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Geachte voorzitter,

De Commissie dankt de Eerste Kamer voor haar brief over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en 
transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten {COM(2018) 
238 final}.

De Commissie is verheugd over de belangstelling van de Eerste Kamer voor het voorstel 
en wil daar graag een toelichting bij geven.

Wat de doeltreffendheid van de voorgestelde maatregelen betreft, is de Commissie ervan 
overtuigd dat contractuele transparantie in combinatie met betere buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting de meest geschikte manier is om te zorgen voor gezonde 
ecosystemen waar het gaat om onlineplatforms in Europa. Regels van die strekking laten 
het innoverend vermogen van platforms onaangetast, terwijl een geharmoniseerd kader 
voor grensoverschrijdende onlinehandel zorgt voor voorspelbaarheid voor zakelijke 
gebruikers. Geharmoniseerde regels en meer transparantie zullen het tegelijkertijd voor 
onlineplatformbedrijven in Europa gemakkelijker maken om op te schalen.

Het voorgestelde regelgevingskader moet gelden voor platforms, zowel binnen als buiten 
de Europese Unie, die onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines aanbieden 
aan respectievelijk zakelijke gebruikers en gebruikers van zakelijke websites die hun 
vestigings- of woonplaats in de Unie hebben. Het zou derhalve het concurrentievermogen 
van Europese platforms niet aantasten. Omdat wereldwijd actieve platforms belangrijk 
zijn voor het onderhouden van een naadloze dienstverlening over de hele wereld is een 
universele toepassing van de lichte contractuele verplichtingen waarin het voorstel 
voorziet echter mogelijk, wat ook aan gebruikers buiten de Europese Unie ten goede zou 
komen.
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De Commissie is ook van mening daf de voorgestelde verordening de grondbeginselen 
van de bedrijfsmodellen van onlineplatforms onverlet laat en niet zal leiden tot 
versnippering aan de aanbodzijde. Uit het grondige onderzoek dat de Commissie naar 
platforms heeft uit gevoerd, is gebleken dat netwerkeffecten op natuurlijke wijze leiden tot 
een beperkt aantal succesvolle platforms die bepaalde marktsegmenten creëren of 
innemen. Meer concurrentie om de plaats van de centrale intermediair zal in dit 
verband, zo er al gevolgen zijn, innovatie en kwaliteit bevorderen, ten voordele van de 
consument. Voorts zou Europa hierdoor nieuwe mogelijkheden krijgen om sterke 
onlineplatforms voort te brengen.

Tot slot is de Commissie, wat betreft het belang dat er enkele sterke Europese spelers 
bestaan, van mening dat het zoM’el economisch als strategisch noodzakelijk is dat Europa 
concurrerende EU-platforms de ruimte geeft en deze ondersteunt1. Zoals gezegd moet de 

voorgestelde verordening in dit verband het opschalingspotentieel van het grote aantal 
bestaande platformstartups in de EU bevorderen. Tegelijkertijd is doeltreffende 
handhaving van de bestaande wetgevingsinstrumenten van cruciaal belang om het 
bedrijfsleven en het publiek het nodige vertrouwen te geven om onlineplatforms te 
gebruiken.

De Commissie hoopt dat de vragen van de Eerste Kamer hiermee zijn beantwoord en 
verheugt zich op het vervolg van de politieke dialoog.

Hoogachtend,

' Zie de mededeling van de Commissie „Online platforms en de digitale eengemaakte markt — Kansen en 
uitdagingen voor Europa” (COM(20I6) 288 final).
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