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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)

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 10 december 2002
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
Het in artikel I voorgestelde artikel 15f lid 3 komt te luiden:
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.
B
Artikel V wordt als volgt gewijzigd:
1. Na het eerste lid worden, onder vernummering van het tweede tot en
met vijfde lid tot vierde tot en met zevende lid, twee nieuwe leden
ingevoegd, luidende:
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.
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2. In het tot zevende lid vernummerde vijfde lid worden de woorden
«vierde lid» telkens vervangen door «zesde lid».
C
Artikel VI vervalt.
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