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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener klaagt over de verplichte aankoop van een besturingssysteem bij het kopen van een 
computer of tablet. Hij merkt op dat dit een probleem is voor consumenten die reeds een 
geldige licentie hebben en voor hen die een gratis besturingssysteem willen installeren, zoals 
Linux. Indiener stelt dat de verplichting om een besturingssysteem te kopen een vorm van 
monopolie in de hand werkt, wat de prijzen in de sector kunstmatig verhoogt en bedrijven 
toestaat hun machtspositie te misbruiken. Indiener vraagt dat consumenten de keuze wordt 
gegeven een computer zonder besturingssysteem te kopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

De Commissie is zich bewust van de moeilijkheden die consumenten ondervinden bij het 
kopen van een computer of tablet zonder een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem en zij 
volgt de ontwikkelingen op dit gebied. Het hangt echter af van een reeks feitelijke, juridische 
en economische overwegingen of er al dan niet sprake is van een overtreding van de EU-
mededingingswetgeving. 

Voor zover de Commissie bekend bestaan er geen contractuele verplichtingen voor 
computerfabrikanten om hun apparatuur met een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem te 
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verkopen. Het lijkt erop dat het de structuur van de markt en de vraag van de consumenten 
zijn die er toe leiden dat verkopers vooraf geïnstalleerde besturingssystemen aanbieden op 
hun apparatuur. 

Wat betreft de tablets is de markt waartoe deze apparatuur behoort nog vrij nieuw en in 
ontwikkeling. Het is daarom niet duidelijk dat een enkel bedrijf, inclusief Microsoft, in dit 
stadium een dominante positie heeft verworven. 

Tenslotte, als verkopers besluiten om computers of tablets aan te bieden die geen belangrijke 
herconfiguraties toestaan, zoals het veranderen van het besturingssysteem, zijn zij verplicht 
om toekomstige klanten adequaat te informeren over dergelijke beperkingen.  Dit is gebaseerd 
op Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken1, die handelaren ertoe 
verplicht om consumenten te voorzien van alle informatie over productkenmerken die nodig 
is voor het maken van een weloverwogen keuze.

                                               
1 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de 
interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 
98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken).


