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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2971
Vragen van de leden Wörsdörfer en Van Haga (beiden VVD) aan de
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht
«Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels» (ingezonden
20 mei 2019).
Mededeling van Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)
(ontvangen 12 juni 2019).
Vraag 1
Deelt u de mening van de Consumentenbond dat de Chinese webwinkelgigant AliExpress verkoopvoorwaarden hanteert die in strijd zijn met Europese
consumentenregels?1 Zo ja, welke Nederlandse en Europese consumentenregels worden door AliExpress geschonden?
Vraag 2
Indien sprake is van schendingen, hoe verhouden deze zich tot uw inzet in de
Raad van Concurrentievermogen van 29 en 30 november 2018? In hoeverre
geven de mogelijke schendingen van het Nederlandse en Europese consumentenrecht door bedrijven uit derde landen aanleiding voor het herzien van
de Nederlandse inzet?
Vraag 3
Welk acties kan en gaat u in Europees verband ondernemen om de rechten
van Nederlandse consumenten te waarborgen met betrekking tot de aankoop
van producten uit derde landen?
Vraag 4
Welke mogelijkheden heeft u om bedrijven zoals AliExpress bij schendingen
van Nederlandse en Europese consumentenregels te bestraffen, te blokkeren
of te weren van de Europese interne markt? Heeft de Autoriteit Consument en
Markt (ACM) voldoende mogelijkheden om het Nederlandse consumentenrecht te waarborgen en af te dwingen?
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https://www.ad.nl/tech/chinese-webgigant-aliexpress-in-strijd-met-europese-regels~a0bce4e7/
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Vraag 5
Kunt u uiteenzetten waarom de aankoop van producten uit derde landen door
Nederlandse consumenten niet meer specifieke aandacht heeft gekregen in
de recente China-strategie van het kabinet?
Mededeling
Op 20 mei 2019 hebben de leden Wörsdörfer en Van Haga (beiden VVD)
vragen gesteld over AliExpress (kenmerk 2019Z09982). Vanwege voor
beantwoording benodigde interdepartementale afstemming, kunnen deze
vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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