Prioriteitenlijst Thuiswinkel.org - Europese Parlementsverkiezingen 2014

De e-commerce sector is één van de weinige Europese sectoren die continu een economische groei
met dubbele cijfers laat zien. De Europese e-commerce sector heeft een verzamelde waarde van
ongeveer € 358 miljard en creëert voor honderdduizenden banen, direct en indirect, in verschillende
sectoren waaronder de pakketbezorging en ICT.
In de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen in mei 2014 en de benoeming van een
nieuwe Europese Commissie in november deelt Thuiswinkel.org haar beleidsprioriteiten.
Thuiswinkel.org is lid van Ecommerce Europe.
Ecommerce Europe is een belangrijke stakeholder in beleidszaken met betrekking tot de digitale
interne markt. Deze marktis gefragmenteerd en incompleet. Ook is sprake van beperkte coördinatie
tussen de Directoraat-Generaals van de Europese Commissie, Lidstaten, en Europarlementariërs.
Ecommerce Europe vraagt daarom aan de Europese autoriteiten om één loket voor e-commerce
beleid. Met dit prioriteitendocument stelt Ecommerce Europe een integrale benadering van vijf
beleidsprioriteiten voor: Internetbeveiliging & privacy, de rechten van de consument, online
betalingen, belastingzaken en e-logistiek.
De suggesties van Ecommerce Europe voor een goed webwinkelklimaat zijn:

INTERNETBEVEILIGING EN DATABESCHERMING
Harmoniseer privacy- en gegevensbescherming zonder extra administratieve lasten Ecommerce Europe spoort het Europees Parlement en de Europese Commissie aan om te focussen
op het harmoniseren van wetgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Echter, het
implementeren van nieuwe en geactualiseerde wetgeving dient plaats te vinden zonder dat innovatie
wordt beperkt door onredelijke administratieve lasten voor webwinkels.
Vooruitgang e-identificatie en authenticatie - Ecommerce Europe is ervan overtuigd dat zowel de
consumenten als de winkeliers baat zouden hebben bij een integrale benadering van eidentificatie, authenticatie en e-handtekeningen. Een betrouwbaar en gebruikersvriendelijk panEuropees e-identificatiemechanisme werkt bevorderlijk op grensoverschrijdende handel en levert een
win-win-win-situatie opleveren voor consumenten, winkeliers en de economische groei.
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CONSUMENTENRECHTEN
Een door de sector ontwikkeld keurmerk - Ecommerce Europe is van mening dat een panEuropees keurmerk door de sector zelf ontwikkeld dient te worden en raadt alle initiatieven van
Europese wetgevers op dit front af. Ecommerce Europe is bezig met een eerste stap richting een
keurmerk, door een reeks voorwaarden te ontwikkelen. In de tussentijd werkt Ecommerce Europe,
tezamen met belangrijke stakeholders uit de sector, een non-profit pan-Europees raamwerk
voor keurmerken.
Geef richting met betrekking tot het implementeren van de Richtlijn Consumentenrechten – De
Richtlijn Consumentenrechten is een goede stap in het realiseren van de digitale interne markt.
Desondanks is Ecommerce Europe niet te spreken over twee bepalingen die het functioneren van de
sector belemmeren. Het betreft de onlogische bepalingen betreffende de retourbetalingen en de
bepaling over de uiteenlopende zichttermijnen bij deelleveringen. Daarom doet Ecommerce
Europe een dringend beroep op de Europese Commissie om de lidstaten richtsnoeren te geven
over hoe deze bepalingen te implementeren.
Pan-Europese actie voor eerlijke concurrentie - Ecommerce Europe wil pan-Europese actie die
zorgt voor gelijke toegang tot vergelijkingssites en zoekmachines. Vergelijkingssites en
zoekmachines zouden een transparante, concurrerende markt moeten faciliteren zodat het MKB en
hun klanten kunnen profiteren van de diensten die deze tools bieden.
Verwerp de Verordening betreffende het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht - Ecommerce
Europe en BEUC – de Europese koepel van Consumentenverenigingen – zijn eensgezind in hun
ongenoegen over de voorgenomen Verordening betreffende het Gemeenschappelijk Europees
Kooprecht (CESL). Ecommerce Europe wil de administratieve lasten en de kosten van het
implementeren van nieuwe, extra regels verminderen, want deze zullen de door de consumenten
betaalde prijzen verhogen. Een gelijksoortig systeem van EU-wetgeving, zelfs een die vrijwillig is, zal
het vertrouwen niet vergroten. Ecommerce Europe beschouwt de CESL daarom als ontoereikend in
zijn huidige vorm.
Zorg voor een snelle invoering van een gezamenlijke Europese Online Klachten- en
Geschillenbeslechtingssysteem – Het online systeem dient allesomvattend te zijn en gemakkelijk
toegankelijk, en dient voort te bouwen op bestaande nationale systemen voor alternatieve
geschillenbeslechting.
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BETALINGEN
Steun een veilige en transparante betalingsmarkt – Ecommerce Europe kijkt uit naar de herziening
van de Payment Service Directive II. De Payment Service Directive II biedt met Access to the Account
ruimte voor nieuwe partijen die de ontwikkeling van producten bespoedigen en de
grensoverschrijdende verkoop stimuleren. Belangrijk daarbij is dat alle partijen zich houden aan
dezelfde veiligheidsstandaarden die worden aangeboden door webwinkels. Ecommerce Europe
vraagt de Europarlementariërs en de Europese Commissie om de introductie van een nieuwe
‘klasse’ van betalingen te combineren met voorlichting door de aanbieders die de diensten
ontwikkelen en door de uitgevende banken. Het niet juist positioneren van deze diensten kan
leiden tot verwarring.
Lagere betalingskosten voor consumenten en winkeliers - Ecommerce Europe is van mening dat
zogenaamde Multilateral Interchange Fees (MIFs) een belemmering vormen voor concurrentie en
innovatie. Ecommerce Europe wil dat extra kosten bovenop betalingen worden weggenomen,
zodat prijzen worden verlaagd, hetgeen ten voordele komt van zowel de consument als de
winkelier.
De interoperabiliteit van betalingssystemen tussen alle lidstaten en alle online apparaten
faciliteren - De markt voor mobiele commercie (“m-commerce”) heeft een enorme groeipotentie en
Ecommerce Europe doet een dringend beroep op Europese beleidsmakers deze groei te faciliteren bij
het ontwerpen van al het betaling gerelateerde beleid. De interoperabiliteit van de betalingssystemen
van lidstaten is ook essentieel om de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Dit vergt een
integrale benadering van de markt van betalingssystemen zodat wetgeving toekomstbestendig
wordt.
BELASTING
Harmoniseer BTW zo veel mogelijk – Er is een verschil van 10 procentpunten tussen de lidstaten
met de laagste BTW – Luxemburg (15%) – en die met de hoogste – Zweden en Denemarken (25%).
Dit is een ernstige verstoring van het gelijke speelveld dat nodig is om de grensoverschrijdende
handel te bevorderen en de interne markt te realiseren.
De Europese Unie dient een stap te zetten in de richting van het creëren van wat de Europese
Commissie een gemeenschappelijke BTW-code noemde. Deze BTW-code mag niet discrimineren
tussen de ‘digitale’ en de ‘echte’ economie, want een dergelijk onderscheid zou kunstmatig zijn. De
gemeenschappelijke BTW-code dient ter harmonisering van de BTW-regels voor alle bedrijven
en consumenten.
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Ontwikkel een loket voor fiscale vragen – Veel winkeliers, vooral in het MKB, weten te weinig af
van wat er fiscaal komt kijken bij grensoverschrijdende handel, hetgeen het potentieel van de interne
market beperkt. Er dient daarom een pan-Europees loket te komen dat fiscale vragen afhandelt.

E-LOGISTIEK
Betrek alle belanghebbenden bij het realiseren van de interne markt voor het afleveren van
pakketten – De explosieve groei in grensoverschrijdende handel en de digitale economie vergt een
transformatie in de Europese markt in het afleveren van pakketten. Ecommerce Europe verheugt zich
over de initiatieven van het Europese Parlement en de Europese Commissie om de interne markt in
het afleveren van pakketten te realiseren. Online winkeliers willen in alle dialogen tussen
belanghebbenden betrokken zijn om te zorgen voor een duurzame grensoverschrijdende
afleveringsmarkt.
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