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onduidelijke en onredelijke berekening van kosten aan verkopers die 
gebruikmaken van een verkoopsite op internet

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster klaagt over de – naar haar mening – onduidelijke en onredelijke berekening van 
kosten aan verkopers die boeken verkopen via de website amazon.de. Verkopers moeten een 
vast bedrag aan verzendkosten betalen van 3 EUR. Wanneer een verkoop plaatsvindt, brengt 
de operator van de website een verkoopcommissie van 15% van de verkoopprijs plus 
verzendkosten in rekening, waarbij 7% btw wordt opgeteld. Indienster is van mening dat de 
verkoopcommissie alleen over de verkoopprijs zou moeten worden berekend. Bovendien 
vraagt zij zich af waarom de verkoper btw moet betalen. Daarnaast worden er ook andere 
kosten in rekening gebracht, hoewel zij zegt dat het niet duidelijk is hoe en waarom dit 
gebeurt, bijvoorbeeld een abonnementsprijs van 39 EUR per maand plus 0,99 EUR voor elk 
product dat via de website wordt verkocht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Volgens de informatie die op de website van Amazon.de beschikbaar is, hebben verkopers die 
Amazon als de zogenaamde marktplaats willen gebruiken de keuze uit twee mogelijkheden: 
het 'single-sale'-model en een maandabonnement (prijs: 39 EUR), dat uitsluitend bedoeld is 
voor verkopers met een groot verkoopvolume (d.w.z. meer dan 40 items per maand). 
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Indienster richt zich op het 'single-sale'-model en de toepasselijke voorwaarden daarvan. Bij 
het 'single-sale'-model worden voor één enkele verkoop drie cumulatieve bedragen in 
rekening gebracht: 1) de vaste verkoopheffing van 0,99 EUR (anders dan indienster 
veronderstelt, zie hierboven, wordt deze bij de keuze voor het maandabonnement niet in 
rekening gebracht), 2) een variabele commissie van 15% van de prijs van het artikel in 
kwestie, en 3) een vaste heffing van 1,01 EUR per artikel. Het voorbeeld op de website van 
Amazon betreft de verkoop van een boek aan een klant in Duitsland, met een prijs van 10 
EUR en verzendkosten van 2,99 EUR (die voor rekening komen van de koper, en niet de 
verkoper), waarbij de verkoper btw-plichtig is (voor boeken geldt in Duitsland het btw-tarief 
van 15%). Aan de verkoper die Amazon.de als marktplaats gebruikt, worden de volgende 
kosten in rekening gebracht: 1) 0,99 EUR (de vaste verkoopheffing), 2) 1,50 EUR (de 
variabele commissie van 15% van de prijs van 10 EUR), en 3) een vaste heffing van 1,01 
EUR, d.w.z. in totaal 3,50 EUR, plus de btw van 15%, d.w.z. 0,53 EUR, in totaal 4,03 EUR. 
Voor de btw geldt dat dit een algemene, breedgebaseerde verbruikersbelasting is, die stoelt op 
de waarde die aan goederen en diensten wordt toegevoegd. Deze belasting wordt op bijna alle 
in de EU voor gebruik of consumptie gekochte en verkochte goederen en diensten in rekening 
gebracht (er zij op gewezen dat voor boeken een verlaagd btw-tarief geldt). De totale 
inkomsten van de verkoop (de prijs betaald door de koper plus de verzendkosten) bedragen 13 
EUR. Amazon betaalt de verkoper in dit geval 8,97 EUR (13 EUR minus 4,03 EUR).

Hoewel de informatie op de website van Amazon.de vrij ingewikkeld zou kunnen worden 
genoemd, mag ervan uit worden gegaan dat een redelijke gebruiker deze voorwaarden kan 
begrijpen. Niets duidt erop dat deze voorwaarden in strijd zijn met de bepalingen van de 
richtlijn elektronische handel1 of, wat de verzendaspecten betreft, met de bepalingen van de 
richtlijn postdiensten2. Wat de hierboven bedoelde verzending betreft, zou de ontvanger zelfs 
1,10 EUR besparen in vergelijking met een eenmalige verzending door de aanbieder van de 
universele dienst (3,00 EUR, d.w.z. het speciale tarief dat voor Amazon geldt, in plaats van 
4,10 EUR).

                                               
1 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische 
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronsiche handel, in de interne markt.
2 Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de dienst, zoals gewijzigd door de Richtlijnen 2002/39/EG en 2008/6/EG.


