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Vragen betreffende een Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa 

 

 

Geachte heer Kamp, 

 

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft met belangstelling kennisgenomen van de 

mededeling van de Europese Commissie inzake de Strategie voor een digitale eengemaakte 

markt voor Europa, welke op 6 mei jl. is gepubliceerd (COM(2015) 192), hierna de mededeling, 

en het daarbij behorende BNC-fiche van 22 mei 20151. De mededeling en het BNC-fiche geven 

de leden van de fractie van de SP aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en tot 

het stellen van de volgende vragen. 

 

Ten aanzien van Kernpijler 1 

De leden van de fractie van de SP hebben kennisgenomen van het voornemen om maatregelen 

te treffen die de administratieve lasten rondom de aangifte van btw moeten vergemakkelijken. 

Zij wachten met belangstelling de voorstellen af.  

 

Op het gebied van geoblocking ligt een uitdaging, zo menen de leden van de SP-fractie.  

Geoblocking is op het gebied van audiovisuele diensten nauw verbonden met het windows-

systeem van de bioscopen. Eerder zijn de bioscopen zeer machtig gebleken op dit gebied. Het 

zou volgens de leden van de SP-fractie wenselijk zijn om de afspraken in het kader van de me-

dedinging onder de loep te nemen. Kunt u hier een reactie op geven?  

Op andere terreinen dient de geoblocking een heel ander doel. Vanwege de lagere levensstan-

daard in bepaalde EU-landen worden sommige producten daar goedkoper aangeboden. Het 

wegnemen van de blocking kan leiden tot hogere prijzen in die landen, waardoor producten 

daar weer moeilijker bereikbaar worden voor consumenten. In EU-landen met een hogere le-

vensstandaard is de kans groter dat bedrijven, die door deze standaard met hogere kosten te 

maken hebben, door het wegnemen van de blocking vervolgens niet meer in staat zijn winstge-

vend te zijn. De leden van de fractie van de SP zijn daarom van mening dat dit onderwerp na-

der onderzoek behoeft. Zij steunen op dit gebied dan ook de inzet van de regering. Ook daar 

waar de regering aangeeft niet in te willen lossen op het gebied van consumentenrecht, zijn de 

SP-fractieleden het eens met de inzet van de regering. 
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Ten aanzien van Kernpijler 2 

Ten aanzien van de audiovisuele diensten verwijzen de leden van de SP-fractie naar de vorige 

opmerkingen.  

 

Het versterken van het bereik van internet in de Europese landen juichen de SP-fractieleden 

toe. Slechts een derde van de wereldbevolking heeft toegang tot het internet, en teneinde 

tweedeling te bestrijden op dit gebied, is versterking van het netwerk hard nodig, ook in Euro-

pa. Cybercriminaliteit is een groot probleem en zal met een groter bereik van het internet alleen 

maar toenemen. De leden van de fractie van de SP vinden het dan ook een omissie dat de rege-

ring in haar brief2 weinig aandacht aan dit onderwerp besteedt. Nu het Programma Aanpak Cy-

bercrime is afgelopen, bereiken hen berichten dat de innovatie op het gebied van ICT voor de 

aanpak van kinderporno tot stilstand is gekomen. In de ontstane patstelling kunnen interessan-

te IT-projecten, die kwalitatief bewezen zijn, geen doorgang vinden. De leden van de fractie van 

de SP duiden hier op onder meer een softwareprogramma, dat het mogelijk maakt op Europees 

niveau informatie uit te wisselen over afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen en de 

stand van zaken van het onderzoek hiernaar. De aanschaf van dit programma kan nu geen 

doorgang vinden. Kunt u toelichten op welke wijze de regering deze omissie wil invullen?  

 

Ook op de aanbevelingen op het gebied van e-vaardigheid en e-awareness geeft de regering 

geen reactie. Het digitaliseren van de overheid, en de daarbij behorende e-vaardigheden van de 

bevolking, zal nog een grote uitdaging blijken. Kunt u aangeven op welke wijze de regering dit 

denkt aan te pakken?  

De leden van de fractie van de SP zijn van mening dat de aanpak van e-vaardigheden en  

e-awareness van de regering weliswaar een goed begin is, maar nog tekort schiet om op alle 

terreinen een substantiële stap te kunnen maken. Zij zijn tevens van mening dat hier ook een 

grote rol voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weggelegd is. Kunt u hier 

een reactie op geven? 

 

Ten aanzien van Kernpijler 3 

Vrij verkeer van data en verdere digitalisering van de samenleving op een degelijke en kosten-

beperkende wijze, kan niet zonder standaardisering. De leden van de fractie van de SP consta-

teren dat open standaarden nog steeds geen vanzelfsprekendheid zijn bij de Nederlandse over-

heid. Te vaak is de overheid hierdoor afhankelijk van een leverancier, dit is het zogenaamde 

verschijnsel vendor lock-in. De SP-fractieleden vragen u wat de regering gaat doen om open 

standaarden nu echt als standaard neer te zetten en om er zich in de aanbestedingen ook aan 

te houden.  

Zij bemerken daarnaast een zekere terughoudendheid van de regering op het gebied van nor-

mering. Kunt u deze terughoudendheid toelichten? Juist de opkomst van smart industry en de 

groei van vele private initiatieven op dit terrein, vragen om standaardisering en normalisering 

teneinde de connectiviteit te bevorderen. Dat vraagt regie op nationaal, maar zeker ook op in-

ternationaal niveau. De SP-fractieleden vragen u of de regering hierin voor haar een rol ziet. 
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De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet en ontvangen deze graag, gelet op het aanstaande zomerreces, uiterlijk 3 juli 2015. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

A.M.V. Gerkens 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken 

 

 

 

 

 

 


