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Betreft: Verzoekschrift 1907/2009, ingediend door U. P. (Duitse nationaliteit), over pop-
ups en ongewenste reclamefilmpjes

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener ergert zich aan de aanwezigheid van steeds meer pop-ups met reclame op 
internetpagina's. Bestaande reclameblokkeringsprogramma's zijn geen oplossing, want deze 
blokkeren ook nuttige en gewenste pop-ups. Indiener ergert zich voorts aan reclamefilmpjes 
die ongevraagd op het computerscherm verschijnen, de aandacht van de kijker opeisen en 
moeilijk uit te schakelen of te verwijderen zijn. Hij beschouwt deze dwingende vormen van 
reclame als gevaarlijk. Indiener vindt dat pop-ups en reclamefilmpjes verboden moeten 
worden en hij vraagt zich voorts af of deze niet ook als concurrentieverstorend moeten 
worden beschouwd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Indiener ergert zich aan de aanwezigheid van steeds meer pop-ups met reclame op 
internetpagina's. Bestaande reclameblokkeringsprogramma's zijn geen oplossing, want deze 
blokkeren ook nuttige en gewenste pop-ups. Indiener ergert zich voorts aan reclamefilmpjes 
die ongevraagd op het computerscherm verschijnen, de aandacht van de kijker opeisen en 
moeilijk uit te schakelen of te verwijderen zijn. Hij beschouwt deze dwingende vormen van 
reclame als gevaarlijk. Indiener vindt dat pop-ups en reclamefilmpjes verboden moeten 
worden en hij vraagt zich voorts af of deze niet ook als concurrentieverstorend moeten 
worden beschouwd.
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Het is in de eerste plaats belangrijk vast te stellen dat de zogenaamde pop-ups inderdaad een 
soort reclame/commerciële communicatie zijn. Via die communicatie proberen 
dienstverleners in de informatiemaatschappij om reclame te maken voor een product of dienst, 
of om meer informatie te weten te komen over hun gebruikers/afnemers. Die activiteit valt 
binnen het toepassingsgebied van de richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG1) 
omdat het een dienst van de informatiemaatschappij is. 

Wat de suggestie van indiener inzake een algemeen verbod betreft, moet absoluut worden 
benadrukt dat een algemeen verbod op dergelijke diensten de facto een algemene 
disproportionele belemmering zou vormen voor het aanbieden van die diensten en als 
schending van de richtlijn inzake elektronische handel zou kunnen worden gezien. De richtlijn 
inzake elektronische handel bevat al duidelijke transparantievereisten waarbij de afnemer van 
de dienst alle gegevens van de dienstverlener moet krijgen en zich in principe op die manier 
tegen toekomstige pop-ups kan verzetten.

Volgens de richtlijn moeten zulke dienstverleners zich rechtstreeks en permanent toegankelijk 
maken voor de afnemers en moet de afnemer van zo een dienst gemakkelijk contact kunnen 
opnemen met de dienstverlener. Als indiener vindt dat er specifieke websites zijn waar zulke 
pop-ups hem storen, zou hij de mogelijkheid moeten hebben om op een eenvoudige manier 
contact op te nemen met de dienstverlener. Mocht indiener daarbij moeilijkheden 
ondervinden, bestaat ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de 
nationale contactpunten die overeenkomstig artikel 19, lid 4, van de richtlijn inzake 
elektronische handel zijn opgericht en die bij dergelijke problemen moeten helpen.

Het nationale contactpunt in Duitsland is: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel.: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

E-mail: braun@euroinfo-kehl.eu

Website: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Als een pop-up onder de definitie valt van ongevraagde commerciële communicatie van 
artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2009/136/EG, moet de dienstverlener voldoen aan de specifieke 
vereisten inzake zulke diensten van de informatiemaatschappij, zoals de vereiste dat 
dienstverleners die gebruik maken van ongevraagde commerciële communicatie regelmatig 
de "opt-out"-registers waarin natuurlijke personen die dergelijke commerciële communicatie 
                                               
1 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1–16.
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niet wensen te ontvangen, zich kunnen inschrijven, regelmatig te raadplegen en te respecteren 
(overeenkomstig artikel 7 van de richtlijn inzake elektronische handel).


