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Online winkelen: geoblocking verleden tijd
 
Goed nieuws voor online shoppers: geen  geoblocking meer en   doorgeleid worden naar
een website   in een ander EU-land. De regels die het EP goedkeurde zijn vanaf 3
december van kracht.
 
Online winkelen maakt deel uit van het dagelijks leven van veel Europeanen: 57% van de EU-
burgers heeft in 2017 online iets gekocht. Daarnaast is online winkelen één van de favoriete
activiteiten van internetgebruikers: 68% van de internetgebruikers winkelde online in 2017.
 
Online winkelen stopt niet bij de grens: in 2017 kocht een derde van de online shoppers bij een
winkel in een ander EU-land. Klanten kunnen echter tegen meerdere obstakels aanlopen
waardoor ze niet krijgen wat ze willen.
 
Met ingang van 3 december 2018 is de verordening van kracht om een einde te maken aan
geoblocking van klanten die een website in een ander EU-land bezoeken. Volgens deze wet
zullen klanten in staat zijn om te kiezen van welke website ze goederen of diensten willen
kopen, zonder te worden geblokkeerd of automatisch te worden omgeleid naar een andere
website vanwege hun nationaliteit, woonplaats of zelfs hun tijdelijke locatie.
 
De leden keurden de wetgeving goed op 6 februari 2018.
 
Wat is geoblocking?
 
Elke beperking opgelegd door online winkels op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats
van de internetverbinding.
 
 
 Het kan de vorm aannemen van een landdoorleiding, wanneer de gebruikers automatisch naar
de nationale versie van een website worden geleid, zelfs als ze verbinding willen maken met de
site van een ander EU-land.
 
 
 Andere vormen van deze vorm van klantendiscriminatie zijn onder meer:
 

 de website accepteert geen betaalmiddelen (bijvoorbeeld creditcards) uit een ander
land
 
  niet kunnen registreren op de website vanwege het fysieke adres van de gebruiker
of de plaats waar de gebruiker verbinding maakt.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97022/parliament-votes-to-end-barriers-to-cross-border-online-shopping


Uit een studie van de Europese Commissie die duizenden websites in de EU heeft
geanalyseerd, bleek dat in slechts 37% van de gevallen gebruikers uit een ander EU-land de
aankoop konden voltooien en de goederen konden kopen die ze wilden. In de andere gevallen
ondervonden gebruikers geoblocking
 
Waarom het Parlement er voor heeft gezorgd om geoblocking te stoppen
 
Het Europees Parlement wilde dat deze discriminatie wordt beëindigd, zodat mensen zowel
online als offline kunnen profiteren van een geïntegreerde interne markt.
 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (EVP, PL), rapporteur voor de nieuwe verordening, zei:
"Na roaming, na portabiliteit, ben ik er echt trots op dat we in samenwerking met de Europese
Commissie een oplossing hebben gevonden voor het probleem van geoblocking. Dit zal ten
goede komen aan miljoenen burgers."
 
 
 De  nieuwe  regels  zijn  van  toepassing  op  een  breed  scala  van  goederen  en  diensten,
waaronder:
 
• fysieke goederen zoals meubels en elektronica;
 
 • online diensten zoals clouddiensten of websitehosting:
 
 • entertainmentdiensten zoals kaartjes voor pretparken en concerten.
 
 
Hoe zit het met het beëindigen van geoblocking voor andere producten?
 
 
 Het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat de Europese Commissie binnen twee jaar
een evaluatie zal maken van de beëindiging van geoblocking, waarbij ook wordt gekeken naar
materiaal dat beschermd is door auteurrecht zoals e-books en audiovisuele producten die
voorlopig van de wet zijn uitgesloten.
 
Meer informatie
Persbericht: Online winkelen in de hele EU om gemakkelijker vanaf 3 december (EN, 30-11-
208)
Persbericht: Het Parlement wil belemmeringen voor grensoverschrijdend online winkelen
beëindigen (06-02-2018)
Meer artikelen over de Digitale interne markt
Pagina van de Europese Commissie over geoblocking
Briefing:aanpak van geoblocking (EN)
Verordening
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http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/96776/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180202IPR97022/ep-wil-belemmeringen-voor-grensoverschrijdend-online-winkelen-beeindigen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180202IPR97022/ep-wil-belemmeringen-voor-grensoverschrijdend-online-winkelen-beeindigen
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/20150625TST70823
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI%282016%29586620_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018R0302


Bekijk de video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/geo-blocking-and-online-shopping_N01-PUB-181203-GEOB_ev

Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe
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