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Minister voor Rechtsbescherming  

  

35734 Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen 
verkoop goederen en levering digitale inhoud 

     
     

     

 

 
  

 
1.     Aanleiding 
Op 1 maart 2022 heeft de Eerste Kamer (Vaste Kamercommissie Justitie en 
Veiligheid) het voorlopig verslag bij het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen 
verkoop goederen en levering digitale inhoud vastgesteld. Het wetsvoorstel 
betreft de implementatie van de EU-richtlijnen verkoop goederen en levering 
digitale inhoud in grotendeels het Burgerlijk Wetboek. U heeft hierover op 26 
januari jl. een plenair debat gevoerd met de Tweede Kamer. MinEZK is 
medeondertekenaar van het wetsvoorstel vanwege de verantwoordelijkheid voor 
het consumentenbeleid. Bijgaand treft u de memorie van antwoord aan. 
 
2.     Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de memorie van antwoord bij het 
wetsvoorstel en verzending daarvan aan de EK, mede namens MinEZK. De EK 
heeft verzocht binnen 4 weken te reageren. 
 
3.     Kernpunten 
• Het wetsvoorstel is uiteindelijk met een grote meerderheid door de TK 

aangenomen (tegen: FVD, JA21, BBB, Groep Van Haga).  
• Alleen een technisch amendement van dhr. Ellian (VVD) is aangenomen. Twee 

amendementen van VVD respectievelijk BBB die zagen op verkorting van de 
omkering van de bewijslast voor dieren c.q. paarden zijn verworpen. 

• Inbreng in het voorlopig verslag van de EK is geleverd door de VVD, mede 
namens het CDA en de SGP. Zij verwijzen naar een door de TK verworpen 
amendement, dat zou zijn verworpen vanwege het achteraf gezien verkeerd 
stemmen door een fractie. 

• Dat amendement van dhr. Ellian zag erop de huidige termijn van zes maanden 
waarvoor het bewijsvermoeden geldt, in geval van verkoop van levende 
dieren, te handhaven. 

• De genoemde fracties van de EK geven in het voorlopig verslag aan niet uit te 
sluiten dat de meerderheid in de EK achter de inhoud van het amendement 
staat – hetgeen hen leidt tot de vraag of de regering toch niet bereid zou zijn 
het wetsvoorstel aan te passen om alsnog aan het amendement tegemoet te 
komen.  

• In de memorie van antwoord wordt aangegeven: 
- wat de redenen voor het kabinet waren om tijdens de plenaire behandeling 

het amendement te ontraden; 
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- dat de TK tijdens de stemming op 1 februari 2022 het amendement heeft 
verworpen en het wetsvoorstel aangenomen; 

- dat de TK eigen instrumenten heeft om, als ze er toch anders over denken, 
de wet op dit onderdeel te wijzigen (initiatiefvoorstel). 

• Verder is benadrukt dat de voor de richtlijnen geldende implementatietermijn 
reeds is verstreken en het kabinet daarom spoedige behandeling door de EK 
op prijs stelt. 

 
4.     Toelichting 
• Het wetsvoorstel betreft de implementatie van de EU-richtlijnen verkoop 

goederen en levering digitale inhoud in grotendeels het BW. De richtlijnen 
regelen o.a. dat:  
- consumenten zowel voor digitale inhoud (bijv. games, applicaties), digitale 
diensten (bijv. streaming) als voor goederen met een digitaal element (bijv. 
een smart TV) recht krijgen op (veiligheids-)updates zolang zij die 
redelijkerwijs mogen verwachten; 
- de handelaar van het geleverde gedurende het eerste jaar in beginsel 
verantwoordelijk is voor elk gebrek in het geleverde (omkering bewijslast); dit 
was zes maanden. 

• Het amendement inzake bewijsvermoeden bij levende dieren is tijdens de 
behandeling in de TK ontraden. Een langere periode van bewijsvermoeden is in 
het belang van een goed dierenwelzijn en een betere rechtspositie voor de 
consumenten. In de langere  termijn van omkering van de bewijslast – een 
jaar in plaats van zes maanden – komen beide elementen terug. Bovendien 
draagt één termijn voor alle soorten producten (goederen, digitale inhoud en 
levende dieren) bij aan duidelijkheid, rechtseenheid en rechtsgelijkheid. 
 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. Deze nota wordt openbaar bij indiening van de memorie van antwoord bij 
de EK. 
 
Bijlagen:  
memorie van antwoord       
 
 


