Publiekssamenvatting
Webbrowsers: Europese consument krijgt de keuze
Uw internet – uw keuze

Waar gaat het om?
•

Jarenlang koppelde Microsoft automatisch zijn Internet Explorer-webbrowser aan zijn
Windows-besturingssysteem.

•

De Commissie vreesde dat dit wegens de dominante positie van Microsoft op de markt voor
besturingssystemen zou leiden tot een beperking van de keuze van de consument en van
het aanbod van innovatieve producten.

•

In oktober 2009 deed Microsoft toezeggingen om die belemmering voor de
concurrentie op te heffen. De Commissie heeft die toezeggingen van Microsoft nu voor
een periode van vijf jaar juridisch bindend gemaakt.

•

Vanaf maart 2010 zullen Windows-gebruikers op een browserkeuzemenu kunnen kiezen
welke webbrowser(s) zij op hun computer willen.

Wie heeft er baat bij?
•

Meer dan 100 miljoen Europese gebruikers van Windows-besturingssystemen (XP,
Vista, 7 en toekomstige versies) en nog ettelijke miljoenen meer in de toekomst.

•

Iedereen die deze producten gebruikt bij zijn werk of studies (al wordt die keuze dan vaak
door anderen, bijvoorbeeld de IT-afdeling, gemaakt).

Hoe werkt het?
•

U zult via een "browserkeuzemenu" vrij één (of meer) webbrowsers kunnen kiezen uit
de 12 populairste, waaronder Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari en Opera.

•

Over iedere browser zal de producent informatie verstrekken, waardoor u als consument
vrij en met kennis van zaken zult kunnen kiezen.

•

Als op uw computer Internet Explorer als standaardbrowser is ingesteld en de installatie van
updates automatisch gebeurt, krijgt u dit keuzemenu automatisch te zien. Als updates op uw
computer niet automatisch geïnstalleerd worden, kunt u kiezen of u het keuzemenu al dan
niet wilt ontvangen.
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Wat gaat er precies veranderen?
•

Door grotere concurrentie tussen de webbrowsers, zullen de gebruikers vermoedelijk
meer verschillende browsers gaan gebruiken.

•

Dat moet tot meer innovatie leiden bij de aanverwante producten (digitale inhoud,
software, webtechnologie, enz.).

Wanneer moet deze maatregel ingaan?
De update die het browserkeuzemenu zal bevatten verschijnt in maart 2010.
Deze update zal gedurende vijf jaar beschikbaar blijven.

Meer informatie
Veel gestelde vragen (FAQ) en documenten betreffende de zaak
http://ec.europa.eu/competition/consumers/web_browsers_choice_en.html
Meer over het concurrentiebeleid
http://ec.europa.eu/competition/consumers/index_en.html
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