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INLEIDING

In 2010 is de Commissie een openbare raadpleging gestart betreffende de toekomst van de 
elektronische handel in de interne markt en de tenuitvoerlegging van de richtlijn elektronische 
handel (2010/31/EG). In de tweede helft van 2011 zal de Commissie op grond van de 
uitkomsten van deze raadpleging, een mededeling over elektronische handel en de gevolgen 
van de richtlijn inzake elektronische handel uitbrengen. 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft, voortbouwend op 
haar verslag dat de grondslag vormde voor de in september 2010 aangenomen resolutie van 
het Europees Parlement over “de voltooiing van de interne markt voor de e-handel”, in maart 
2011 een werkgroep inzake e-handel opgericht. 

Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep is de huidige situatie van e-handel in Europa 
en de belemmeringen waar we tegenwoordig nog steeds mee te maken geanalyseerd, en is 
tevens gesproken over mogelijke oplossingen en maatregelen die noodzakelijk zijn om een 
Europees vertrouwensmerk in te voeren, een initiatief waaraan het Europees Parlement haar 
goedkeuring al heeft gehecht.

Elektronische handel is een belangrijk middel om grensoverschrijdende handel te stimuleren, 
de toegankelijkheid van meer gevarieerde en kwalitatief hoogwaardigere producten voor de 
Europese bevolking te verbeteren en om meer prijsconcurrentie te creëren in de online- en 
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offline-handel. Tien jaar na de vaststelling van de richtlijn “betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel” 
de zogenaamde “richtlijn inzake elektronische handel”, is de ontwikkeling van de 
elektronische detailhandel echter nog steeds beperkt tot minder dan 2% van de totale 
Europese detailhandel. 

De richtlijn inzake elektronische handel

De richtlijn inzake elektronische handel die tegenwoordig nog zeer actueel is, richt zich op het 
wegnemen van de belemmeringen voor de vestiging van aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij en voor de levering van grensoverschrijdende onlinediensten in de 
interne markt, en biedt derhalve zowel bedrijven als burgers rechtszekerheid. De richtlijn is 
technologieneutraal, en bestrijkt derhalve een breed terrein: niet alleen elektronische handel 
(transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten) in de eigenlijke 
zin (met inbegrip van internetapotheken), maar ook onlinedagbladen, online financiële 
diensten, diensten van gereglementeerde beroepsbeoefenaars, enz. Online kansspeldiensten 
zijn hier echter van uitgesloten. 

De richtlijn, die bedoeld is om maximumharmonisatie te bereiken, omvat vijf kernbepalingen: 

 De internemarktclausule (artikel 3) die, hoewel lidstaten hier onder bepaalde 
voorwaarden van mogen afwijken, in de rechtszekerheid voorziet die onmisbaar is voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende online-diensten. Deze bepaling staat ook bekend als 
het “oorsprongslandbeginsel”: iedere lidstaat zorgt ervoor dat de diensten van de 
informatiemaatschappij die worden verleend door een op zijn grondgebied gevestigde 
dienstverlener, voldoen aan de in die lidstaat geldende nationale bepalingen die binnen het 
“gecoördineerde gebied” vallen, zelfs indien hij de dienst in een andere lidstaat verleent. 

 Vereisten die erop gericht zijn de vestiging van aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij te vergemakkelijken, het vertrouwen te vergroten en de 
rechtszekerheid te versterken (artikel 4): namelijk het verbod op voorafgaande 
vergunningenvereisten, de verplichting om informatie te verstrekken en voor transparantie te 
zorgen met het oog op het waarborgen van consumentenvertrouwen, alsmede de opstelling 
van een kader voor commerciële communicaties (de artikelen 6 tot 8). In de richtlijn wordt het 
verbod op commerciële communicatie voor de gereglementeerde beroepen afgeschaft, 
waardoor deze beroepsbeoefenaren websites kunnen openen, en wordt het aan de 
beroepsorganisaties overgelaten om dergelijke nieuwe praktijken in hun gedragscodes te 
reglementeren. 

 Het regelgevingskader voor elektronische contracten (de artikelen 9 tot 11), met 
inbegrip van de harmonisatie van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het sluiten van 
dergelijke contracten (bv. de verplichting van de dienstverlener om zo spoedig mogelijk en op 
elektronische wijze een ontvangstbevestiging aan de klant/gebruiker te versturen). 

 De regelgeving inzake de uitsluiting van de aansprakelijkheid van dienstverleners die 
als tussenpersoon optreden (afdeling 4, de artikelen 12 tot 15) met het oog op het verzekeren 
van enerzijds de verlening van intermediaire basisdiensten waardoor het vrije verkeer van 
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gegevens wordt gewaarborgd, en anderzijds een rechtskader dat de ontwikkeling van het 
internet en de elektronische handel mogelijk maakt. 

 Administratieve samenwerking (de artikelen 19 en 3.4) tussen zowel de lidstaten 
onderling als tussen de lidstaten en de Europese Commissie, met het oog op de waarborging 
van de correcte tenuitvoerlegging van de richtlijn, door middel van wederzijdse bijstand en 
het opzetten van contactpunten. De richtlijn stimuleert lidstaten ook om de Europese 
Commissie in kennis te stellen van belangrijke administratieve en gerechtelijke beslissingen 
die op hun grondgebied worden genomen bij geschillen in verband met diensten van de 
informatiemaatschappij en over de praktijken, gebruiken en gewoonten betreffende de 
elektronische handel.

De openbare raadpleging van de Europese Commissie betreffende de toekomst van de 
elektronische handel in de interne markt

De Europese Commissie beoogde met de openbare raadpleging de verschillende redenen voor 
de beperkte groei van elektronische handel, zoals vermeld in het verslag over de 
monitoringactie van de handels- en distributiemarkt "Naar een efficiëntere en eerlijkere 
interne handels- en distributiemarkt tegen 2020" (waarover IMCO op 25 mei 2011 een verslag 
heeft goedgekeurd), gedetailleerd te onderzoeken en de tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
evalueren, zoals aangekondigd in de mededeling “een digitale agenda voor Europa”. 

In de openbare raadpleging werden een aantal onderwerpen aan de orde gesteld:

- De mate van ontwikkeling, zowel nationaal als grensoverschrijdend van de diensten van 
de informatiemaatschappij. 

- Kwesties met betrekking tot de toepassing van artikel 3, lid 4 door de lidstaten 
(administratieve samenwerking). 

- Contractuele beperkingen op grensoverschrijdende en online aankopen. 
- Grensoverschrijdende online commerciële communicatie, met name door de 

gereglementeerde beroepen. 
- De ontwikkeling van online uitgeverijdiensten. 
- De interpretatie van de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van dienstverleners 

in de informatiemaatschappij die als tussenpersoon optreden. 
- De ontwikkeling van online apothekersdiensten. 
- De beslechting van geschillen in verband met online diensten. 

De antwoorden moesten uiterlijk 15 oktober worden ingediend. De resultaten van deze 
werkzaamheden worden in aanmerking genomen bij de beraadslagingen van de Commissie 
met het oog op de goedkeuring in 2011 van een mededeling over elektronische handel en de 
gevolgen van de richtlijn inzake elektronische handel.

Het resultaat van de werkgroep van de IMCO betreffende e-handel 
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Op 28 februari 2011 hebben coördinatoren van de IMCO Pablo Arias Echeverria, de 
rapporteur van het verslag over de voltooiing van de interne markt voor e-handel, het mandaat 
gegeven een werkgroep inzake e-handel op te richten. De werkgroep verschafte een forum 
voor een gedachtewisseling tussen beleidsmakers in de Europese instellingen en de 
respectieve belanghebbenden om te analyseren welke stappen vereist zouden zijn om de e-
handel te verbeteren, het consumentenvertrouwen te vergroten en diep in te gaan op de 
maatregelen die nodig zouden zijn om een Europees vertrouwensmerk in te voeren, een 
initiatief waaraan het Europees Parlement haar goedkeuring al heeft gehecht. 

De notulen van de vier vergaderingen1 van de werkgroep zijn samengevoegd in deze 
‘mededeling aan de leden' die in alle talen is vertaald. De belangrijkste conclusies en de 
punten die nadere beschouwing vereisen met het oog op toekomstige maatregelen met 
betrekking tot e-handel zijn samengevoegd in een apart ‘werkdocument’. Deze worden op 12 
juli gepresenteerd in de IMCO-commissie. De resultaten van de werkgroep inzake e-handel 
zullen ook als informatie dienen voor de toekomstige mededeling. De online markt moet 
worden omgevormd zodat deze een reële mogelijkheid biedt om de economische crisis te 
bestrijden. De Europese regels voor e-handel moeten geactualiseerd worden voor de digitale 
samenleving van de 21e eeuw. 

                                               
1 Hieronder volgt een overzicht van de bijeenkomsten van de werkgroep inzake e-handel:
23 maart 2011: Eerste vergadering van de werkgroep: Hoe kunnen de huidige belemmeringen voor 
grensoverschrijdende e-handel worden weggenomen?
19 april 2011: Tweede vergadering van de werkgroep: Hoe kan vertrouwen worden gecreëerd in e-handel?
3 mei 2011: Derde vergadering van de werkgroep: Gevolgen voor gegevensbescherming, de rol van 
internetplatforms en hoe kan een Europees vertrouwensmerk voor gebruikers van e-handel worden ingevoerd?
31 mei 2011: Laatste bijeenkomst: 
12 juli 2011: Conclusies. Presentatie van de conclusies in de IMCO-commissie.
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Eerste vergadering van de werkgroep, 23 maart 2011
Van 8.00 tot 10:30, ASP 1E3 Brussel

De huidige belemmeringen voor grensoverschrijdende e-handel wegnemen 

1. De coördinator Pablo Arias Echeverría heette de deelnemers van de werkgroep 
welkom en liet hen weten dat deze vergadering de eerste was in een serie van vier 
vergaderingen met als doel vast te stellen wat de huidige belemmeringen zijn voor 
grensoverschrijdende e-handel en hoe deze kunnen worden weggenomen. Het 
vertrouwen van consumenten en bedrijven in e-handel moet worden vergroot door 
middel van verdere innovatie, vereenvoudiging en veiligheid. Een Europees 
vertrouwensmerk is een van de mogelijke manieren het consumentenvertrouwen in e-
handel verder te vergoten; een andere is regelgeving voor veilige en beveiligde online 
betalingen.

2. Jean Bergevin, hoofd van de eenheid vrij verkeer van dienstverlening en vestiging II: 
detailhandel en voorlichtingendiensten, DG Markt, presenteerde enkele kwesties die aan 
de orde worden gesteld in de toekomstige mededeling betreffende de e-handel in de 
Europese Unie, die in juni/juli 2011 wordt verwacht. Hij bracht enkele punten naar 
voren die beschouwing vereisen omdat zij obstakels kunnen vormen voor een 
doeltreffende tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende e-handel, onder andere de 
volgende punten: 

a. Er bestaan verschillen tussen de EU-lidstaten in de normen voor e-privacy en 
gegevensbescherming; 

b. Ook zijn er verschillen binnen de EU met betrekking tot de kosten en 
beschikbaarheid van besteldiensten. Het is met name belangrijk rekening te 
houden met kleine en middelgrote ondernemingen, aangezien zij tot de 
grootste gebruikers van e-handel behoren; 

c. Grote producenten van goederen of grote leveranciers van digitale goederen 
mogen zich ook in geen geval achter de nationale wetgeving en identiteit 
verschuilen om de interne markt te versnipperen. Dit zou niet-naleving 
inhouden van artikel 20 van de dienstenrichtlijn, waarover richtlijnen worden 
opgesteld, en het kan tevens beschouwd worden als oneerlijke 
handelspraktijken, waarover een mededeling wordt opgesteld die in de herfst 
van dit jaar zal worden uitgebracht. 

d. Het beheer van intellectuele eigendomsrechten (IER) verschilt ook van lidstaat 
tot lidstaat, en dit verklaart waarom het aanbod of de beschikbaarheid van 
digitale goederen per lidstaat verschilt. In verband hiermee kunnen 
aankondigingen worden verwacht over de modernisering van het IER-acquis. 

e. Een ander probleem is de verschillende behandeling van digitale en fysieke 
goederen voor de btw. Daarom geldt voor e-books het normale btw-tarief, 
terwijl voor fysieke boeken vaak een lager tarief geldt. Deze kwestie is aan de 
orde gesteld in het onlangs aangenomen Groenboek over belastingen; 

f. Voor een doeltreffend Europees vertrouwensmerk moeten dergelijke nationale 
verschillen worden weggenomen en is een samenhangend regelgevend kader 
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op EU-niveau noodzakelijk. Met het oog op een dergelijk mechanisme is de 
betrokkenheid van nationale wetgevers vereist, evenals de steun van het 
Europees Parlement; 

g. Op dit moment is er een gebrek aan transparantie in de bepalingen van het 
acquis. Meer transparantie, vooral met betrekking tot de reikwijdte van de 
regels voor e-handel, zou bevorderlijk zijn voor een groter vertrouwen, hetgeen 
een essentiële factor is. 

Voor de toekomstige mededeling moet onder andere worden nagegaan wat de 
mogelijkheden zijn van e-handel in de EU, hoe er een eind kan worden gemaakt aan de 
fragmentatie van regels in het acquis, en welke maatregelen genomen moeten worden 
om de overblijvende fragmentatie aan te pakken. 

3. E-handel en consumenten, door David Mair, hoofd van de eenheid 
consumentenmarkten, DG SANCO, Europese Commissie.

E-handel is een ontwrichtende ontwikkeling, zowel voor bedrijven als beleidsmakers, 
vanwege de horizontale aard ervan. Daarom is een geïntegreerde aanpak nodig om de 
uitdagingen die e-handel met zich meebrengt aan te kunnen gaan. Uit het scorebord van 
de interne markt van 21 maart 2011 blijkt welke vooruitgang er tot nu toe is geboekt met 
e-handel. Dit vormt een aanvulling op de uitkomsten van de door DG SANCO 
uitgevoerde studie1 'Evaluatie van grensoverschrijdende elektronische handel in de EU 
via “mystery shopping”' uit 2009, en de mededeling en het werkdocument van de 
diensten van de Commissie over grensoverschrijdende e-handel (2009). 

E-handel groeit gestaag binnen de grenzen van de lidstaten, maar niet over de grenzen 
heen. Uit de gegevens blijkt dat consumenten die e-handel uitproberen in het algemeen 
tevreden zijn en er gebruik van blijven maken. Andere consumenten, die e-handel niet 
uitproberen, blijven er vaak terughoudend tegenover staan. Dit wijst erop dat er sprake 
is van een groot vertrouwensprobleem aan de vraagzijde. We moeten de angst van de 
consument over de mogelijkheid dat er iets verkeerd gaat, zien weg te nemen. Daarvoor 
hebben we geloofwaardige grensoverschrijdende handhaving nodig, een doeltreffend 
grensoverschrijdend ODR-systeem om mogelijke conflicten op te lossen. Ook het 
Europees Centrum voor de consument kan een bijdrage leveren. We moeten de kwestie 
van het opbouwen van vertrouwen in e-handel koppelen aan het daadwerkelijke 
consumentengedrag.

We zien ook versnippering aan de vraagzijde: consumenten weten niet welke 
aanbiedingen er beschikbaar zijn bij detailhandelaren buiten de eigen landsgrenzen. Er 
zijn circa 300 prijsvergelijkingswebsites, waarvan er slechts enkele grensoverschrijdend 
zijn. Er is behoefte aan pan-Europese meertalige prijsvergelijkingswebsites. Zonder de 

                                               
1 ‘Evaluatie van grensoverschrijdende elektronische handel in de EU via “mystery 

shopping”’, is een studie die is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, DG 
SANCO, door YouGovPsychonomics, en die gepubliceerd is op 20 oktober 2009.
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keuze te beperken, moeten we op zodanige wijze van de kracht van internet profiteren 
dat een vergelijking op punten als prijs en kwaliteit belangrijker en nuttiger voor 
consumenten wordt.

We moeten ons tot doel stellen van e-handel een geloofwaardig alternatief te maken 
voor consumenten en bedrijven die er gebruik van wensen te maken. Hierdoor wordt er 
een sterke concurrentiedruk uitgeoefend, worden markten gestimuleerd en wordt de 
interne markt verdiept. Mensen kunnen hiervan profiteren zelfs als ze geen online-
aankopen doen.

Er wordt op dit moment een studie uitgevoerd met als doel het ontbrekende potentieel 
van e-handel in Europa te onderzoeken, en de resultaten daarvan zullen als informatie 
dienen voor de toekomstige mededeling. 

4. De digitale agenda voor Europa en e-handel, door Miguel GONZALEZ-SANCHO,
plaatsvervangend hoofd van de eenheid DG Informatiemaatschappij en media C1: 
Digitale agenda: Beleidscoördinatie. 

De digitale agenda voor Europa is een van de zeven kerninitiatieven van de 2020-
strategie en de doelstelling daarvan is het Europees ICT-beleid te ontwikkelen. Een van 
de belangrijkste uitdagingen is de versnipperde digitale markt, die de e-handel 
belemmert en die om een geïntegreerde aanpak vraagt om de situatie te kunnen 
verbeteren. Slechts 8% van de online shoppers doet aankopen in een ander land. 60% 
van de online bestellingen mislukt om technische en/of juridische redenen. Er is nog 
steeds een gebrek aan vertrouwen in e-privacy en dit is een belangrijk punt van zorg. 
Een ander kernpunt is IER-beheer binnen de gehele EU. Transacties en online 
betalingen kennen ook belemmeringen, bv. e-handtekeningen, bankkosten, enz.

Hoe kunnen we het vertrouwen in de digitale omgeving opbouwen? Welke rechten 
hebben consumenten? Van welke rechten zijn consumenten zich daadwerkelijk bewust? 

De volgende stappen die zijn aangekondigd in de digitale agenda voor Europa zijn onder 
andere:

 Het kader van de EU inzake gegevensbescherming wordt herzien
 Online geschillenbeslechting wordt nader onderzocht, in het kader van 

mogelijke toekomstige voorstellen van de Commissie over alternatieve 
geschillenbeslechting, evenals mogelijkheden voor collectieve 
schadevergoeding. 

 Er wordt uiterlijk in 2012 een platform voor belanghebbenden van online 
vertrouwensmerken opgericht.

In juni 2011 vindt de eerste vergadering over de digitale agenda plaats.

5. Tot besluit van de eerste vergadering van de werkgroep, werden de volgende punten 
door de deelnemers aan de orde gesteld als onderwerpen die verdere beschouwing 
behoeven.
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E-handel gaat niet alleen over het vergroten van e-handel als zodanig, maar vooral over de 
bereidheid van consumenten en bedrijven om over de grenzen te kopen en verkopen. Het gaat 
niet alleen om de prijs, maar vooral om het vergroten van de keuze en het verbeteren van de 
concurrentie en transparantie aangezien dit op zijn beurt de normen en efficiëntie in de hele 
detailhandel zou verbeteren. E-handel heeft tevens de potentie om meer banen te creëren. E-
handel moet een geloofwaardig alternatief worden voor offline winkelen.

Beëindiging van de huidige versnippering in de interne markt voor e-handel en correcte 
handhaving zijn van essentieel belang. Voor online betalingen gaan we richting een systeem 
van microbetalingen. Op dit moment zijn er nog steeds minimumtarieven, en daardoor betalen 
consumenten in een aantal gevallen te veel.

Illegale praktijken, zoals websites met kinderpornografie dienen voorkomen te worden. Hoe 
snel kunnen dergelijke websites verwijderd worden van internetplatformen? Op dit moment 
richt de handhaving zich op IER; deze dient echter verder te reiken. Handhaving dient op 
horizontale wijze te worden bezien. Welke afschrikkende maatregelen kunnen worden 
overwogen? Is het bekendmaken van de namen van de betrokkenen (“naming and shaming”) 
effectief als een afschrikkende maatregel? 

Er kan een gedragscode voor online gebruikers worden opgesteld. Wat zou de reikwijdte 
(persoonlijk en materieel) van een dergelijke gedragscode moeten zijn? Wat voor soort 
informatie en diensten worden er beschikbaar gesteld aan online gebruikers?
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Tweede vergadering van de werkgroep, 19 april 2011
Van 10.00 tot 12.30, ASP 1E3 Brussel

Hoe kan vertrouwen worden gecreëerd in e-handel?

1. De coördinator van de werkgroep inzake e-handel, Pablo Arias Echeverría heette de 
deelnemers van de werkgroep welkom en liet hen weten dat deze vergadering de tweede 
was in een serie van vier vergaderingen and dat het de eerste open vergadering is 
waarbij niet alleen beleidsmakers van het Europees Parlement en de Europese 
Commissie, maar ook belanghebbenden betrokken zijn. De tweede vergadering van de 
werkgroep had als thema Hoe kan vertrouwen worden gecreëerd in e-handel?

2. De richtlijn inzake consumentenrechten en e-handel, door Andreas Schwab, lid van 
het Europees Parlement. Rapporteur van de richtlijn inzake consumentenrechten.

Andreas Schwab vestigde de aandacht op de sterke wisselwerking tussen e-handel en de 
harmonisatie van consumentenwetgeving. Consumenten willen weten wat hun rechten 
zijn, terwijl handelaren behoefte hebben aan één enkele wetgeving om te raadplegen in 
plaats van een groot aantal uiteenlopende wetgevingen. 

Er is nog een aantal kwesties dat nog steeds niet geregeld is in de nieuwe richtlijn inzake 
consumentenrechten. De richtlijn inzake consumentenrechten is een eerste stap, waarop 
nog andere maatregelen zullen volgen. Onderzocht moet worden hoe de bepalingen 
ervan nuttig gemaakt kunnen worden voor e-handel. Twee kernbepalingen zijn: Het 
herroepingsrecht en garanties.

Het herroepingsrecht 

Uitbreiding en harmonisatie van het herroepingsrecht in alle 27 EU-lidstaten is van 
groot belang. Er is een instrument nodig waarmee consumenten een overeenkomst in 
één keer kunnen herroepen. De zekerheid die een dergelijk recht met zich meebrengt, 
zal een stimulans betekenen voor de e-handel. Wat we nodig hebben is één pakket EU-
regels per type overeenkomst. De grootste winkels kunnen hun producten tegen de 
laagste prijzen aanbieden, maar zelfs de grootste winkels kunnen niet altijd de gehele 
EU bedienen, terwijl e-commerce ervoor zou kunnen zorgen dat bepaalde producten 
zelfs in de meest afgeleden gebieden van het EU-grondgebied verkrijgbaar zijn. 

Consumentenbescherming heeft echter een prijs; deze moet in de voorziene kosten 
worden verwerkt. Artikel 11 van de richtlijn inzake consumentenbescherming voorziet 
in een herinnering aan consumenten over de werkelijke kosten van de transactie om 
voor maximale transparantie te zorgen aangezien dit het vertrouwen zou vergroten en 
het geen kostbare maatregel betreft.

De garantie

Hoofdstuk 4 van de richtlijn inzake consumentenbescherming gaat over de garantie aan 
de consument. Om volledig van een garantie te kunnen profiteren, moet niet alleen 
gekeken worden naar het aantal jaren dat het product onder de garantie valt, maar ook 
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naar de kwaliteit van het product. Op dit gebied moet echter nog meer werk worden 
verzet. 

3. E-handel en consumenten in Europa, door Ursula Pachl, plaatsvervangend directeur 
van het BEUC (het Europees Bureau van consumentenverenigingen)

Mevrouw Pachl begon haar presentatie door een overzicht te geven van de huidige 
situatie in grensoverschrijdende e-handel. Een van de belangrijkste uitdagingen is de 
versnipperde digitale markt, die de e-handel belemmert en die om een geïntegreerde 
aanpak vraagt om de situatie te kunnen verbeteren. Slechts 10% van de online shoppers 
doet aankopen in een ander land. De consumenten die nog geen gebruik maken van 
grensoverschrijdende e-handel kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: a) 
diegenen die niet voldoende vertrouwen hebben om grensoverschrijdende e-
handelstransacties te verrichten (b) diegenen die online grensoverschrijdende aankopen 
willen doen maar daar om verschillende redenen van worden weerhouden, bijvoorbeeld 
verkoopbeperkingen op grond van intellectuele eigendomsrechten, selectieve 
distributieregelingen enz. 

Consumenten maken zich om verschillende redenen zorgen over grensoverschrijdende 
e-handel, onder andere vanwege: fraude, onzekerheid over wat ze kunnen doen ‘als er 
iets fout gaat’ en hoe ze in dat geval hun geld terug kunnen krijgen; problemen met de 
levering van goederen; taalbarrières; toegang tot breedbandinternet; digitale 
vaardigheden; gebrek aan keuze in betaalmiddelen en de kosten die dit met zich 
meebrengt; intellectuele eigendomsrechten, klantenservice over de grens; 
concurrentiebeperkende praktijken; bescherming van persoonsgegevens.

Het BEUC gelooft niet dat de maatregel met betrekking tot de e-handtekening is wat 
consumenten graag als kerninitiatief zien van de digitale interne markt. 

In de laatste Eurobarometer-enquête hebben handelaren aangegeven dat uniforme regels 
voor de gehele EU naar hun mening weinig invloed zal hebben op e-handel, en daarom 
is het BEUC van mening dat een nieuw initiatief inzake het verbintenissenrecht tussen 
consumenten en bedrijven niet noodzakelijk is. 

Met de richtlijn inzake consumentenrechten zal, zodra deze uiteindelijk wordt 
vastgesteld, vooruitgang worden geboekt met de regels inzake de verkoop op afstand. 
Het BEUC vond dat het Parlement een aantal goede punten heeft weten vast te stellen 
om de consumentenbescherming bij online transacties te verbeteren. Op dit gebied moet 
onder andere aandacht worden besteed aan de volgende kwesties in de tekst van het 
Parlement: Er zijn regels opgenomen over verborgen kosten op het internet, maar een 
bevestiging dat de consument zich bewust is van het feit dat hij of zij voor een bepaalde 
aangeboden dienst moet betalen, mag niet vervangen worden door een eenvoudige 
registratie online; volgens de tekst van het Europees Parlement, moeten de kosten voor 
het retourneren van goederen na herroeping gedragen worden door de handelaar indien 
de waarde van de goederen meer dan 40 euro bedraagt; minder gunstig is het feit dat er 
tot nu toe te veel uitzonderingen op het herroepingsrecht in de tekst van het Parlement 
zijn opgenomen; overdreven hoge kosten voor het gebruik van creditcards zou worden 
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verboden; er zou specifiekere bescherming in de tekst worden opgenomen met 
betrekking tot de aankoop van digitale inhoud; 

Daarnaast is het BEUC van mening dat de voorlichting aan bedrijven verbeterd moet 
worden (aangezien de aandacht nu uitsluitend lijkt uit te gaan naar de voorlichting van 
consumenten); 

ADR (Alternatieve geschillenbeslechting) moet verder ontwikkeld worden en een 
deugdelijke toepassing van Rome I zou moeten helpen om de toepassing van 
internationaal privaatrecht op dit gebied verder te verduidelijken; 

Het BEUC werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een “EU-modelcontract” voor 
online aankopen, dat gekoppeld moet zijn aan een online regeling voor alternatieve 
geschillenbeslechting; dit initiatief zou bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een 
Europees vertrouwensmerk; consumenten voorzien van alle gegevens over handelaren is 
een belangrijke wettelijke verplichting; het verbeteren van de digitale vaardigheden 
onder alle generaties is cruciaal.

4. Postdiensten en e-handel, door Werner Stengg, afdelingshoofd. DG Markt E3-Online 
en postdiensten. Europese Commissie.

E-handel en postdiensten zijn samen opgenomen in het onlangs geherstructureerde 
DG Markt. Postdiensten zijn intrinsiek en in sociaal opzicht van belang, aangezien ze als 
zodanig sociale samenhang bieden en ervoor zorgen dat de bevolking in afgelegen 
gebieden toegankelijk is. De postdiensten zijn onlangs geliberaliseerd, althans in de 
meerderheid van de lidstaten, wat gepaard is gegaan met diverse beschermende 
maatregelen. De kwaliteit van de dienstverlening en timing en regelmaat zijn essentiële 
punten. Ook van belang zijn: de rol van nationale regelgevende instanties, regelingen 
voor machtigingen en vergunningverlening, universele-dienstverplichtingen, kwesties 
met betrekking tot de werkgelegenheid, enzovoort. Sommige lidstaten zullen deze 
liberalisering pas over twee jaar doorvoeren.

Als liberalisering van de postdiensten voordelen moet brengen voor zowel particuliere 
als zakelijke klanten, is een daadwerkelijke toetreding tot de markt voor nieuwe 
bedrijven essentieel (voorschriften voor vergunning, infrastructuur voor bezorging, 
implicaties voor de arbeidswetgeving, mededingingswetgeving om verstoring te 
voorkomen, enzovoort).

Elektronische substitutie en de financiële crises hebben tot aanzienlijke verlagingen van 
de postvolumes geleid, terwijl pakketpost een groeiende markt is dankzij de toenemende 
activiteiten op het gebied van e-handel.

Met betrekking tot de koppeling tussen postdiensten en e-handel onderschrijft de heer 
Stengg de zorgen die zijn uitgesproken door mevrouw Pachl, namelijk dat fysieke 
bezorging nog steeds als barrière wordt gezien, zowel door aanbieders als door kopers. 
Hij onderstreept ook dat bij grensoverschrijdende e-handel de grensoverschrijdende 
bezorging hogere tarieven met zich meebrengt dan bij binnenlandse bezorging. 
Prijsverschillen kunnen door verschillende factoren worden verklaard: kwaliteit van de 
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dienstverlening, diensten voor volgen en opsporen, afstand, timing, watergrenzen tussen 
gebieden, enzovoort.

In oktober 2011 wordt een studie naar diensten voor pakketbezorging gepubliceerd.

5. Postdiensten en e-handel, een perspectief vanuit de particuliere sector, door Carsten 
Hess, vicevoorzitter en hoofd van Corporate Representation in Brussel. Deutsche Post 
DHL

De drie driehoeken met een sterk groeiende handel vertegenwoordigen momenteel 50% 
van de handel in vervoerde volumes en zullen de komende jaar naar verwachting snel 
groeien: 

 Europa zal daar echter geen deel van uitmaken. 

Het gaat om:

 Binnen Azië (28%), Azië – Latijns-Amerika (5%) en Azië – Afrika (18%) 
 Daar komt Binnen Latijns-Amerika nog bij (met een groei van 18%), maar deze 

regio begint op een laag niveau.

Waarom is dit van belang voor e-handel binnen de EU? 

 Veel van de consumentenproducten die in de EU worden gekocht zijn afkomstig 
uit Azië (zoals elektronica, modeartikelen).

 Deze wereldwijde handelsstromen worden gerund door merendeels Europese 
logistieke bedrijven (ongeveer 15 van de 20 marktleiders in de groeimarkt Binnen 
Azië zijn Europees).

 Dit maakt de interne markt zo belangrijk voor Europese logistieke bedrijven. 
Europa heeft de groei als gevolg van e-handel en een volledig functionerende 
interne markt nodig waarin kostbare barrières voor zowel consumenten als 
logistieke bedrijven zullen zijn opgeheven!

Na de crisis zijn de postvolumes in 2010 wereldwijd met 3 – 5% afgenomen; de groei 
van de internationale pakketpost zal naar verwachting echter blijven toenemen, 
aangezien deze wordt gevoed door de toegenomen grensoverschrijdende e-handel.1

Verschillende elektronisch verhandelde producten zijn alleen beschikbaar via 
grensoverschrijdende e-handel, en producten die binnenlands verkrijgbaar zijn, zijn vaak 

                                               
1 Europese Unie

 TNT: -7%
 La Poste France: -3,5%
 Swiss Post: -2,3 %
 UK Royal Mail: -5%
 Posten Norden (Denemarken, Zweden): -10% (Denemarken: -50% afgelopen 10 jaar)

In het buitenland
 USPS: -3,5% (-25% afgelopen 5 jaar)
 China Post: - 2,8% eerste 5 maanden van 2010
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voor minder geld aan te schaffen in het buitenland. 

Bezorging blijft echter een belangrijke stimulator voor e-handel en verkoop op afstand. 
Bij vervoer moet men (onder andere) denken aan: de transportrechten, betrouwbaarheid, 
snelheid van bezorging, klantvriendelijke dienstverlening en een goed retourbeleid.

Voor de regelgeving is één enkel loket nodig voor regelmatige dienstverlening. Er moet 
een evenwicht zijn tussen de grensoverschrijdende stroom van gegevens en de privacy 
voor de verdere ontwikkeling van de interne markt, en dit vraagt om een snelle 
herziening van Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming, inclusief trans-
Atlantische of zelfs wereldwijde standaarden. Ook de btw-regels moeten zo veel 
mogelijk worden vereenvoudigd en uniform gemaakt. Verder moet de opslag van 
goederen duidelijker worden: welke wetten (en van welk land) zijn van toepassing en 
welke btw? Milieubelastingen en wegbeprijzing (zoals het EU Euro-vignet) zullen 
leiden tot toenemende lasten en kosten voor klanten van e-handel.

De vraag om een ‘Frontex voor goederen’ aan de buitengrens van de EU is onlangs 
opgeworpen door leden van het Europees Parlement, om problemen met intellectuele-
eigendomsrechten aan te pakken. Dit zou niet de juiste weg zijn, aangezien de 
bescherming er niet beter van wordt en toeleveringsketens via de post- en 
expresdiensten worden gehinderd zonder dat dit iets oplevert.

In het Witboek over vervoerbeleid wordt 2030 genoemd als streefjaar om 30% van alle 
transporten te laten plaatsvinden via spoor en binnenwateren. Dat zou waarschijnlijk de 
zakelijke modellen voor e-handel even ernstig verstoren als bezorging op de volgende 
dag.

6. Ter afsluiting van de tweede vergadering van de werkgroep worden de volgende punten 
door deelnemers naar voren gebracht voor verdere overweging:

Aan de huidige fragmentering van de interne markt in alle 27 lidstaten en de verschillen in 
btw moet een einde komen, en het vertrouwen van klanten en handelaren in e-handel moet 
worden vergroot. Misschien moet e-handel de 28e lidstaat worden om een eind te maken aan 
de bestaande barrières.

De rol van middelgrote en kleine bedrijven moet ook worden benadrukt, aangezien zij de 
drijvende kracht vormen achter de Europese economie. Google heeft een website genaamd 
'Connecting Businesses', die middelgrote en kleine bedrijven met elkaar in contact brengt en 
e-handel binnen het MKB bevordert.

Er is behoefte aan een holistische kijk op wat e-handel nodig heeft. De aangekondigde 
mededeling over e-handel wil verder gaan dan wat is voorgesteld in de nieuwe richtlijn 
consumentenrechten.

Er zou naast de nieuwe Single Market Act een Single E-Commerce Act moeten worden 
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Derde vergadering van de werkgroep, 3 mei 2011
10.00 tot 12.30 uur, ASP 1G 1 Brussel

Implicaties van gegevensbescherming, de rol van internetplatforms en de 
introductie van een Europees trustmark voor gebruikers van e-handel

1. De voorzitter van de derde vergadering van de werkgroep inzake e-handel, de heer 
Antonio Correia De Campos, heet de deelnemers welkom en legt uit dat hij de heer 
Pablo Arias Echeverría, coördinator voor deze sessie, vervangt. Dit is de tweede open 
vergadering, waaraan niet alleen beleidsmakers uit het Europees Parlement en de 
Europese Commissie deelnemen, maar ook stakeholders. 

De heer Correia De Campos legt uit dat de eerste (besloten) vergadering gericht was 
op een algemene evaluatie van de huidige situatie op het gebied van e-handel in 
Europa en op de barrières waarmee we momenteel nog steeds worden geconfronteerd, 
alsmede op de belangrijkste initiatieven van de Europese instellingen om hieraan een 
eind te maken. 

De tweede vergadering, waaraan voor het eerst stakeholders konden deelnemen, was 
gericht op de vraag hoe er vertrouwen kan worden gecreëerd in e-handel. Er heeft een 
interessante discussie plaatsgevonden over twee onderwerpen die in Europa 
verbetering behoeven om e-handel te bevorderen: consumentenrechten en 
postdiensten. 

De derde vergadering richt zich, via de vijf interventies en een discussie na afloop, op 
drie hoofdonderwerpen: a) de implicaties van gegevensbescherming voor e-handel; b) 
de rol van internetplatforms en c) de introductie van het initiatief voor een trustmark 
met betrouwbare informatie voor consumenten en gebruikers.

2. Gegevensbescherming in e-handel, door Marie Hélène Boulanger, afdelingshoofd, 
eenheid C3 van het directoraat-generaal Justitie. Europese Commissie.

Richtlijn 95/46/EG heeft een tweevoudig doel: a) bescherming van individuele rechten 
en vrijheden met betrekking tot de privacy van gegevens; b) het vrije verkeer van 
informatie in de interne markt. Voor het specifieke terrein van e-handel zijn deze twee 
aspecten van de richtlijn gegevensbescherming twee kanten van dezelfde munt: 
enerzijds de ontwikkeling van online elektronische platforms en anderzijds de 
bescherming van consumenten en van de privacy. Bovengenoemde richtlijn is nu 
zestien jaar oud en – ook al blijft hij zijn waarde behouden, zoals blijkt uit de uitkomst 
van talloze raadplegingen die het afgelopen jaar door DG Justitie zijn georganiseerd –
het is van essentieel belang om het concept gegevensbescherming opnieuw te 
evalueren in de context van dit moment en om het juridische kader van de interne 
markt te versterken.



PE467.179v03-00 16/37 CM\872357NL.doc

NL

De richtlijn in zijn huidige vorm is door alle lidstaten ten uitvoer gelegd, maar er zijn 
grote verschillen in de manier waarop dat is gebeurd en op het gebied van de kosten 
van gegevensverkeer en controle van gegevens. 

Gebruik van internet, vooral waarbij de software, gedeelde bronnen en informatie zich 
op verre servers ("in the cloud") bevinden – kan 'nieuwe' problemen opleveren voor de 
bescherming van gegevens. De rol van de interne markt op dit gebied is aanzienlijk 
toegenomen. Deze gaat verder dan internet en sociale platforms: in de interne markt 
gaat het om e-handel. Transparantie van gegevens is essentieel, en de mogelijkheid om 
gegevens te corrigeren of te wissen en om inbreuk te melden, zijn essentieel.

Harmonisering van de regels op dit terrein is daarom cruciaal om een juridische 
omgeving te creëren die beter voorspelbaar is. De administratieve lasten moeten 
worden teruggebracht en de meldingseisen moeten worden vereenvoudig. Dit zou 
helpen om het vertrouwen in internet en de online omgeving te versterken.

Privacy en de veiligheid van gegevens zijn belangrijke zorgen van consumenten en 
zouden mensen ervan kunnen afhouden om online te gaan winkelen. Met alle 
relevante belangen en rechten moet in de digitale omgeving rekening worden 
gehouden, en de volledige bescherming van fundamentele vrijheden moet worden 
gegarandeerd.

3. Handel via internet bevorderen, een initiatief van Google, door Julien Blanchez, 
Country Marketing Manager, Google België.

Google biedt een aantal diensten en instrumenten voor bedrijven van allerlei formaten. 
Met programma’s als Google Places, Google Ad Words en Google Apps kunnen 
ondernemers overal ter wereld hun bedrijven laten groeien en succesvol worden. "Get 
your business on line" (GYBO) is anderhalf jaar geleden geïntroduceerd door Google 
en andere belangrijke partners, zoals de post- en telecommunicatiesector. Momenteel 
zijn er dertien landen bij het project betrokken. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk 
hebben meer dan 100 000 kleine en middelgrote bedrijven het initiatief gebruikt om 
online te gaan. Het Britse initiatief (Getting British Business Online - GBBO) kan 
worden bekeken op: http://www.gbbo.co.uk/. 

België loopt, relatief gezien, achter als het gaat om het aantal kleine en middelgrote 
bedrijven dat internet gebruikt voor verkoop en het maken van reclame. 95% van het 
MKB in België heeft toegang tot internet, maar slechts 49% heeft daadwerkelijk een 
website. Verder lijkt 73% van de bedrijven die geen website hebben, er heilig van 
overtuigd dat ze die ook niet nodig hebben. In Brazilië daarentegen vindt slechts 41% 
dat ze geen website nodig hebben om zaken te doen. Het probleem zit hem niet alleen 
in toegang, maar ook in bekendheid. Gebrek aan bekendheid lijkt de belangrijkste 
reden voor de bovengenoemde weerstand, eerder dan gebrek aan vertrouwen. Ook 
denkt een aantal kleine en middelgrote bedrijven dat het hebben en onderhouden van 
een website te veel tijd zal kosten en hen zal afleiden van hun kernactiviteit. Maar het 
hebben van een online winkel zou juist, gezien het potentieel, een integraal onderdeel 
van hun kernactiviteit zijn.

In het Verenigd Koninkrijk vormt internet 7,2% van het bbp, tegen minder dan 3% in 
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België. Voor een land als België, waar het MKB zo belangrijk is, is dit echt een 
gemiste kans. Er zijn verschillende succesverhalen van kleine ondernemers die het 
gemaakt hebben dankzij internet. Een site hebben is de eerste stap, bekend worden is 
een tweede en even belangrijke stap.

Kleine en middelgrote bedrijven helpen om online bekend te worden is iets waarbij 
Google een rol kan spelen, namelijk via online reclame maken. Door webwinkels uit 
te breiden naar andere landen zou een klein bedrijf de hele wereld tot zijn markt 
kunnen maken. Leren werken met internet en het opzetten van een website zijn slechts 
tijdelijke problemen. Het GYBO-initatief is onder andere bedoeld om Belgische 
bedrijven actief te maken op de wereldmarkt, omdat dit het MKB ten goede zou 
komen. Grensoverschrijdende e-handel moet daarom tot prioriteit worden bestempeld, 
anders blijft de toekomst oneerlijk verdeeld.

4. Het MKB, e-handel en het voorstel voor e-facturering van de Europese Commissie,
door Danny Bunch, plaatsvervangend hoofd van eenheid DG ENTR/D3, 
verantwoordelijk voor ICT voor concurrentievermogen en industriële innovatie. 
Europese Commissie.

In Europa is er nog steeds veel ruimte voor verbetering op het gebied van ICT en 
industriële innovatie. ICT zou veel vake r  kunnen worden ingezet voor 
concurrentievermogen en groei, gezien het feit dat er in ICT drie tot vijf maal zo veel 
wordt geïnvesteerd als in andere sectoren.

De heer Bunch bespreekt vier hoofdthema’s om aan te geven hoe de ICT verder zou 
kunnen worden ontwikkeld:

 E-business Support Network;
 E-vaardigheden voor concurrentievermogen;
 ICT-standaardisering;
 E-facturering.

Het E-business Support Network (EBSN) is gericht op betere beleidsvorming op 
lokaal niveau en is een instrument om lokale acties van het MKB in te integreren in de 
toeleveringsketens. Het EBSN brengt een aantal kleine en middelgrote bedrijven 
samen om ze te integreren in de digitale toeleveringsketens. In de testfase van dit 
initiatief zijn drie acties gestart in de volgende sectoren: 1) de mode- en textielsector 
(de actie loopt sinds 2008 en heeft voor een aanzienlijke omzetstijging gezorgd); 2) de 
automobielsector en 3) de sector transport en logistiek.

Deze drie sectoren zijn gekozen omdat ze een groot aantal kleine en middelgrote 
bedrijven omvatten. Volgend jaar plant DG ENTR acties in de voedselindustrie en de 
sector toerisme.

De agenda E-vaardigheden voor Europa houdt zich bezig met de 
opleidingsvaardigheden die ondernemers nodig hebben. De agenda biedt een portaal 
voor opleidingen/carrières en richtsnoeren voor ICT-carrières. De agenda is in maart 
2010 in de gehele EU onder de aandacht in het kader van de Week van de e-
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vaardigheden; een volgende actie is gepland voor maart 2012. 

De agenda E-vaardigheden richt zich op de kennis die ondernemers nodig hebben. Als 
aanvulling hierop moeten een aantal processen worden gestart.

Met betrekking tot ICT-standaardisering moeten ondernemers weten wat hun 
kernactiviteiten zijn. In het kader  van dit proces moeten verschillende e-
beleidsmaatregelen worden genomen. Dit beleid kan alleen werken als de maatregelen 
gebaseerd zijn op open standaarden. De meeste ICT-standaardisering vindt plaats 
buiten het netwerk, in wereldwijde consortia, en daarom is er behoefte aan 
actualisering om te komen tot ICT-standaarden die met de werkelijkheid 
overeenkomen. Er is behoefte aan een nieuw standaardiseringspakket en een 
mededeling over standaarden die voortbouwt op de doelen van EU 2020; de 
Commissie zal op 24 mei 2011 een nieuwe verordening publiceren over horizontale 
regels op dit gebied.

Door de eerdere besluiten van de Raad met betrekking tot ICT te actualiseren zal er 
een platform voor ICT-standaardisering ontstaan, zodat beter gebruik kan worden 
gemaakt van standaarden die buiten het ICT-kader zijn ontwikkeld.

Elektronische facturering of e-facturering is het elektronisch verzenden van 
factureringsgegevens (facturering en betaling) tussen zakenpartners (leveranciers en 
klanten). In de onlangs gepubliceerde mededeling inzake e-facturering (december 
2010) worden de potentiële voordelen geaccentueerd en wordt een actie voorgesteld 
om ervoor te zorgen dat e-facturering in 2020 in Europa de belangrijkste 
factureringsmethode is. Hiervoor is steun van de lidstaten en stakeholders essentieel. 
E-facturering zorgt voor een afname van de hoeveelheid handmatig werk en meer 
gemak voor consumenten, en is minder omslachtig en beter voor het milieu. Toegang 
tot internet is echter essentieel, en als consumenten toch liever papieren facturen 
hebben, moet die mogelijkheid blijven bestaan. In de mededeling van de Commissie 
over e-facturering worden vier essentiële acties voorgesteld:

 verbetering van het juridische kader in Europa om te zorgen voor rechtszekerheid 
en een duidelijke technische omgeving voor e-facturen ter bevordering van een 
massale overstap, in het bijzonder door herziening van btw-regels en e-
handtekeningen;

 ontwikkeling van open en interoperabele e-factureringsoplossingen op basis van 
een gemeenschappelijke norm; 

 steun verwerven in de particuliere sector, met bijzondere aandacht voor de 
behoeften van het MKB;

 de overstap naar e-facturering te ondersteunen middels de oprichting van 
organisatiestructuren zoals nationale fora voor e-facturering en een Europees 
multi-stakeholdersforum.

Er wordt op nationaal niveau overlegd met stakeholders om de Commissie te helpen 
bij het vaststellen van lacunes die moeten worden aangepakt.
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5. Online platforms en het MKB, een nieuw ecosysteem, door Stefan Krawczyk, Senior 
Director and Counsel Government Relations Europe. EBay Europe.

eBay is een online ecosysteem waarmee mensen hun producten/winkels op internet 
kunnen plaatsen zonder al hun privégegevens vrij te geven. Achter eBay is een structuur 
opgezet voor het oplossen van geschillen en het retourneren van producten, plus een 
algemene klantenservice. Internet is een veilige omgeving, maar als er iets misgaat, kan 
iedereen het zien. Juist daardoor is het dus een heel betrouwbare omgeving. Het 
opzetten van een webwinkel is voor een aantal kleine bedrijven de redding geweest. 

Op eBay is meer mogelijk dan in een individuele webwinkel, aangezien eBay in 
werkelijkheid een internetwinkelcentrum is dat veel keus biedt en de winkeliers 
voornamelijk professionele verkopers zijn. De verkopers worden geclassificeerd volgens 
een Trustmark-systeem van eBay, dat is gebaseerd op feedback van klanten. Dankzij 
deze feedback kun je veel sneller dan in een gewone winkel zien hoe betrouwbaar een 
bepaalde verkoper in werkelijkheid is. Verder zijn er verschillende mogelijkheden voor 
elektronisch betalen, zoals PayPal, waarbij de gebruiker niet wordt gevraagd 
betalingsgegevens aan eBay kenbaar te maken.

Als de "producten" niet voldoen bij een bemiddelaar als eBay, zijn er directe 
mogelijkheden om de kwestie op te lossen, en soms krijgt de klant zelfs zijn geld terug 
zonder dat er verder vragen worden gesteld. eBay betaalt de klant en regelt de kwestie 
rechtstreeks met de detaillist, om kopers gedoe te besparen.

De detaillisten moeten hun website echter wel actueel houden om te zorgen dat deze 
goed werkt. Verder moet men 'verkeer' zien te trekken naar de eigen site en het product. 
eBay is een eenvoudig en handig instrument om een eigen webwinkel op te zetten. 
Momenteel kent eBay in Europa 90 miljoen geregistreerde gebruikers. Zo is in Malta 
bijvoorbeeld vrijwel iedereen die toegang tot internet heeft, geregistreerd bij eBay.

Tijdens de financiële crisis zouden veel ondernemers failliet zijn gegaan als ze geen 
gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheden van internet, zoals eBay.

6. Trusted Shops, een initiatief uit de particuliere sector voor de ontwikkeling van een 
trustmark in Europa, door Jean-Marc Noel, oprichter van Trusted Shops.

Het in Keulen gevestigde bedrijf, dat in 2000 is opgericht, is gespecialiseerd in de 
accreditatie van webwinkels in Europa. Trusted Shops controleert detaillisten aan de 
hand van een catalogus met meer dan 100 verschillende kwaliteitscriteria, zoals 
kredietwaardigheid, prijstransparantie, klantenservice en gegevensbescherming, en 
verleent vervolgens het felbegeerde keurmerk. Daarnaast biedt Trusted Shops de 
consument een unieke terugbetalingsgarantie voor alle aankopen die via internet bij de 
aangesloten winkels zijn gedaan.

Trusted Shops is het belangrijkste systeem voor veilig kopen in Europa. Sinds de 
oprichting van het bedrijf zijn meer dan 10 000 detaillisten geaccrediteerd en meer dan 
30 000 websites voor e-handel gecontroleerd. Het systeem wordt door meer dan vijf 
miljoen klanten gebruikt ter beveiliging van hun aankopen. De klanten omvatten 
Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, 
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Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore en vele andere 
bekende merken, plus een aantal kleine en middelgrote bedrijven. Trusted Shops wordt 
door de Europese Commissie gesteund vanwege zijn effectieve bescherming van 
consumenten en promotie van het MKB, en wordt aanbevolen door het D21-initiatief.

Het systeem is gericht op drie hoofddoelen:

 vergroten van het vertrouwen bij klanten en bedrijven;
 bieden van juridische zekerheid en een plan voor terugbetalingsgarantie voor 

consumenten;
 beschikbaarheid in heel Europa.

Het systeem biedt vier kerndiensten:

 controle aan de hand van meer dan 100 criteria;
 aansprakelijkheid voor wat wordt beloofd (met financiële garanties);
 een gestandaardiseerd EU-ADR-systeem met een systeem voor online 

geschillenbeslechting in meerdere talen;
 beoordelingen van verkopers en feedback van klanten. 

Trusted Shops-keurmerk Voorafgaand aan de accreditatie worden alle 
internetverkopers onderworpen aan uitgebreide beveiligingsonderzoeken. Dit 
onderzoek, met meer dan 100 verschillende criteria, is gebaseerd op eisen voor 
consumentenbescherming en op nationale en Europese wetgeving. Enkele van de 
criteria zijn kredietwaardigheid, beveiligingsmechanismen, prijstransparantie, aanbieden 
van informatie, klantenservice en gegevensbescherming. Deze kwaliteitscriteria worden 
voortdurend tegen het licht gehouden en aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van jurisprudentie en consumentenbescherming.

Terugbetalingsgarantie voor consumenten Dankzij deze beveiliging kan Trusted 
Shops consumenten een terugbetalingsgarantie aanbieden voor het geval er iets mis gaat 
met de bestelling. Door deze garantie kunnen klanten winkelen zonder financiële 
risico’s te lopen. 

De terugbetalingsgarantie geldt voor niet-levering en niet-vergoeding nadat goederen 
zijn geretourneerd en misbruik van creditcards. Hiermee biedt Trusted Shops 
consumenten en dienst die uniek is in Europa. Atradius, ’s werelds grootste verzekeraar 
van kredietrisico’s, draagt de risico’s.

Klantenservice en regeling van geschillen Als zich problemen voordoen met een 
internetdetaillist, kan de klant zich via het online systeem, e-mail of telefoon richten tot 
het ervaren en meertalige servicecentrum van Trusted Shops. Hier krijgt hij/zij 
professionele assistentie, bijvoorbeeld bij het terugdraaien van transacties. Trusted 
Shops bemiddelt bij alle mogelijke problemen met betrekking tot transacties tussen 
klanten en webwinkels. 

Goed voor winkels en consumenten Dankzij de combinatie van testen, garantie en 
service wordt voor de consument een “in alle opzichten veilig pakket” gecreëerd. De 
bereidheid van consumenten om via internet te winkelen en hun vertrouwen nemen toe 
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als gevolg van de accreditatie met het keurmerk van Trusted Shops. Op deze manier 
neemt de omzet van geaccrediteerde winkels toe terwijl het financiële risico voor de 
consument tot een minimum beperkt blijft – ideale voorwaarden voor handel via 
internet!

Ter afsluiting van de derde bijeenkomst van de werkgroep worden door deelnemers de 
volgende punten aan de orde gesteld voor nadere overweging:

Privacy en veiligheid van gegevens zijn de belangrijkste zorgen van consumenten die 
mensen ervan weerhouden online te gaan winkelen.

Gebrek aan harmonisering van gegevensbescherming is in werkelijkheid het essentiële 
probleem en instemming is het enige wat geharmoniseerd lijkt te zijn, maar niet de 
informatie aan de burgers.

"Cloud computing" brengt en groot aantal voordelen met zich mee voor openbare en 
particuliere ondernemers (lagere kosten, interoperabiliteit, lagere kosten voor IT, 
nieuwe zakelijke en administratieve modellen op verschillende gebieden, waaronder e-
gezondheidsdiensten in de interne markt, regeling van intellectuele-eigendomsrechten, 
elektronische douaneafhandeling, enzovoort). Het leidt bij consumenten echter ook tot 
twijfels en extra problemen die samenhangen met zakelijke/administratieve 
afhankelijkheid van diensten die onder buitenlands recht vallen en waarover geen 
verantwoording wordt afgelegd. Gevoegd bij de onzekerheid van politieke keuzen van 
andere landen betekent dit alles een risico voor de werking van de interne markt.
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Vierde vergadering van de werkgroep, dinsdag 31 mei 2011
10.00 tot 12.30 uur, Brussel

Vergaderzaal: [ASP A1G-1]

1. De coördinator van de werkgroep, de heer Pablo Arias Echeverría, heet de 
deelnemers welkom. Hij legt uit dat er een groot aantal kwesties samenhangt met e-
handel en dat de werkgroep, als gevolg van tijdgebrek, uiterst selectief moet zijn en 
alleen de belangrijkste prioriteiten als onderwerp van discussie moet kiezen. 

In de drie voorafgaande vergaderingen hebben deelnemers van de werkgroep een 
algehele beoordeling gemaakt van de huidige stand van zaken op het gebied van e-
handel in Europa en van de barrières waarmee we nog steeds te maken hebben, plus 
de belangrijkste initiatieven die gedurende de eerste vergadering door de Europese 
instellingen zijn gestart om daaraan een einde te maken. Tijdens de tweede 
vergadering lag de nadruk op de vraag hoe er vertrouwen kon worden gecreëerd in 
e-handel. Op de derde vergadering stonden de volgende punten op de agenda: a) 
implicaties van gegevensbescherming in e-handel; b) de rol van internetplatforms 
en c) de introductie van het initiatief voor een trustmark met betrouwbare 
informatie voor consumenten en gebruikers. Gedurende de vierde en laatste 
vergadering van de werkgroep zullen drie onderwerpen met betrekking tot e-handel 
worden besproken: de Digitale agenda, de strijd tegen namaak en de hervorming 
van btw-regels. 

De heer Echeverría benadrukt ook het belang van het debat dat heeft plaatsgevonden 
tijdens de e-G8-top in Parijs. De golf van innovatie, van de media tot de 
detailhandel, die werd ingeluid door de komst van internet twee decennia geleden 
heeft enorme voordelen gehad voor de wereldeconomie. Volgens een McKinsey-
rapport voor de bijeenkomst van de e-G8 was internet de afgelopen vijf jaar goed 
voor 21 procent van de groei van ontwikkelde economieën. Tijdens de e-G8 zijn 
zorgen geuit over privacy, de bescherming van het auteursrecht en het ontstaan van 
informatiemonopolies. Er moet echter voor worden gewaakt dat internet niet te veel 
wordt gereguleerd, aangezien het dan wellicht niet de open ruimte blijft zoals die 
oorspronkelijk was bedoeld.

2. De heer Malcolm Harbour, voorzitter van de Commissie IMCO, opent de 
discussie door te wijzen op het belang van het werk van de werkgroep, aangezien zij 
cruciaal beleidswerk verricht in anticipatie op voorstellen van de Commissie op dit 
gebied. 

De heer Harbour begint met het benadrukken van het belang van de evaluatie van de 
werkingssfeer en de toepassing van de e-handelrichtlijn (2000/31/EG). Dit was een 
vooruitziende richtlijn die zijn tijd vooruit was en radicaler was dan wat 
tegenwoordig waarschijnlijk mogelijk zou zijn. De in 2000 aangenomen richtlijn 
inzake elektronische handel definieert een internemarktkader voor elektronische 
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handel dat juridische zekerheid biedt voor zowel bedrijven als consumenten. De 
richtlijn stelt geharmoniseerde regels vast voor zaken als de transparantie en 
informatievereisten voor online dienstverleners, commerciële mededelingen, 
elektronische contracten en beperkingen van de aansprakelijkheid van 
tussenpersonen. 

Correct functioneren van de interne markt voor e-handel wordt gegarandeerd door de 
internemarktclausule, die betekent dat diensten van de informatiemaatschappij in 
principe vallen onder het recht van de lidstaat waarin de aanbieder van de dienst is 
gevestigd. De lidstaat waarin de dienst van de informatiemaatschappij wordt 
ontvangen kan op zijn beurt binnenkomende diensten niet inperken. 

De EU-richtlijn inzake e-handel wordt aangevuld door de EU-richtlijn inzake e-
handtekeningen en de e-authenticatie van online betalingen. Deze maatregelen 
vormen, met steun van de nieuwe richtlijn consumentenrechten, die nieuwe regels 
bevat voor de bescherming van consumenten, zeer belangrijke stappen om het 
vertrouwen van consumenten te vergroten, in het bijzonder met betrekking tot 
grensoverschrijdende e-handel. Tot de volgende stappen behoort onder andere de 
hervorming van de verordening betreffende normen, die ook van invloed zal zijn op e-
handel.

Het is van belang om de strategie voor consumentenbeleid als geheel te bespreken, in 
plaats van de digitale interne markt en de overige interne markt als twee aparte zaken 
te bespreken die niet met elkaar samenhangen. Meer transparantie is nodig, en de 
toepassing van het telecompakket op andere gebieden van dienstverlening, levering en 
aanschaf zal grote verbeteringen met zich meebrengen voor internetdiensten in termen 
van kwaliteit en normen.

Een gedragscode voor het uitgeven van een trustmark voor handel via internet moet 
een "gouden standaard" zijn om betekenisvol en zichtbaar te zijn. Dit betekent ook dat 
investeringen nodig zijn om het trustmark echt effectief te maken. De IMCO heeft 
onlangs (op 25 mei 2011) een verslag goedgekeurd getiteld “Naar een efficiëntere en 
eerlijkere interne handels- en distributiemarkt tegen 2020”, dat in dit opzicht een goed 
referentiepunt zou kunnen zijn.

In het kader van de nieuwe richtlijn consumentenrechten en het werk van de informele 
driehoeksoverleggen is een serie geharmoniseerde voorwaarden besproken, in het 
bijzonder over verkoop op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten. Het Parlement zal vervolgens een oordeel moeten vellen over het 
definitieve pakket dat door de Commissie is voorgesteld.

De heer Harbour sluit af met de vraag aan de werkgroep om de richtlijn inzake e-
handel niet ter discussie te stellen, aangezien er problemen zouden kunnen ontstaan 
met het bereiken van overeenstemming over bepaalde aspecten van de richtlijn als 
deze ter discussie wordt gesteld. Het debat over de btw en de belemmering die btw 
vormt voor grensoverschrijdende e-handel moet ook zorgvuldig worden gevoerd, 
aangezien dit deel uitmaakt van het debat over belastingharmonisatie; men zou eerst 
moeten kijken of online btw verstoringen van de markt met zich meebrengt. Als het 
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over e-handel gaat, spelen ook andere belastingen een rol, bijvoorbeeld 
vennootschapsbelastingen, zoals blijkt uit het groenboek over online gokken.
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3. De heer Ken Ducatel, hoofd van de eenheid C1: digitale agenda: beleidscoördinatie, 
DG Informatiemaatschappij en media (DG INFSO), sprak over de digitale agenda 
voor Europa en e-commerce.

De heer Ducatel begon zijn presentatie door erop te wijzen dat uit gegevens blijkt dat 
er een groot verschil bestaat tussen het noorden en zuiden van Europa als het gaat om 
interneteconomieën. In Noord-Europa is internet een groeimotor voor de economieën 
van de lidstaten, terwijl in Zuid-Europa minder belang wordt gehecht aan de interne 
digitale markt en grensoverschrijdende e-commerce. De vraag naar 
grensoverschrijdende e-commercetransacties in Europa wordt beperkt doordat 
consumenten en ondernemingen in de EU verschillende obstakels tegenkomen 
wanneer ze online gaan. Europa is nog steeds een lappendeken van nationale online 
markten. We hebben in Europa geïnvesteerd in de interne markt, maar in 
werkelijkheid hebben we 27 nationale markten online.

Het scorebord van de digitale agenda van 31 mei 2011 is het eerste scorebord dat door 
de Europese Commissie bekendgemaakt is. Het laat zien hoe de EU en de lidstaten 
presteren als het gaat om de verwezenlijking van de overeengekomen doelen na het 
eerste bestaansjaar van de digitale agenda voor Europa (DAE). De DAE bevat 101 
specifieke acties (78 voor de Commissie, waarvan 31 wetgevingsvoorstellen, en 23 
voor de lidstaten) die tezamen bijdragen aan het genereren van groei door een 
opwaartse spiraal te bevorderen: het opheffen van knelpunten voor nieuwe diensten en 
innovatie zal de vraag doen toenemen, waardoor er meer prikkels ontstaan om te 
investeren in infrastructuren en innovatie. De acties zijn onderverdeeld in 7 rubrieken, 
die elk een belangrijk terrein van de digitale economie van Europa vormen. Over het 
algemeen worden er goede vorderingen gemaakt: 11 acties zijn voltooid (twee vóór de 
geplande einddatum), 6 acties die vorig jaar moesten worden opgeleverd zijn 
vertraagd en de overige 84 liggen grotendeels op schema. De DAE ondersteunt het 
open data-initiatief. Wat nog steeds achterblijft, is de grensoverschrijdende e-
commerce. 

Welke voordelen hebben consumenten van e-commerce? Dat zijn er twee: e-
commerce bevordert het welzijn van consumenten en stimuleert de innovatie en de 
concurrentie onder ondernemingen. Hierdoor kunnen consumenten kiezen uit een 
groter scala aan producten, die soms niet beschikbaar zijn in het land van de 
consument, en geld besparen. 

De digitale agenda bevat een aantal onderling met elkaar verbonden acties, die 
tezamen helpen om online transacties makkelijker te laten verlopen. Er wordt een 
pakket maatregelen aangenomen, zoals de eengemaakte Europese betalingsruimte 
(Single European Payment Area, SEPA) als aanvulling op e-handel. We zijn nog ver 
verwijderd van een soepel werkende SEPA. Dat neemt niet weg dat dit een belangrijk 
onderwerp is, net als elektronische betalingen. 

De wederzijdse erkenning van handtekeningen (fysiek en elektronisch) en 
grensoverschrijdende authenticatie zijn belangrijke stappen vooruit en helpen bij het 
wegnemen van bepaalde obstakels binnen e-commerce. 
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Een vraag met betrekking tot grensoverschrijdende e-commerce die nog onopgelost is 
en waarover nog verder nagedacht moet worden, is wat moet worden beschouwd als
de plaats waar de transactie plaatsvindt en welke rechtsgebied van toepassing is? Het 
DG Sanco is met deze kwestie bezig en zal later dit jaar een wetsvoorstel inzake een 
systeem voor alternatieve geschillenbeslechting en online geschillenbeslechting 
bekendmaken. Het ondernemen van gerechtelijke stappen moet zoveel mogelijk 
vermeden worden en we moeten zoeken naar een middel om geschillen eenvoudiger te 
beslechten dan het huidige systeem mogelijk maakt. Een efficiënt systeem voor 
alternatieve geschillenbeslechting moet snel, eerlijk en betaalbaar zijn om het 
werkelijk toegankelijk te maken voor consumenten. De huidige kosten (cf. de 
geschillenregeling voor .eu-domeinnamen, waarbij de beslechting ongeveer € 1000 per 
zaak kost, kan niet zonder meer toegepast worden).

Voor het opstellen van een Europees keurmerk is een sturende rol aangewezen. Sinds 
2000 zijn er een aantal keurmerkregelingen in het leven geroepen. Veel e-
commercegebruikers zijn daar echter niet van op de hoogte, met name als het gaat om 
grensoverschrijdende transacties, of ze zien de noodzaak van keurmerken niet in, 
omdat in hun ogen het gebruik van merken voldoende is. Een merk kan echter te duur 
zijn voor een kleine detailhandelaar en het opzetten van een betrouwbaar keurmerk 
zou derhalve de oplossing kunnen zijn. Er moet worden gezocht naar de juiste 
configuratie voor het winnen van het vertrouwen van de consument. 

Wat naast de beoordeling van e-commerce het belangrijkst lijkt, is een strategische 
paraplu voor online activiteiten en voor parallelle activiteiten die direct of indirect van 
invloed zijn op e-commerce, zoals breedbandtoegang en de toepassing van het 
telecompakket. De werkgroep e-commerce probeert dit te realiseren. 

4. E-commerce en intellectuele-eigendomsrechten, door de heer Jean Bergevin, hoofd 
van de eenheid Namaak en piraterij, DG MARKT, Europese Commissie.

Waarom is grensoverschrijdende e-commerce niet voldoende van de grond gekomen? 

Cijfers laten zien dat steeds meer producten nagemaakt worden. Men zou kunnen 
denken dat e-commerce de online verkoop van namaakproducten stimuleert. Een 
toename van het aantal namaakproducten kan zich voordoen wanneer er sprake is van 
een toename van de online handel. Deze twee zaken moeten echter niet met elkaar 
verward worden. Het internet heeft niet bijgedragen aan de toename van illegale 
praktijken, maar aan een toename van online activiteiten in het algemeen. Dat betekent 
dat we aan de ene kant de legale e-commerce verder moeten laten groeien, maar aan 
de andere kant illegale activiteiten moeten bestrijden en namaak en piraterij tegen 
moeten gaan. Deze cijfers hebben overigens geen betrekking op piraterij. Piraterij, 
oftewel het illegaal gratis downloaden van bestanden, staat los van het namaken van 
producten. Het zou nuttig zijn om ook voor piraterij cijfers te verzamelen, zodat we 
volledig inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken met betrekking tot 
handhavingseisen.

Een Europees systeem voor het erkennen van merknamen – in het bijzonder de 
merknamen die van buiten Europa komen – kan helpen om het vertrouwen in e-
commerce aanzienlijk te vergroten. Vertrouwde merken en de bijbehorende 



CM\872357NL.doc 27/37 PE467.179v03-00

NL

intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten) moeten beschermd worden. Een collectief 
rechtenbeheer in Europa zou de aangewezen weg zijn en een dergelijke maatregel zou 
van strategisch belang kunnen zijn voor e-commerce.

The richtlijn inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (2004/48/EG) 
is het wettelijke voorschrift dat op dit terrein moet worden toegepast. Deze richtlijn 
heeft betrekking op IE-rechten in het algemeen, maar is ook van invloed op hoe men 
tegen de digitale omgeving aankijkt.

Op 4 mei 2011 is een Memorandum van Overeenstemming (MvO) inzake verkoop 
gepubliceerd door de Commissie. Dit MvO is van fundamenteel belang voor 
overeenkomsten voor het bevorderen van het consumentenvertrouwen en voor het 
ontwikkelen van e-commerce, aangezien het maatregelen tegen namaak oplegt. De 
basis voor het MvO werd gelegd in de mededeling van de Commissie van 2009 inzake 
versterkte handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt, waarin 
werd erkend dat de bestrijding van namaak en piraterij niet alleen gunstig is voor de 
eigenaars van die rechten, maar ook in het belang is van andere belanghebbenden, 
zoals internetplatforms, groothandelaren, detailhandelaren en consumenten. Evenzo 
worden in de resolutie van de Raad betreffende een algemeen Europees plan ter 
bestrijding van namaak en piraterij en in de resolutie van de Raad betreffende 
versterkte handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt de ernst 
van namaak en piraterij en de gevolgen daarvan voor de cultuur en creativiteit alsmede 
voor het concurrentievermogen van de Europese Unie, en voor haar ondernemingen, 
creatieve krachten en consumenten erkend. In zijn reactie op de mededeling van de 
Commissie heeft het Europees Parlement deze aanpak algemeen onderschreven. 

Een belangrijk kenmerk van de digitale markt is traceerbaarheid, hetgeen kan helpen 
bij het verbeteren van de handhaving. Het is niet de bedoeling om ‘het internet te gaan 
controleren’. Er is echter wel behoefte aan maatregelen en praktijken om de 
auteursrechten op online producten te beschermen. De herziening van de richtlijn
inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten staat gepland voor 2012. Er 
heeft een openbare hoorzitting plaatsgevonden (19 april 2011 tot 7 juni 2011) over de 
herziening van deze richtlijn. Dit wordt gevolgd door een uitgebreide 
effectbeoordeling. 

5. BTW en e-commerce, door Patrice Pillet, hoofd van de sector BTW en andere 
omzetbelastingen, eenheid 1, DG TAXUS. Europese Commissie.

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een algemene verbruiksbelasting 
die wordt toegepast op commerciële activiteiten die de productie en verspreiding van 
goederen en de levering van diensten inhouden. 

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) vormt een belangrijke bron van 
inkomsten voor de nationale begrotingen van de lidstaten van de Europese Unie. Het 
btw-stelsel, dat is gebaseerd op wetgeving die op Europees niveau is aangenomen en 
op nationaal niveau wordt toegepast, heeft echter talloze tekortkomingen, waardoor 
het niet volkomen efficiënt en verenigbaar met de eisen van een werkelijke interne 
markt is.
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De eerste btw-richtlijn dateert van 1967. Vervolgens werd het eerste rechtskader met 
overgangsregelingen in 1993 vastgesteld met het oog op de interne Europese markt en 
de opheffing van interne grenzen en derhalve lang voordat e-commerce zijn intrede
deed. Tegenwoordig is de btw een van de grootste obstakels voor e-commerce en 
verkoop op afstand. Tot op heden heeft de uniforme grondslag waarin wordt voorzien 
door het gemeenschappelijke stelsel voor de belasting over de toegevoegde waarde 
(btw) niet adequaat ingespeeld op de levering van diensten via elektronische weg, 
aangezien het op deze manier leveren van diensten eenvoudigweg niet werd voorzien 
op het moment dat het bestaande belastingstelsel werd opgericht. Dientengevolge 
heeft de toepassing van de reeds eerder bestaande btw-regels op deze transacties 
discriminatoire resultaten opgeleverd. Voorheen waren elektronisch geleverde 
diensten die afkomstig waren uit de EU in het algemeen onderworpen aan btw, 
ongeacht de plaats van verbruik, terwijl de diensten die afkomstig waren van buiten de 
EU niet onderworpen waren aan btw, zelfs niet wanneer ze binnen de EU werden 
geleverd.

In richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde zijn de 
bepalingen vastgelegd die de invoering van het gemeenschappelijke btw-stelsel in de 
Europese Unie (EU) beheersen. Het gemeenschappelijke btw-stelsel geldt voor 
goederen en diensten die worden gekocht en verkocht voor consumptie binnen de EU. 
De belasting wordt berekend op basis van de waarde die bij iedere fase in de productie 
en distributieketen wordt toegevoegd aan de producten en diensten. Uiteindelijk wordt 
de btw door de eindverbruiker betaald in de vorm van een percentage bovenop de 
eindprijs van de goederen of diensten. Deze eindprijs is het totaal van de waarden die 
bij elke productie- en distributiefase werden toegevoegd. De leverancier van de 
goederen of diensten (de belastingplichtige) draagt de btw die over de goederen of 
diensten is betaald af aan de nationale belastingdienst nadat hij de reeds aan zijn 
leveranciers betaalde btw hiervan afgetrokken heeft.

Transacties die op het grondgebied van een EU-land tegen betaling worden uitgevoerd 
door een belastingplichtige die als zodanig optreedt, zijn onderworpen aan btw. 
Importen door alle personen zijn eveneens onderworpen aan btw.

Onder belastbare transacties vallen:

 de levering van goederen door een belastingplichtige; 
 intra-EU-verwervingen in een EU-land van goederen uit een ander EU-

land; 
 de levering van diensten door een belastingplichtige; 
 de invoer van goederen van buiten de EU (een grondgebied buiten de EU 

of een niet-EU-land). 

BTW op de verwerving van goederen

Een intra-EU-verwerving van goederen vindt alleen plaats wanneer er goederen vanuit 
een EU-land naar een ander EU-land worden getransporteerd. Dit gebeurt wanneer 
goederen die worden verkocht door een belastingplichtige in het EU-land van vertrek 
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in een ander EU-land (van aankomst) worden gekocht door een belastingplichtige die 
als zodanig optreedt of door een niet-belastingplichtige rechtspersoon. Dit gebeurt ook 
wanneer nieuwe transportmiddelen of aan accijns onderworpen producten worden 
gekocht door andere personen.

Indien het totale bedrag aan intra-EU-verwervingen van goederen door niet-
belastingplichtige rechtspersonen en bepaalde categorieën van belasting vrijgestelde 
personen niet boven een minimumdrempel van 10 000 euro per jaar komt, zijn deze 
verwervingen alleen onderworpen aan btw indien de aankoper besluit zich te 
registreren.

Intra-EU-verwervingen van tweedehandsgoederen, kunstwerken, verzamelvoorwerpen 
en antiek zijn niet onderworpen aan btw wanneer de verkoper een belastingplichtige 
handelaar of organisator van verkopen bij opbod is die de belasting op deze goederen 
heeft betaald door gebruik te maken van de bijzondere regeling voor belastingheffing 
over de winstmarge.

BTW op elektronisch geleverde diensten

Onder elektronisch geleverde diensten vallen diensten zoals culturele, artistieke, 
wetenschappelijke, educatieve diensten, diensten op het gebied van sport, amusement 
en informatie, en soortgelijke diensten, alsmede diensten met betrekking tot software, 
videogames en computers. Het gevolg is dat:

 voor nader omschreven elektronisch geleverde diensten, wanneer deze door 
een niet-EU-exploitant worden geleverd aan een EU-klant, de plaats van 
belastingheffing in de EU is en de diensten dienovereenkomstig zijn 
onderworpen aan btw; 

 wanneer deze diensten worden geleverd door een EU-exploitant aan een 
niet-EU-klant, de plaats van belastingheffing de plaats is waar de klant zich 
bevindt en de diensten niet onderworpen zijn aan btw in de EU; 

 wanneer een EU-exploitant deze diensten levert aan een onderneming in 
een andere lidstaat, de plaats van levering de plaats is waar de zakelijke 
afnemer is gevestigd; 

 wanneer de EU-exploitant deze diensten levert aan een particulier in de EU 
of aan een belastingplichtige in dezelfde lidstaat, de plaats van levering de 
plaats is waar de leverancier is gevestigd; 

Niet-EU-exploitanten zijn alleen verplicht zich voor btw-doeleinden te registreren 
wanneer zij zich bezighouden met de verkoop aan eindconsumenten. Als zij leveren 
aan EU-ondernemingen (en dit het overgrote deel van de transacties omvat), hebben 
zij geen enkele verplichting aangezien de zakelijke afnemers zelf de btw moeten 
verantwoorden op grond van de "verleggingsregeling".

De eenvoudigste en meest aantrekkelijke optie voor niet-EU-ondernemingen is 
gebruik maken van de in de richtlijn vastgelegde vereenvoudigde regeling voor 
dergelijke ondernemingen. Dit biedt hen de mogelijkheid om zich voor Europese 
belastingdoeleinden te identificeren in één Europese lidstaat, waarbij ze hun voordeel 
kunnen doen met verbeterde nalevings- en online rapportageprocedures.



PE467.179v03-00 30/37 CM\872357NL.doc

NL

Niet-EU-ondernemingen kunnen zich bij een belastingdienst in een lidstaat van hun 
keuze registreren. Zij zijn verplicht btw te heffen van niet-zakelijke klanten in de EU 
overeenkomstig het standaard belastingtarief in de lidstaat waar de klant woont. Elk 
kwartaal dragen zij de belasting die zij hebben ontvangen af aan de dienst waarbij ze 
geregistreerd zijn, vergezeld van een elektronisch aangifteformulier waarop de totale 
omzet voor elke EU-lidstaat wordt vermeld. Op basis van deze informatie zal de 
lidstaat waar de registratie plaatsgevonden heeft, de belastinginkomsten herverdelen 
over landen van desbetreffende consumenten. Deze vereenvoudigde regeling voor 
niet-EU-ondernemingen moet gedurende drie jaar worden toegepast, waarbij de 
mogelijkheid bestaat om op een technisch geavanceerdere regeling over te stappen.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze algemene regels. Tot de betreffende 
diensten behoren diensten die verband houden met onroerend goed, personen- en 
goederenvervoer, diensten die verband houden met activiteiten die betrekking hebben 
op cultuur, kunst, sport, wetenschap, onderwijs en amusement, restaurant- en 
cateringdiensten en diensten op het gebied van de kortdurende verhuur van 
transportmiddelen. Het hoofddoel van deze uitzonderingen is ervoor zorgen dat de 
dienst wordt belast op de plaats waar deze daadwerkelijk verbruikt wordt.
Teneinde dubbele belastingheffing, geen belastingheffing of verstoring van de 
mededinging te voorkomen kunnen EU-landen in hun relaties met niet-EU-landen 
uitgaan van het volgende:

 de op hun eigen grondgebied gelegen plaats van levering van bepaalde 
diensten mag worden aangemerkt als buiten de EU indien het effectieve 
gebruik en genot buiten de EU plaatsvindt; 

 de op een grondgebied buiten de EU gelegen plaats van levering van 
bepaalde diensten mag worden aangemerkt als binnen de EU indien het 
effectieve gebruik en genot op hun grondgebied plaatsvindt;

De plaats van invoer van goederen is het EU-land waar de goederen zich bevinden 
op het moment dat ze de EU binnenkomen.

Belastbaar feit en verschuldigdheid van de belasting

Uitgezonderd in een aantal specifiek genoemde gevallen doet het belastbare feit zich 
voor en wordt de belasting verschuldigd wanneer de goederen of diensten zijn 
geleverd.

In het geval van intra-EU-verwerving van goederen doet het belastbare feit zich voor 
zodra de verwerving heeft plaatsgevonden en wordt de belasting pas verschuldigd op 
de 15e dag van de maand die volgt op de verwerving. Indien voor die datum een 
factuur wordt verstuurd, wordt de belasting verschuldigd op de datum dat de factuur is 
verstuurd.

Richtlijn 2010/45/EU wijzigt Richtlijn 2006/112/EG betreffende het 
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de 
factureringsregels betreft. Vanaf 1 januari 2013, wanneer richtlijn 2010/45/EU in 
werking treedt, wordt de btw echter verschuldigd bij het verzenden van de factuur of 
na het verlopen van de in artikel 222 van deze richtlijn genoemde tijdslimiet als er 
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tegen die tijd nog geen factuur is verzonden. In het geval van de invoer van goederen 
vindt het belastbare feit plaats en wordt de belasting verschuldigd wanneer de 
goederen in een EU-land ingebracht worden.

Er wordt nagedacht over een one-stop-shop inzake btw voor de levering van diensten 
buiten de EU en een btw voor een one-stop-shop voor detailhandelaren, die één 
formulier moeten invullen om hun btw-betaling aan de desbetreffende lidstaten te 
doen toekomen in het geval van de verkoop van goederen. Vanaf 2015 zal in de 
lidstaat van verbruik een belasting worden geheven voor goederen die zijn gekocht 
van een EU-leverancier.

Op 1 december 2010 heeft de Commissie een Groenboek over de toekomst van de 
btw gepubliceerd. Dit groenboek vormde de basis voor overleg onder de titel ‘Naar 
een eenvoudiger, solider en efficiënter btw-stelsel’, dat plaatsvond tussen 1 december 
2010 en 31 mei 2011. Het doel van dit overleg was om een brede discussie met alle 
belanghebbenden te houden over de beoordeling van het huidige btw-stelsel en over 
de mogelijke manieren voor het verbeteren van de samenhang ervan met de interne 
markt en het vermogen ervan om inkomsten te werven, waarbij tegelijkertijd de 
nalevingskosten verlaagd worden.

Het Groenboek heeft in het bijzonder betrekking op de aanpak van 
grensoverschrijdende leveringen, alsmede op andere belangrijke kwesties op het 
gebied van fiscale neutraliteit, de mate van harmonisatie die vereist is in de interne 
markt en het verminderen van de administratieve rompslomp, terwijl tegelijkertijd de 
btw-inkomsten voor de lidstaten gecontinueerd moeten worden.

6. Ter afsluiting van de 4e bijeenkomst van de werkgroep werden de volgende 
onderwerpen door de deelnemers onder de aandacht gebracht voor nadere 
overdenking:

De coördinator van de werkgroep, de heer Arias Echeverria, wees op het feit dat e-
commerce in de VS meer succes heeft dan in Europa, met name grensoverschrijdende 
e-commerce. Misschien moet men naar de VS kijken en onderzoeken welke 
oplossingen daar zijn gevonden voor de kwesties die in Europa nog onopgelost zijn.

De nieuwe richtlijn inzake consumentenrechten is niet zo veelbelovend als gehoopt. In 
plaats van het herzien van het volledige stelsel voor e-commerce zou een minder 
rigoureuze stapsgewijze aanpak misschien verkieslijker zijn. E-procurement zou een 
eerste stap kunnen zijn, aangezien het zou kunnen helpen om veel van de problemen 
op te lossen die in deze werkgroep aan de orde zijn gekomen. Voor e-procurement zijn 
echter nog verschillende aanvullende acties nodig, zoals elektronische handtekeningen 
en elektronische authenticatie. Portugal heeft veel werk verricht door de 
belemmeringen voor e-procurement op te heffen en de Portugese aanpak kan ook in 
andere delen van Europa worden toegepast.

Een van de grootste obstakels op pan-Europees niveau is de btw. Dit obstakel moet 
voortvarend worden aangepakt. Het Groenboek over de btw is een uitstekend middel 
voor verdere overdenking en discussie; we moeten echter een stapje verder gaan om e-
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commerce en de online verkoop te kunnen verbeteren. Deze kwestie moet snel worden 
opgelost. De mogelijkheden, indien nodig voor het verlagen of vrijstellen van de btw, 
zijn er. Het is van groot belang dat het publiek wordt geïnformeerd over het gebruik 
van e-commerce en het huidige btw-regime inzake online detailhandel moet worden 
herzien. 

Een andere kwestie is online muziek. De snelheid waarmee het digitale medium zich 
ontwikkelt, verandert erg snel en jonge mensen moeten worden aangetrokken om 
beleidsmakers te adviseren, aangezien zij het beste zicht hebben op hoe het juiste type 
maatregelen kan worden geïmplementeerd.

Wat betreft de vergelijking tussen de EU en de VS en modellen van optimale 
praktijken werd opgemerkt dat de administratieve druk in de VS anders is, terwijl de 
belastinginkomsten in de EU beter zijn, ondanks het feit dat de administratieve druk 
hoger is. In de VS wordt er geen toezicht uitgeoefend op de afdracht van 
omzetbelasting, maar geschiedt dit op basis van vrijwillige naleving, hetgeen niet het 
geval is in de EU.

Welk rechtsgebied van toepassing is op de btw is een andere maas in de wet die nog
moet worden aangepakt.

Wat is het streven voor online handel? Het streven is 20% in 2015, zoals blijkt uit het 
scorebord van de digitale agenda van 31 mei 2011.

De offline en online bescherming van merken ligt nog niet op hetzelfde niveau. 
Verantwoordelijkheid en bescherming tegen namaak zijn hard nodig, met name in de 
toevoerketen. Aangezien de toevoerketen steeds langer wordt, komen er steeds meer 
tussenpersonen en kan de kans op problemen toenemen. Door de transparantie te 
vergroten, kan in deze groeisector een win-winsituatie worden gecreëerd. Het 
Memorandum van Overeenstemming, waaraan 2 jaar is gewerkt, moet worden 
toegepast. Men moet echter rekening houden met het feit dat het internet een open 
domein is en dat het succes ervan is gebaseerd op de laagdrempeligheid ervan.

Telecomdiensten en de levering van breedbanddiensten moeten zijn afgestemd op de 
vraag. Als deze diensten verzadigd raken, kan het zijn dat beschikbare diensten 
ontoegankelijk worden en dat een service-upgrade aangewezen is. Op 13 juli gaat het 
DG INFSO met de sector spreken over het upgraden van het huidige systeem om een 
business model te ontwikkelen voor de doelstelling van 30 MB per seconde in 2020.
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AGENDA

Eerste bijeenkomst van de werkgroep, 23 maart 2011
van 8:00 uur tot 10:30 uur, Brussel

Vergaderzaal: [ASP1E3] (voor ontbijt wordt gezorgd)

1. Goedkeuring van de ontwerpagenda.

2. Welkom en voorstellen van de werkgroepleden en deelnemers door de coördinator, 
EP-lid Pablo Arias Echeverría. Presentatie van de werkgroepmethode.

3. Naar een nieuwe mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van e-
commerce in de Europese Unie, door Jean Bergevin, hoofd van de eenheid Vrij 
verkeer van diensten en vestiging II: detailhandel en informatiediensten, DG 
MARKT, Europese Commissie.

4. E-commerce en consumenten, door David Mair, hoofd van de eenheid 
Consumentenmarkten, DG SANCO, Europese Commissie.

5. Digitale agenda voor Europa en e-commerce, door Miguel GONZALEZ-
SANCHO, plaatsvervangend hoofd van de eenheid C1: digitale agenda: 
beleidscoördinatie, DG Informatiemaatschappij en media.

6. Gedachtewisseling.

7. Diversen.

8. Tijd, plaats en onderwerp van de volgende bijeenkomst van de werkgroep.
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AGENDA

Tweede bijeenkomst van de werkgroep, 19 april 2011
van 10:00 uur tot 12:30 uur, Brussel

Vergaderzaal: [ASP A1E-1]
(Er wordt gezorgd voor een simultane vertaling in het FR,IT,EN,ES)

1. Goedkeuring van de ontwerpagenda.

2. Welkom en voorstellen van de werkgroepleden en deelnemers door de coördinator, 
EP-lid Pablo Arias Echeverría. 

3. Opening door EP-lid Pablo Arias Echeverría.

4. De richtlijn inzake consumentenrechten en e-commerce, door Andreas Schwab, lid 
van het Europees Parlement. Rapporteur van de richtlijn inzake consumentenrechten.

5. E-commerce en consumenten in Europa, door Ursula Pachl, plaatsvervangend 
directeur van BEUC (de Europese consumentenorganisatie).

6. Postdiensten en e-commerce, door Werner Stengg, hoofd van de eenheid. E3: online 
en postdiensten, DG Markt. Europese Commissie.

7. Postdiensten en e-commerce, bezien vanuit de private sector, door Carsten Hess,
vicevoorzitter en hoofd van de bedrijfsvertegenwoordiging in Brussel. Deutsche Post 
DHL.

8. Gedachtewisseling.

9. Diversen.

10. Tijd, plaats en onderwerp van de volgende bijeenkomst van de werkgroep.
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AGENDA

Derde bijeenkomst van de werkgroep, dinsdag 3 mei 2011
van 10:00 uur tot 12:30 uur, Brussel

Vergaderzaal: [ASP A1G-1]
(Er wordt gezorgd voor een simultane vertaling in het FR,IT,EN,ES)

1. Goedkeuring van de ontwerpagenda.

2. Welkom en voorstellen van de werkgroepleden en deelnemers door de coördinator, 
EP-lid Pablo Arias Echeverría. 

3. Opening door EP-lid Pablo Arias Echeverría.

4. Gegevensbescherming bij e-commerce, door Marie Hélène Boulanger, hoofd 
van de eenheid C3, DG Justitie. Europese Commissie.

5. Het midden- en kleinbedrijf, e-commerce en het voorstel van de Europese 
Commissie inzake elektronische facturering, door Danny Bunch,
plaatsvervangend hoofd van de eenheid DG ENTR/D3, verantwoordelijk voor ICT 
voor concurrentiekracht en industriële innovatie. Europese Commissie.

6. Online platforms en het MKB, een nieuwe ecosysteem, door Stefan Krawczyk, 
senior directeur en adviseur overheidsrelaties Europa. EBay Europa.

7. Meer bedrijven online, een initiatief van Google, door Julien Blanchez, landelijk 
marketingmanager, Google België.

8. Vertrouwde winkels, een initiatief van de private sector voor het ontwikkelen van 
een keurmerk in Europa, door Jean-Marc Noel, oprichter van Trusted Shops.

9. Gedachtewisseling.

10. Diversen.

11. Tijd, plaats en onderwerp van de volgende bijeenkomst van de werkgroep.
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AGENDA

Vierde bijeenkomst van de werkgroep, dinsdag 31 mei 2011
van 10:00 uur tot 12:30 uur, Brussel

Vergaderzaal: [ASP A1G-1]
(Er wordt gezorgd voor een simultane vertaling in het FR,IT,EN,ES)

1. Goedkeuring van de ontwerpagenda.

2. Welkom en voorstellen van de werkgroepleden en deelnemers door de coördinator, 
EP-lid Pablo Arias Echeverría. 

3. Opening door Malcolm Harbour, voorzitter van de Commissie IMCO.

4. Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris die 
verantwoordelijk is voor de digital agenda.

5. De digitale agenda voor Europa en e-commerce, door Ken Ducatel, hoofd van de 
eenheid C1: digitale agenda: beleidscoördinatie,, DG Informatiemaatschappij en 
media. 

6. E-commerce en intellectuele-eigendomsrechten, door de heer Jean Bergevin, hoofd 
van de eenheid Namaak en piraterij, DG MARKT, Europese Commissie.

7. BTW en e-commerce, door Patrice Pillet, hoofd van de sector BTW en andere 
omzetbelastingen, eenheid 1, DG TAXUD. Europese Commissie.

8. Gedachtewisseling.

9. Afsluitende opmerkingen door de coördinator van de werkgroep en aankondiging van 
de datum waarop de belangrijkste conclusies van de werkgroep worden gepresenteerd 
aan de IMCO.
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