetboek van Strafrecht en de Wet op de
economische delicten ter uitvoering van richtlijn
nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000
betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij, met
name de elektronische handel, in de interne
markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn
inzake elektronische handel)

A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
11 november 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het Burgerlijk Wetboek,

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht
en de Wet economische delicten moeten worden aangepast aan richtlijn
2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten
van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de
interne markt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Boek 1 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

Een persoon kan een andere woonplaats dan zijn werkelijke slechts
kiezen, wanneer de wet hem daartoe verplicht, of wanneer de keuze bij
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schriftelijk of langs elektronische weg aangegane overeenkomst voor een
of meer bepaalde rechtshandelingen of rechtsbetrekkingen geschiedt en
voor de gekozen woonplaats een redelijk belang aanwezig is. Indien de
keuze bij langs elektronische weg aangegane overeenkomst geschiedt, is
artikel 227a lid 1 van Boek 6 van overeenkomstige toepassing.

B

Boek 2 wordt als volgt gewijzigd:

Aan de artikelen 117 en 227 wordt telkens een nieuw vijfde lid toege-
voegd, luidende:

5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien
de volmacht elektronisch is vastgelegd.

C

Boek 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na artikel 15c worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 15d

1. Degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent,
maakt de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent
toegankelijk voor degenen die gebruik maken van deze dienst, in het
bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken:

a. zijn identiteit en adres van vestiging;
b. gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve

communicatie met hem mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektro-
nische postadres;

c. voor zover hij in een handelsregister of een vergelijkbaar openbaar
register is ingeschreven: het register waar hij is ingeschreven en zijn
inschrijvingsnummer, of een vergelijkbaar middel ter identificatie in dat
register;

d. voor zover een activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen:
de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;

e. voor zover hij een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is ingeschreven,
– de beroepstitel en de lidstaat van de Europese Unie of andere staat

die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte waar die is toegekend,

– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van
toepassing zijn en de wijze van toegang daartoe;

f. voor zover hij een aan de BTW onderworpen activiteit uitoefent: het
btw-identificatienummer zoals bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onder g,
van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

2. De dienstverlener geeft aanduidingen van prijzen in een dienst van
de informatiemaatschappij duidelijk en ondubbelzinnig aan, met de
uitdrukkelijke vermelding of, en zo mogelijk welke, belasting en leverings-
kosten daarbij inbegrepen zijn.

3. Onder dienst van de informatiemaatschappij wordt verstaan elke
dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op
afstand en op individueel verzoek van de afnemer van de dienst wordt
verricht zonder dat partijen gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn.
Een dienst wordt langs elektronische weg verricht indien deze geheel per
draad, per radio, of door middel van optische of andere elektromagne-
tische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen met behulp
van elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van
digitale compressie, en de opslag van gegevens.
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Artikel 15e

1. Indien commerciële communicatie deel uitmaakt van een dienst van
de informatiemaatschappij of een dergelijke dienst vormt, zorgt degene in
wiens opdracht de commerciële communicatie geschiedt dat:

a. de commerciële communicatie duidelijk als zodanig herkenbaar is;
b. de commerciële communicatie zijn identiteit vermeldt;
c. de commerciële communicatie, indien deze verkoopbevorderende

aanbiedingen, wedstrijden of spelen omvat, een duidelijke en ondubbel-
zinnige vermelding bevat van de aard en de voorwaarden van de
aanbieding of de deelneming;

d. ongevraagde commerciële communicatie door middel van elektro-
nische post reeds bij de ontvangst duidelijk en ondubbelzinnig als zodanig
herkenbaar is.

2. De dienstverlener van de informatiemaatschappij in wiens opdracht
ongevraagde commerciële communicatie per elektronische post wordt
verspreid, neemt de nodige maatregelen opdat degene die zich heeft
ingeschreven in een daartoe bestemd register geen commerciële
communicatie ontvangt.

3. Onder commerciële communicatie als bedoeld in dit artikel wordt
verstaan elke vorm van communicatie bestemd voor het aanprijzen van
de goederen, diensten of het imago van een onderneming, instelling of
persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een
gereglementeerd beroep uitoefent, met uitzondering van informatie die
rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van de onderneming, instelling
of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch
postadres. Mededelingen over goederen of diensten of het imago van een
onderneming, instelling of persoon die onafhankelijk van deze en in het
bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn samengesteld, zijn geen
commerciële communicatie.

Artikel 15f

1. Degenen die diensten van de informatiemaatschappij verlenen of
gebruiken kunnen zich richten tot een door Onze Minister van Justitie in
overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken aan te
wijzen rechtspersoon teneinde:

a. algemene informatie te verkrijgen over hun contractuele rechten en
plichten alsmede over klachtenprocedures en rechtsmiddelen in het geval
van een geschil;

b. nadere gegevens te verkrijgen over de autoriteiten of organisaties
waar zij nadere informatie of praktische bijstand kunnen krijgen.

2. De rechtspersoon, bedoeld in lid 1, werkt bij de uitoefening van zijn
taken samen met de overeenkomstige organisaties in andere lidstaten van
de Europese Unie en de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte.

3. De controleurs van de Belastingdienst/Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst (Belastingdienst/
FIOD-ECD) worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing
van overtredingen van de voorschriften gesteld bij de artikelen 15d en 15e
lid 1.

2. Artikel 258, tweede lid, komt te luiden:
2. Afstand van een pandrecht kan geschieden bij enkele overeenkomst,

mits van de toestemming van de pandhouder uit een schriftelijke of
elektronische verklaring blijkt. Indien van de toestemming uit een
elektronische verklaring blijkt, is artikel 227a lid 1 van Boek 6 van
overeenkomstige toepassing.
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D

Boek 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na artikel 196b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 196c

1. Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als
bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het doorgeven van
van een ander afkomstige informatie of het verschaffen van toegang tot
een communicatienetwerk is niet aansprakelijk voor de doorgegeven
informatie, indien hij:

a. niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie neemt;
b. niet degene is die bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven;

en
c. hij de doorgegeven informatie niet heeft geselecteerd of gewijzigd.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder het enkele doorgeven van

van een ander afkomstige informatie en het enkele verschaffen van
toegang tot een communicatienetwerk mede verstaan de geautomati-
seerde, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie,
voor zover deze opslag uitsluitend geschiedt ten behoeve van het
doorgeven van die informatie en de duur van deze opslag niet langer is
dan daarvoor redelijkerwijs noodzakelijk is.

3. Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als
bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het geautomatiseerd,
tussentijds en tijdelijk opslaan van van een ander afkomstige informatie
voor zover het opslaan enkel geschiedt om het later doorgeven van die
informatie aan anderen op hun verzoek doeltreffender te maken, is niet
aansprakelijk voor het geautomatiseerd, tussentijds en tijdelijk opslaan
van de informatie indien hij:

a. de informatie niet wijzigt;
b. de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt;
c. de in de bedrijfstak geldende of gebruikelijke regels betreffende de

bijwerking van de informatie naleeft;
d. niet de in de bedrijfstak geldende of gebruikelijke technologie voor

het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie wijzigt, en
e. prompt de nodige maatregelen neemt om de informatie te verwij-

deren of de toegang daartoe onmogelijk te maken, zodra hij weet dat de
informatie is verwijderd van de plaats waar deze zich oorspronkelijk in het
communicatienetwerk bevond of de toegang daartoe onmogelijk is
gemaakt, of dat een bevoegde autoriteit heeft bevolen de informatie te
verwijderen van de plaats waar deze zich oorspronkelijk in het
communicatienetwerk bevond of de toegang daartoe heeft verboden.

4. Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als
bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het op verzoek
opslaan van van een ander afkomstige informatie, is niet aansprakelijk
voor de opgeslagen informatie, indien hij:

a. niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig
karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelij-
kerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrecht-
matig karakter, dan wel

b. zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de
informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt.

5. Het hiervoor bepaalde staat niet in de weg aan het verkrijgen van een
rechterlijk verbod of bevel.

2. Na artikel 227 worden de volgende artikelen ingevoegd, luidende:
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Artikel 227a

1. Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in
schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan deze eis
tevens voldaan indien de overeenkomst langs elektronische weg is
totstandgekomen en

a. raadpleegbaar door partijen is;
b. de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaar-

borgd is;
c. het moment van totstandkoming van de overeenkomst met

voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
d. de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden

vastgesteld.
2. Lid 1 is niet van toepassing op:
a. overeenkomsten die rechten doen ontstaan of overdragen ten

aanzien van onroerende zaken, met uitzondering van huurrechten;
b. overeenkomsten waarbij persoonlijke of zakelijke zekerheden worden

verstrekt door personen die niet handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf; voor zover de aard van de overeenkomst of van de
rechtsbetrekking waarvan zij deel uitmaakt zich daartegen verzet.

3. Lid 1 is niet van toepassing op:
a. overeenkomsten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van

de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsbeoefenaar die een
publieke taak uitoefent; en

b. overeenkomsten die onder het familierecht of het erfrecht vallen.

Artikel 227b

1. Voordat een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt
verstrekt degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent
als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3 de wederpartij ten minste op
duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie over:

a. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het
bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;

b. het al dan niet archiveren van de overeenkomst nadat deze tot stand
zal zijn gekomen, alsmede, indien de overeenkomst wordt gearchiveerd,
op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen zal zijn;

c. de wijze waarop de wederpartij van door hem niet gewilde hande-
lingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

d. de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
e. de gedragscodes waaraan hij zich heeft onderworpen en de wijze

waarop deze gedragscodes voor de wederpartij langs elektronische weg
te raadplegen zijn.

2. De dienstverlener stelt voor of bij het sluiten van de overeenkomst de
voorwaarden daarvan, niet zijnde algemene voorwaarden als bedoeld in
artikel 231, op zodanige wijze aan de wederpartij ter beschikking, dat deze
door hem kunnen worden opgeslagen zodat deze voor hem toegankelijk
zijn ten behoeve van latere kennisneming.

3. Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend door
middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke
vorm van individuele communicatie tot stand zijn gekomen.

4. Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van het
niet naleven door de dienstverlener van zijn in lid 1, aanhef en onder a, c
of d, genoemde verplichtingen, is vernietigbaar. Indien de dienstverlener
zijn in lid 1, aanhef en onder a of c genoemde verplichting niet is
nagekomen, wordt vermoed dat een overeenkomst onder invloed daarvan
tot stand is gekomen.

5. Gedurende de tijd dat de dienstverlener de informatie, bedoeld in lid
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1, onder b en e en lid 2, niet heeft verstrekt, kan de wederpartij de
overeenkomst ontbinden.

6. Tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of
bedrijf kan van lid 1 worden afgeweken.

Artikel 227c

1. Degene die een dienst van de informatiemaatschappij als bedoeld in
artikel 15d lid 3 van Boek 3 verleent, stelt de wederpartij passende,
doeltreffende en toegankelijke middelen ter beschikking waarmee de
wederpartij voor de aanvaarding van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan geraken en waarmee hij deze kan
herstellen.

2. Indien een wederpartij van een dienstverlener langs elektronische
weg een verklaring uitbrengt die door de dienstverlener mag worden
opgevat hetzij als een aanvaarding van een door hem langs elektronische
weg gedaan aanbod, hetzij als een aanbod naar aanleiding van een door
hem langs elektronische weg gedane uitnodiging om in onderhandeling
te treden, bevestigt de dienstverlener zo spoedig mogelijk langs elektro-
nische weg de ontvangst van deze verklaring. Zolang de ontvangst van
een aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst
ontbinden. Het niet tijdig bevestigen van de ontvangst van een aanbod
geldt als verwerping daarvan.

3. Een verklaring als bedoeld in lid 2 en de ontvangstbevestiging
worden geacht te zijn ontvangen, wanneer deze toegankelijk zijn voor de
partijen tot wie zij zijn gericht.

4. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de overeenkomst
uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een
soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand komt.

5. Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van het
niet naleven door de dienstverlener van zijn in lid 1 genoemde
verplichting, is vernietigbaar. Indien de dienstverlener zijn in lid 1
genoemde verplichting niet is nagekomen, wordt vermoed dat een
overeenkomst onder invloed daarvan tot stand is gekomen.

6. Van dit artikel kan slechts worden afgeweken tussen partijen die
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. In artikel 231, onder a, wordt het woord «schriftelijke» geschrapt.

4. Aan artikel 234 lid 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot
van onderdeel b door een komma, een onderdeel c toegevoegd, luidende:

c. hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand
komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeen-
komst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft
gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden
opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere
kennisneming of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voor de
totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij heeft bekend
gemaakt waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze zullen worden toegezonden.

5. Aan artikel 267 lid 1 worden een tweede en derde volzin toegevoegd,
luidende: Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstand-
gekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte
verklaring worden ontbonden. Artikel 227a lid 1 is van overeenkomstige
toepassing.
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ARTIKEL II

Aan artikel 1021 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
worden een derde en vierde volzin toegevoegd, luidende: De overeen-
komst tot arbitrage kan tevens worden bewezen door elektronische
gegevens. Artikel 227a, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL III

Na artikel 54 van het Wetboek van Strafrecht wordt een nieuw artikel
54a ingevoegd, luidende:

Artikel 54a

Een tussenpersoon die een telecommunicatiedienst verleent bestaande
in de doorgifte of opslag van gegevens die van een ander afkomstig zijn,
wordt als zodanig niet vervolgd indien hij voldoet aan een bevel van de
officier van justitie, na schriftelijke machtiging op vordering van de officier
van justitie te verlenen door de rechter-commissaris, om alle maatregelen
te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om de
gegevens ontoegankelijk te maken.

ARTIKEL IV

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten wordt na
het onderdeel «Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek» een
nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Boek 3 (Vermogensrecht) van het Burgerlijk Wetboek, artikel 15d, eerste
en tweede lid, en artikel 15e, eerste en tweede lid.

ARTIKEL V

1. Diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 15d,
derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, voldoen aan de
daarvoor in de lidstaat van de Europese Unie van vestiging van de
dienstverlener geldende bepalingen die vallen binnen het gecoördineerd
gebied als bedoeld in Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 8 juni 2000, betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatie-
maatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.

2. In het bijzonder is een in Nederland gevestigde verlener van diensten
als bedoeld in lid 1 tegenover een afnemer, gevestigd in een lidstaat van
de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, gebonden aan de artikelen
15d en 15e van Boek 3 alsmede de artikelen 227b en 227c van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek.

3. In het bijzonder kan voorts een in Nederland gevestigde verlener van
diensten van de informatiemaatschappij een beroep doen op artikel 196c
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder lidstaat van de
Europese Unie mede verstaan een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte.

5. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebieden vermeld in de
bijlage bij Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 8 juni 2000, betreffende bepaalde
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juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met
name de elektronische handel, in de interne markt.

6. In afwijking van het eerste lid kunnen maatregelen worden genomen
ten aanzien van een bepaalde dienst van de informatiemaatschappij,
indien:

a. de maatregelen noodzakelijk zijn in verband met:
– de openbare orde, in het bijzonder de preventie van, het onderzoek

naar, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, waaronder
begrepen de bescherming van minderjarigen en de bestrijding van het
aanzetten tot haat wegens ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit en van
schendingen van de menselijke waardigheid ten aanzien van individuen,

– de bescherming van de volksgezondheid,
– de openbare veiligheid, met inbegrip van het waarborgen van de

nationale veiligheid en defensie,
– de bescherming van consumenten, met inbegrip van beleggers;
b. de maatregelen niet verder gaan dan nodig is om aantasting van de

onder a genoemde belangen op te heffen of een ernstig gevaar daarvoor
af te wenden;

c. de lidstaat waar de verlener van de desbetreffende dienst is
gevestigd tevoren is verzocht maatregelen te nemen, maar deze niet of in
onvoldoende mate zijn genomen, alsmede de Europese Commissie en
deze lidstaat tevoren in kennis zijn gesteld van het voornemen de
maatregelen te nemen.

7. In gevallen waarin in verband met de in het zesde lid, onder a,
genoemde belangen onverwijld moet worden opgetreden, kan worden
afgeweken van het zesde lid, onder c. In dat geval worden de Europese
Commissie en de desbetreffende lidstaat onverwijld in kennis gesteld van
de genomen maatregelen en van de redenen waarom van het zesde lid,
onder c, is afgeweken.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

ARTIKEL VII

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet richtlijn inzake
elektronische handel.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Economische Zaken,
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