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Ondernemers beter beschermd bij zakendoen op
digitale platforms
Ondernemers hebben voortaan meer zekerheid wanneer zij zakendoen met digitale platforms zoals
reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores. De EU-lidstaten hebben op
14 juni in Luxemburg ingestemd met een Europees voorstel voor regelgeving.
In de zogenoemde Platform-to-Business (P2B)-verordening worden bijvoorbeeld transparantie over algemene
voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en regels omtrent geschillenbeslechting vastgelegd.
De nieuwe regelgeving gaat ook gelden voor platforms die met hun hoofdvestiging niet in de Europese Unie zijn
gevestigd, maar die daar wel actief zijn, zoals Facebook, Google en Amazon. De digitale platforms hebben één jaar de
tijd, na de publicatiedatum deze zomer, om aan de verordening te voldoen.
“Platforms zijn voor ondernemers steeds belangrijker om hun diensten of producten aan te bieden”, aldus
staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). “Nederlandse mkb’ers kunnen hierdoor gemakkelijk
een groot publiek bereiken, óók over de grens. Met deze regels zorgen we voor een eerlijkere economie. Een kleinere
ondernemer is beter beschermd en kan met vertrouwen online zaken doen.”

Eerlijke verhoudingen
In de huidige situatie lopen bedrijven soms tegen problemen aan bij het online zakendoen op een platform,
bijvoorbeeld in geval van een geschil. De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan eerlijke verhoudingen:
transparantievereisten voor online platforms en e ectieve geschillenbeslechting.
Digitale platforms moeten zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast
moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een ondernemer van een
platform te verwijderen en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten van derden die ook op het
platform worden aangeboden.

Geschillen
Om te zorgen voor e ectieve geschillenbeslechting bepaalt de verordening dat ondernemers bij een geschil kosteloos
bij het platform terecht moeten kunnen voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms externe
bemiddelaars aanwijzen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling.
Kleinere platforms, waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en met een jaaromzet tot vijftig miljoen euro, zijn
uitgezonderd van de verplichtingen rondom geschillenbeslechting.
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Consumentenvertrouwen eurozone bijna op laagste
punt ooit
Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni gedaald naar bijna het
laagste niveau ooit. Dat meldt de Europese Commissie, op basis van haar
index die het... 
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Brussel: strengere regels en toezicht duurzame
handel nodig
De Europese Commissie wil strengere regels voor en toezicht op mensen- en
arbeidsrechten, milieu- en klimaateisen in handelsverdragen met andere
landen en daarvoor... 
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07 juni 2022

EU akkoord over 'fatsoensnorm' voor minimumloon
EU-landen moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij
de gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar bij de tijd worden
gebracht, hebben... 
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24 mei 2022

Europese Commissie wil begrotingsregels tot 2024
opschorten
De Europese Commissie wil de EU-begrotingsregels tot eind 2023
opschorten, vanwege de onzekere economische gevolgen van de oorlog in
Oekraïne. 
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Brussel wil strengere regels online financiële
dienstverlening
Consumenten die online nanciële contracten afsluiten, bijvoorbeeld voor
een verzekering of lening, moeten beter beschermd worden tegen onvolledige
informatie en... 

