
CM\1004015NL.doc PE519.620v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

28.8.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1167/2012, ingediend door C.D.  (Duitse nationaliteit), over de 
beoordeling van kopers op eBay 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voelt zich als onlineverkoper gediscrimineerd omdat hij geen negatieve of zelfs 
neutrale beoordeling kan geven van zijn kopers. eBay geeft kopers de mogelijkheid om 
verkopers op de site te beoordelen op geboden service, snelheid van afhandeling, enz. 
Omgekeerd kunnen verkopers kopers niet beoordelen op nakoming van afspraken, 
betaalgedrag, enz. Slechte betalers worden zodoende nooit herkenbaar. Indiener is van 
opvatting dat er sprake is van ongelijke behandeling op eBay.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Consumenten die online winkelen gebruiken steeds vaker online-evaluatiemechanismen. 
Bovendien zijn consumenten steeds beter op de hoogte van de beschikbaarheid en het belang 
van feedback over hun feitelijke ervaringen bij het onlinewinkelen. In dit verband zijn er twee 
situaties te onderscheiden: 

In de eerste plaats evalueren consumenten hun eigen ervaringen bij het onlinewinkelen (bijv. 
de kwaliteit van de verstrekte informatie, de staat van het gekochte artikel of de gekochte 
artikelen en de kwaliteit van de geleverde leveringsdiensten), wat tot uitdrukking komt in hun 
evaluatie van de individuele verkoper.
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In de tweede plaats raadplegen consumenten steeds vaker de evaluaties en commentaren van 
ander kopers voordat zij daadwerkelijk besluiten om tot aankoop over te gaan. Zo blijkt uit 
een recente studie in Frankrijk dat 70% van de onlinekopers de evaluaties en commentaren 
van anderen werkelijk raadpleegt, ondanks dat deze nog steeds vaak onder voorbehoud 
worden gebruikt.1

De Commissie is op de hoogte van het feit dat in de meeste gevallen de evaluatie- en 
feedbackmechanismen die op verschillende onlineverkoopplatforms (bijv. eBay) of 
waarderingswebsites (bijv. www.reviewcentre.com) worden aangeboden, gemaakt zijn voor 
consumenten die daadwerkelijk onlineaankopen doen en/of de daaraan gerelateerde diensten 
(bijv. betalingen en levering) evalueren.

Tegelijkertijd merkt de Commissie dat onlineplatforms stappen ondernemen om ervoor te 
zorgen dat verkopers ook de kans krijgen om hun reputatie te beschermen en feedback over 
kopers te geven. 

In samenvatting van het commerciële beleid van eBay, waaraan in dit verzoekschrift wordt 
gerefereerd, staan bijvoorbeeld enkele door eBay ingestelde maatregelen, zoals:

 verkopers kunnen vereisten voor kopers aan hun voorkeuren toevoegen om 
ongewenste bieders te voorkomen (bijv. kopers blokkeren die de beleidsregels te vaak 
hebben overtreden of te veel aantekeningen wegens onbetaalde objecten hebben);

 verkopers kunnen van kopers eisen dat zij meteen bij aankoop betalen;

 verkopers kunnen problemen met kopers gemakkelijk melden;

 verkopers kunnen het meldingspunt voor verkopers gebruiken voor het melden van 
een onbetaald object, "chantage" via feedback of andere problemen met een koper 
(eBay onderzoekt alle meldingen en verwijdert alle negatieve of neutrale feedback die 
in strijd is met het beleid van eBay).2

Conclusie

Online-evaluatiemechanismen zijn commerciële oplossingen op vrijwillige basis die door 
verschillende belanghebbenden worden toegepast (bijv. onlineverkoopplatforms, sociale 
media en specifieke websites), en die normaal gesproken bedoeld zijn om de toegang tot 
adequate en eerlijke informatie over een bepaalde aankoopervaring en een bepaalde
webhandelaar te vergemakkelijken.

De EU-wetgeving omvat geen expliciete voorschriften die specifieke elementen voorschrijven 
in de presentatie en werking van online-evaluatiemechanismen in welke vorm dan ook zoals 

                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 De volledige lijst met maatregelen staat op de volgende website van eBay: 

http://pages.ebay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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bedoeld in het verzoekschrift. De Commissie kan dan ook geen maatregelen eisen of nemen 
tegen verschillende evaluatiemechanismen. 

Desalniettemin wenst de Commissie erop te wijzen dat zij de ontwikkelingen en ervaringen 
met betrekking tot de specifieke instrumenten op dit gebied nauwgezet volgt met het oog op 
de doelstellingen in haar mededeling over "Een coherent kader voor een groter vertrouwen in 
de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten"1. Met name 
wordt gewezen op de volgende ontwikkelingen:

 vergelijkingswebsites (bijv. over prijzen, de kwaliteit van diensten of milieueffecten) 
die moeten voldoen aan de betrouwbaarheids-, onafhankelijkheids- en 
transparantiecriteria; en

 het gebruik van betrouwbaarheidskeurmerken, waardoor de onlinewinkelervaring van 
de consument kan worden bevorderd. 

                                               
1 COM(2011) 942 def. van 11.1.2012.
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