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CONCLUSIES VAN DE IMCO-WERKGROEP  
Over elektronische handel

Inleiding 

Op 28 februari 2011 hebben de IMCO-coördinatoren de heer Pablo Arias Echeverria, de 
rapporteur van het verslag "Completing the internal Market for E-Commerce" (voltooiing van 
de interne markt voor e-handel) opgedragen om met betrekking tot dit onderwerp een 
werkgroep in te stellen. De werkgroep bood een forum voor een uitwisseling van standpunten 
tussen beleidsmakers in de Europese instellingen en respectieve belanghebbenden, om een 
analyse te maken van de stappen die nodig zijn voor de verbetering van e-handel, het 
consumentenvertrouwen hierin te vergroten en een grondig onderzoek te doen naar de 
maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het reeds door het Europees Parlement 
goedgekeurde initiatief voor een Europees keurmerk.  

Het doel van de werkgroep

Terwijl het in een economische crisis verkeert, moet Europa het beste zien te halen uit een 
interne markt van 500 miljoen consumenten.  E-handel is een instrument dat veel 
mogelijkheden biedt om het concurrentievermogen van de EU-economie en de Europese 
interne markt een nieuwe vorm te geven en te verbeteren.  Een sterke Europese markt moet op 
mondiaal niveau kunnen concurreren.  We hebben nu de gelegenheid om de regels te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat de interne markt in de toekomst wereldwijd sterker is en 
meer concurrentievermogen heeft.  

Het internet heeft verandering gebracht in onze manier van leven, van werken, van 
informatieverwerving, van interactie met elkaar (via sociale netwerken) en zou ook enorme 
veranderingen kunnen teweegbrengen in veel andere aspecten van ons leven, bijvoorbeeld 
onderwijs.  Het internet heeft onmiskenbaar een directe invloed op de economie en dit zal de 
komende jaren ongetwijfeld zo blijven. Door middel van het internet hebben bedrijven, 
individuen, regeringen en ondernemers mogelijkheden voor radicale innovaties in het gebruik 
en de verstrekking van informatie gekregen, alsmede het vermogen om wereldwijd en overal 
goederen en diensten te leveren. 

In Europa bestaan er nog belemmeringen voor elektronische handel binnen de Unie, zoals de 
ongelijke regelgeving inzake consumentenbescherming, ongelijke belastingregels en regels 
over gegevensbescherming, bescherming van intellectueel eigendom, postdiensten etc. Het 
doel van de IMCO-werkgroep inzake e-handel was om, in 4 bijeenkomsten, een open en vrij 
debat te voeren waar leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de 
Commissie, belanghebbenden en deskundigen de verschillende maatregelen die momenteel 
door de Europese Commissie worden uitgevoerd, analyseren, toekomstige initiatieven 
bespreken en leemten die de komende jaren zouden moeten worden aangepakt, identificeren. 

Belangrijkste conclusies van de werkgroep

Elektronische handel en consumenten
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Consumenten hebben weinig vertrouwen in grensoverschrijdende e-handel.  Uit recente 
publicaties, zoals het vijfde scorebord van de interne markt, blijkt dat de e-handel binnen de 
lidstaten gestaag groeit maar dat dit niet geldt voor grensoverschrijdende e-handel. Hieruit 
valt op te maken dat er aan de vraagzijde een enorm vertrouwensprobleem bestaat.

Consumenten hebben verschillende bezwaren tegen grensoverschrijdende e-handel, onder 
andere: gebrek aan kennis en informatie over hun rechten en juridische onzekerheid over wat 
ze kunnen doen indien er in het koopproces via het internet iets verkeerd gaat, hoe ze hun geld 
terug kunnen krijgen als er problemen zijn met het product of de levering ervan, angst voor 
bedrog en taalbarrières.

Ook de huidige juridische versnippering op het gebied van consumentenrechten vormt zowel 
voor consumenten als voor bedrijven een belemmering voor grensoverschrijdende handel.  
Grensoverschrijdend opererende handelaren hebben te maken met 27 verschillende 
regelstelsels.  Er is een sterke interactie tussen e-handel en de mate waarin consumentenwetten 
geharmoniseerd zijn.  Consumenten willen weten wat hun rechten zijn, terwijl handelaren graag naar 
één rechtstselsel zouden willen verwijzen in plaats van naar een hele reeks.

Veel consumenten zijn nog niet op de hoogte van de aanbiedingen en concurrerende prijzen 
die grensoverschrijdende handelaren hun kunnen bieden.  Hoewel er ongeveer 300 websites 
zijn die prijsvergelijkingen bieden, zijn er maar een paar die grensoverschrijdende 
prijsvergelijkingen geven.  Er is behoefte aan meertalige websites waar de prijzen in heel 
Europa met elkaar worden vergeleken.  Zonder de keuze te beperken, zouden we de macht 
van het internet op zo’n manier moeten gebruiken dat vergelijkingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van prijs en kwaliteit, voor consumenten nuttiger en interessanter zijn.

Voorstellen:

 Met de goedkeuring van de consumentenrechtenrichtlijn zal een stap voorwaarts 
worden gezet in het creëren van meer juridische zekerheid met betrekking tot 
verschillende aspecten.  

 Het creëren van een doeltreffend grensoverschrijdend EU-systeem voor alternatieve 
geschillenbeslechting op het internet om mogelijke conflicten op te lossen.  

 Het lanceren van de EU-code van internetrechten, zoals in de Digitale Agenda voor 
Europa is aangekondigd, alsmede een gedragscode voor internetgebruikers.

 Het stimuleren van Europese consumentencentra en deze van meer financiële 
middelen voorzien.  

 Een begin maken met en het aanmoedigen van het creëren van meertalige websites 
waar prijzen in heel Europa met elkaar worden vergeleken. 

 Het organiseren van meer voorlichtingscampagnes voor consumenten.

MKB'S

Middelgrote en kleine bedrijven zijn een motor van de Europese economie. Mkb’s zouden 
zich er meer van bewust moeten zijn dat e-handel en grensoverschrijdende handel de kern van 
hun onderneming kunnen vormen. Belemmeringen voor internethandel moeten worden 
weggenomen en er kan in Europa nog steeds veel verbeterd worden op het gebied van ICT en 
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industriële innovatie, omdat ICT veel meer benut kan worden voor concurrentievermogen en 
groei.

E-handel moet niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor mkb’s als onderdeel van 
hun kernactiviteiten prioriteit krijgen. Er zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die 
zich door internethandel staande hebben weten te houden en ook van bedrijven die meer winst 
hebben gemaakt en veel banen hebben gecreëerd nadat ze waren begonnen met verkoop via 
het internet.

Voorstellen:

 ·Aanmoediging van lancerings- en stimuleringsinitiatieven zoals het 
ondersteuningsnetwerk voor e-business (EBSN) waarin een aantal mkb’s wordt 
samengebracht om ze te integreren in de digitale toeleveringsketens, de agenda voor e-
vaardigheden, de ICT-standaardisatie en dergelijke, waardoor meer bewustzijn ten aanzien 
van de voordelen van internethandel wordt gecreëerd en meer informatie ter beschikking
van mkb’s wordt gesteld en hun deelname in de e-handel wordt gestimuleerd.

 ·Het ontwikkelen van instrumenten zoals e-facturering, e-verwerving, e-ondertekening en 
e-goedkeuring. 

Gegevensbescherming 

Consumenten maken zich grote zorgen over hun privacy en de veiligheid van gegevens en dit 
kan hen weerhouden van het online winkelen.  In het digitale milieu moet met alle relevante 
belangen en rechten en met de volledige bescherming van fundamentele vrijheden rekening 
worden gehouden.  Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming is door alle lidstaten 
uitgevoerd, hoewel er grote verschillen bestaan in de manier waarop deze is uitgevoerd en in 
de kosten voor de overdracht van gegevens en de controle van gegevens.  

Voorstellen:

 ·Harmonisatie van regels op dit gebied om een voorspelbaardere juridische omgeving te 
creëren.  

 ·Een zeer belangrijk punt is de transparantie inzake gegevens en de mogelijkheid om 
gegevens te corrigeren of te verwijderen en om melding te maken van schendingen.  

 ·Vermindering van de administratieve last en vereenvoudiging van meldingseisen om het 
vertrouwen in het internet en de internetomgeving te vergroten. 

 ·Aanpassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming aan de toekomstige nieuwe 
uitdagingen en innovaties rond gegevensbescherming, zoals het nieuwe computeren met 
het internet, waarbij software, gedeelde middelen en informatie zich op ver afgelegen 
servers bevinden (cloud-computing).
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Postdiensten: 

Voor e-handel en verkoop op afstand is van essentieel belang dat de postdiensten soepel 
functioneren.  Verschillende producten van de e-handel zijn alleen verkrijgbaar via de 
grensoverschrijdende e-handel en vaak kunnen zelfs in het eigen land gevonden producten 
goedkoper in het buitenland worden gekocht.  Dit betekent dat de pakketdienst zal blijven 
groeien. 

De fysieke levering van goederen wordt zowel door leveranciers als door kopers nog steeds 
als een hindernis gezien.  Bij grensoverschrijdende e-handel vanuit het ene land naar het 
andere zouden de tarieven voor de pakketlevering in bepaalde gevallen hoger kunnen zijn dan 
bij de binnenlandse levering. Prijsverschillen kunnen onder andere worden veroorzaakt door: 
kwaliteit van de dienst, gebruik van een volg- en opsporingssysteem, afstand, timing en 
watergrenzen tussen regio’s.

Het creëren van een 'FRONTEX voor goederen' aan de buitengrens van de EU om kwesties 
op het gebied van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten aan te pakken, zou 
contraproductief kunnen zijn, omdat hierdoor de post- en snelpostketens ernstig zouden 
kunnen worden belemmerd, zonder dat hierdoor meer bescherming zou ontstaan. 

In het Witboek over vervoer (COM/2011/0144 definitief), is de doelstelling opgenomen om in 
2030 30 % van het vervoer via het spoor en de binnenlandse wateren te laten verlopen.  Er 
moet op worden gelet dat zakenmodellen voor de e-handel, zoals levering op de volgende 
dag, niet teniet worden gedaan. 

Voorstellen:

 Uniformering en vereenvoudiging van regels die betrekking hebben op postdiensten 
bij de grensoverschrijdende e-handel, vooral btw-regels. 
 Verduidelijking van regels met betrekking tot opslagdiensten (welke wetten zijn van 
toepassing en van welk land en welk land is op het punt van de btw van toepassing); 
 Uniformering van milieubelasting en wegenbelasting (d.w.z. EU-eurovignet) omdat 
deze de lasten en kosten voor klanten van grensoverschrijdende e-handel zouden kunnen 
verhogen.
 Verduidelijking van vervoersrechten en verbeteringen van het vervoer op het gebied 
van: betrouwbaarheid, leveringssnelheid, klantvriendelijkheid en een goed 
retourneringsbeleid.

BTW 

Eén van de grootste obstakels op Europees niveau is de btw.  Het Groenboek over btw 
(COM(2010) 695 definitief) is een uitstekend instrument voor verdere reflectie en dialoog. 
We moeten echter verdergaan om de e-handel en verkoop via het internet te kunnen laten 
groeien.  Dit dient zeer snel te worden opgelost. Er bestaan mogelijkheden voor btw-verlaging 
of –vrijstelling, indien nodig.  Voorlichting van het publiek over het gebruik van e-handel is 
van cruciaal belang en de huidige btw-regeling voor voorlichting over webwinkels moet 
worden herzien.  
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Voorstellen:

Vereenvoudiging en uniformering van de huidige btw-regels voor verkoop op afstand,
Vermindering van de administratieve last voor mkb’s
Instelling van één loket (voorstel uit 2004)
Opheldering over de vraag welke jurisdictie van toepassing is bij btw-kwesties in verband 
met grensoverschrijdende e-handel 
 Onderzoek naar de mogelijkheden voor btw-verlaging of –vrijstelling bij 

grensoverschrijdende internettransacties. 

Intellectuele eigendomsrechten en handhaving

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten en de strijd tegen namaak en commerciële 
piraterij zijn belangrijke uitdagingen. Een Europees systeem dat het juridisch kader biedt voor 
het verbeteren en bijhouden van de wetgeving over handhaving, auteursrechten en het 
collectief beheer van rechten om deze aan te passen aan de digitale economie van de 21ste 
eeuw is van groot belang. 

Terwijl we de legale e-handel verder moeten laten bloeien, moeten we illegale activiteiten 
tegengaan en het vervaardigen van namaakproducten en commerciële piraterij beteugelen, om 
het consumentenvertrouwen te vergroten, en ook om intellectuele eigendomsrechten en het 
werk van ontwerpers en innovatoren te beschermen.  De gemeenschappelijke 
intentieverklaring (MoU) van 5 mei 2011 inzake de verkoop van namaakproducten via het 
internet was een stap in de goede richting en is van essentieel belang voor overeenkomsten 
over het creëren van consumentenvertrouwen en voor het ontwikkelen van e-handel, omdat 
hierdoor maatregelen tegen het vervaardigen van namaakproducten worden afgedwongen.  

Voorstellen:

 Herziening van de richtlijn inzake handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten die in 2012 
moet plaatsvinden om de handhaving te verbeteren en deze aan de digitale tijd aan te passen. 

 Vernieuwing van het juridisch kader waarin intellectuele-eigendomsrechten opereren. 
 Voorstellen en uitvoeren van doeltreffende wetgeving om collectief beheer in Europa te 

vereenvoudigen. 
 Starten van een debat over de mogelijkheden en uitdagingen van internetdistributie van 

audiovisueel werk. 

Keurmerk 

In Europa bestaan al vele kwaliteitslabels.  Het probleem is dat deze in de 
grensoverschrijdende e-handel onvoldoende garanties bieden.  Daarom is er behoefte aan een 
Europees keurmerk.

Een Europees keurmerk moet eenvoudig en goed gestructureerd zijn en veel inhoud hebben, 
zodat het een meerwaarde heeft voor de e-handel en het consumentenvertrouwen verhoogt, en 
moet ervoor zorgen dat we snel transparantie bereiken.  Het zou een overkoepelend merk 
moeten zijn dat in het hele toepassingsgebied werkelijke garanties biedt, dat zowel de 
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consument als bedrijven meer vertrouwen moet geven, met juridische zekerheid en een geld-
terug-garantieregeling voor consumenten, een gestandaardiseerd EU-ADR-systeem met een 
meertalig online resolutiesysteem, dat beoordeling van verkopers en feedback van klanten 
mogelijk maakt en waardoor verklaringen van bedrijven kunnen worden geloofd.  Wat de 
institutionele setting moet zijn van de autoriteit die dit keurmerk mag leveren, is een moeilijke 
vraag, aangezien er in de interne markt geen onafhankelijke Europese regelgevende instantie 
is.  Dit moet nog verder worden besproken

Voorstel:

 Creëer een platform van beleidsmakers, belanghebbenden en deskundigen om de 
uitvoering van een Europese keurmerkregeling te onderzoeken. 

 Om betekenisvol en zichtbaar te kunnen zijn, moet een gedragscode voor het verlenen 
van een keurmerk voor internethandel van de hoogste kwaliteit zijn.  Dit houdt in dat 
er ook financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld om dit werkelijk 
doeltreffend te maken. 

Vervolgactie 

 Er moet een totaalbeeld worden gegeven van wat de e-handel nodig heeft.  De huidige 
versnippering in de interne markt over de 27 lidstaten, en de verschillen in btw moeten 
worden weggenomen en het vertrouwen van consumenten en handelaren in de e-handel 
moet worden versterkt.  De instelling van een speciale regeling voor e-handel in de interne 
markt, vergelijkbaar met het 28e regime waarover momenteel in de EU-instellingen wordt 
gesproken, om de huidige belemmeringen uit de weg te ruimen.  

 Er zou naast de nieuwe ‘Single Market Act’ één enkele e-handelwet moeten worden 
ontwikkeld.  

 De werkgroep wil blijven voortbouwen op het reeds in deze 4 bijeenkomsten verrichte 
werk, als een strategisch chapeau voor de e-handel. 


