


13:30 – 13:35 Inleiding

13:35 – 14:00 Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht)
‘Europe rules: de nieuwe regels in vogelvlucht’

14:00 – 14.30 Douwe Linders (SOLV)
‘Online advertising onder de Digital Services Act en Digital 
Markets Act: to transparancy, and beyond?’

14:30 – 14:45 Pauze

14:45 – 15:15 Daniël Haije (Hoogenraad & Haak)
‘De online consument onder de Europese paraplu’

15:15 – 15:45 Panel met bovengenoemde sprekers en Anne-Jel Hoelen (ACM)

15:45 – 16:15 ALV



Europe rules: de nieuwe 
regels in vogelvlucht

Mr. dr. B.B. (Bram) Duivenvoorde



De nieuwe regels in vogelvlucht

1. Moderniseringsrichtlijn

2. Digital Services Act & Digital Markets Act

3. Wat ons nog meer te wachten staat..



Moderniseringsrichtlijn



REFIT

• Project Frans 

Timmermans 

• Effectievere en 

efficiëntere wetgeving

• Schrappen onnodige 

regels, minder 

bureaucratie. 

• Ook consumentenrecht 

onder de loep, “New 

Deal for Consumers”



Moderniseringsrichtlijn

2018: voorstel 

“Moderniseringsrichtlijn”

Aanpassing van richtlijnen:

• Oneerlijke Bedingen

• Prijsaanduiding 

Producten

• Consumentenrechten

• Oneerlijke 

Handelspraktijken



Moderniseringsrichtlijn

• Definitief aangenomen 

eind 2019

• Richtlijn 2019/2161

• Implementatiedeadline: 

28 november 2021

• Toepassing: 28 mei 2022

• Implementatiewetsvoor-

stel richtlijn modernisering 

consumentenbescherming



Beperking volledige 

harmonisatie

• Traditie in EU-

consumentenrecht: 

minimumharmonisatie

• Breuk in RL OHP (2005): 

volledige harmonisatie

• Nu stap terug: carve-out 

voor verkoopexcursies 

(Kaffeefahrten) en 

verkoop aan huis

• Geen wijziging in NL



Nieuwe 

misleidingsbepaling: 

Dual quality-marketing



Gevolgen in Nederland?

• Van belang voor grote 

exporteurs van 

consumentenproducten

• Vooral bij export naar 

“nieuwe lidstaten” 



Online praktijken

Onder andere:

• “Ranking” zoekresultaten 

• Online reviews



Sancties

Privaatrechtelijke sancties

• Geen wijziging NL recht

Hoge maximumboetes bij 

EU “widespread

infringements”

• Maximumboete: 4% van 

omzet



Buiten de Richtlijn OHP

Richtlijn Consumenten-

rechten: 

• informatieplicht bij 

prijspersonalisatie

Richtlijn Prijsaanduiding 

Producten: 

• communicatie 

prijsvermindering



DSA/DMA



Lancering DSA & DMA

15 december 2020: 

publicatie wetsontwerpen 

• Digital Services Act: 

regulering online 

tussenpersonen

• Digital Markets Act: 

regulering 

“poortwachters”, 

mededinging



DSA: greep uit de regels

• Verschillende regimes 

per soort partij

• Informatieverplichting 

online platforms: 

gepersonaliseerde 

reclame (art. 24)

• Illegale content: 

(1) meewerken aan 

verzoeken autoriteiten

(art. 8)

(2) Notice & action (art. 

14)



DSA: greep uit de regels

• Uitsluiting 

aansprakelijkheid (art. 5)  

• Tenzij tussenpersoon op 

de hoogte is, niet snel 

handelt

• E-commerce platform 

toch aansprakelijk indien 

onduidelijk is wie 

product/dienst aanbiedt

• Consumentenrecht blijft 

ongemoeid (art. 1(5)h)



ACM: vuistregels online 

platformen (23/11/20)

• Vuistregels voor verkoop 

via platforms

• Gebaseerd op OHP-regels

• Aanleiding: 

onduidelijkheid over 

verantwoordelijkheden 

platform/handelaar

• O.a.: duidelijkheid wie 

aanbiedt, of 

consumentenrecht van 

toepassing is



Wat ons verder te wachten staat..



Green claims

• Q2 2021: wetsvoorstel 

“green claims”

• Aanpak greenwashing

• Concreet:

(1) regels voor keurmerken

(2) substantiëringsplicht 

(3) standaardmethodologie 

onderbouwing

?



Tot slot



Conclusie

• Moderniseringsrichtlijn: nabije toekomst, get ready!

• DSA/DMA: op termijn grote wijziging in internetregulering

Vragen? 


