online shoppen in
Duitsklnd en b¡ngêwqtchen in Spqnie
Niet otleen de Jonge Bqlie in Den Hoog viert dit joor een feestje. De Europese Unie viert dqt
de interne mqrkt 25 joor bestoqt. In die 25 joor heeft de interne mqrkt veel goeds gebrocht
voor zowel burgers ols bedrijven in Europo. Door een morkt zonder binnengrenzen te creeren
woqrin het vrij verkeer von goederen, personen, diensten en kopitool centrool stqqt, is het
Europese BNP met 1,7% gegroeid en zijn er miljoenen bonen bijgekomen.r ln diezelfde 25 ioor
is technologisch veel verqnderd. De opkomst von het internet en digitole technologieën
bieden de interne mqrkt nieuwe uitdogingen, moor voorql konsen. De interne mqrkt wordt
dqqrom omgevormd tot een digitole interne morkt (oigitot Single Morket). ln dit ortikel
voor de lustrumglossy met ols toeposselijk themq "#let's get digitol" wordt ingegoon op
de lootste EU ontwikkelingen en - misschien nog wel belongrijker - 'whqt's in it for you?'.
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#DigitolsingleMorket

Om hier een einde oon te moken4, is een verordening
oongenomen die - kort gezegd - regelt dot bedrijven
niet longer mogen discrimineren op bosis von de

De Europese Commissie heeft in 2015 hoor Digitol Single

Morket-strotegie gelonceerd, omdat de konsen, die de
digitolisering onze somenleving biedt, nog te weinig
werden benut. Uit onderzoeken bleek dot slechts l5%
von de consumenten online oonkopen doet in een
onder EU-lond, moor ook dot 63% von de websites geen
grensoverschrijdende verkoop toestoot.2 Doorom
heeft de Commissie octie ondernomen. Er zijn regels
opgesteld om consumenten die online oonkopen doen
te beschermen, mogelijke concurrentieproblemen zijn
geidentificeerd, verschillende btw-regels zijn (verder)
gehormoniseerd om de losten voor bedrijven bij
grensoverschrijdende verkoop terug te dringen etc.s

notionoliteit, woon- of vestigingsploots von de klont.s
De verordening verplicht bedrijven olleen niet om hun

producten in een ondere lidstoot cf te leveren, ols
zij die optie niet ook oon lokole klonten geven. Om te
bevorderen dot die loptop olsnog bijjou bezorgd kon
worden, is de Verordening voor grensoverschrijdende
pokketbezorging oongenomen. Die moet ertoe
leiden dot de grensoverschrijdende pakketmorkt
tronsporonter en concurrerender wordt, zodot jij zelf
mokkelijker in stoot bent een pokketvervoerder in te
schokelen en de loptop olsnog (voor een redelijke prijs)

#Online shoppen

krijgt thuisbezorgd.6

Een volgende belongrijke stop is dot geoblocking en
-discriminotie worden verboden. Geoblocking is een
proktijk woorbij een (potentiele) klont op grond von
notionol¡teit of geogrcfische locotie wordt geblokkeerd
om een online oonkoop te doen. Stel, je wilt een loptop
kopen en komt erochter dot de loptop het goedkoopst
is op een Duitse site. Op het moment dot je noor die
Duitse site wilt gcron wordt de website geblokkeerd,
outomotisch doorgeschokeld noor de Nederlondse site
of kun je de oonkoop olleen voltooien met een Duitse
betoolrekening. Geodiscriminotie houdt in dot je wel
noor de Duitse site kcn en de loptop kon kopen, moor
niet tegen dezelfde voorwoorden, omdot je geen lokole
consument bent. Zo moet je misschien een hogere prijs
betolen. Het wordt je doordoor onmogelijk gemookt om
hetzelfde product (goedkoper) in een ondere lidstoot te

#Binge-wqtchen
Helcos geldt de geoblocking-verordening niet voor
oudiovisuele diensten (streomen en downlooden
von films, series en bijvoorbeeld sportuitzendingen)
en mocr beperkt crls het goot om (niet-oudiovisuele)
outeursrechtelijk beschermde werken (zools e-books
en muziek). Als bijvoorbeeld een nieuwe serie ol wel
wordt getoond in Fronkrijk, moor nog niet in Nederlond,
kun je met een beroep op de geoblocking verordening
niet ofdwingen dct je die serie toch in Nederlond kon
bekijken.
Wel kun je sinds 20 moort 20lB in ondere lidstoten

dezelfde series en films kijken ols in Nederlond,
bijvoorbeeld met je Netflix-obonnement. Voorheen
werd je occount nog wel eens geblokkeerd of hod
je geen toegong tot hetzelfde oonbod zodrc een

kopen,
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mr. M.A.M.L. vqn de Sqnden
Bird L Bird
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rEuropese Rood, Digitole eengemookt morkt voor Europo,

oonbieder merkte dot je vonuit het buitenlond inlogde.
De zgn. portobilite¡tsverordeningT

Mr. drs. D.P. Kuipers en

bepoolt kort gezegd

opril 2018

dot oonbieders von betoolde online-content diensten
obonnees, die tijdelijk in een ondere lidstoot verblijven,
dezelfde toegong tot deze diensten bieden ols zij in hun
eigen lidstoot hebben.
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(www.consilium.europo.eu/nl/policies/digitol-single-

morket/).
2

Europese Commissie, persbericht Digitole eengemookte

morkt voor Europo: Commissie stelt zestien ¡nit¡otieven voor, 6
mei
3

2015.

Europese Commissie, Shoping the Digitol Single Morket,

(rrttps:l/ec.europo.eu/digitol- single- mo rket/en/policies/

#Whqt's in it for you?
Met de totstondkoming von de Digitol Single Morket
vervogen Oe (Olgitote) binnengrenzen von de Europese
Unie nog meer don ol het gevol wos. Er wordt olles
oon gedoon om jou ols consument betere toegong

shoping4

di

gitol- single- morket).

Het kon overigens ook goon om bevoordeling von lokole

klonten bij de verkoop von toegongskoorten voor pretporken
of popconcerten of outohuur in een ondere l¡dstoqt.
sVerordening (eu) zole/soz von 28 februori 2018.

te geven tot producten en diensten binnen de EU.
Wilje online shoppen bij een Duitse winkel? Geen
probleem. Wilje binge-wotchen op een regenochtige
vokontiedog in Sponje? Be our guest. Wij zouden
doorom willen eindigen met:#Whot's not in it for you?

6

Verordening (eu) zoßl a+¿ betreffende grensoverschrijdende

pokketbezorgdiensten von
7

4.)

1B

opril 2018.

Verordening (eu) zolzfilze von

14

jun¡ 2017.

