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Geachte heer Timmermans,

De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, en Economische Zaken en Klimaat
/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, hebben met belangstelling kennisgenomen van het
verordeningsvoorstel van de Europese Commissie ter bevordering van billijkheid en transparan-
tie voor zakelijke gebruikers van onlineplatforms.1

De leden van de VVD-fractie onderschrijven het doel van de voorgestelde verordening. Ook
kunnen zij zich vinden in de voorgestelde instrumenten. Wel vragen zij zich af of het instrumen-
tarium van algemene voorwaarden en geschilbeslechting voldoende zijn om het gewenste level
playing field te creëren, niet alleen in Europa maar juist ook op wereldniveau. Wil de Europese
Commissie daar eens op reflecteren?
De voornoemde leden zijn verder van mening dat een paar sterke Europese spelers van groot
belang zijn voor Europa om de concurrentie in de wereld aan te kunnen; om een serieuze speler
te blijven op de wereldmarkt. Hoe voorkomt deze voorgestelde verordening dat een versnipperd
aanbod van onlineplatforms ontst waaraan ook de
interne Europese markt behoefte heeft geen ruimte heeft om te ontstaan? Graag een reactie
van de Europese Commissie.

Deelt de Europese Commissie het belang dat de VVD-fractieleden hechten aan een of enkele
sterke Europese spelers in de markt van onlineplatforms? En op welke wijze zou voldoende con-
currentie met andere (wetgevings)instrumenten dan de onderhavige voorgestelde verordening
kunnen worden bevorderd? De voornoemde leden denken dan eerder aan regelgeving van me-
dedingingsrechtelijke aard, niet zozeer in Europa, maar juist en vooral om voldoende concurren-
tie te bevorderen op de wereldmarkt.

1 COM(2018)238; zie voor de behandeling in de Eerste Kamer dossier E180015 op www.europapoort.nl.
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De leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, en Economische Zaken en Klimaat
/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijken met belangstelling uit naar de antwoorden van
de Europese Commissie en ontvangen deze graag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie
maanden na dagtekening van deze brief.

Hoogachtend,

Mr. dr. A.W. Duthler A.M.V. Gerkens
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