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T E C H

Bol.comgeeft twijfelachtige verkopers
ennamaakproducten te veel ruimte

S
inds 2012 is Aholdde trotse eigenaar
vanBol.com.Een strategische zet
waarmeeAhold zichwist te binden
aan inmiddels 11miljoenonlinecon-
sumenten inNederlandenBelgië.
Vande eneopdeanderedag voegde

Ahold 23miljoenproductenaanhaar assorti-
ment toe.Heel slim,wanthet AmerikaanseAma-
zon.nlwas in aantocht.De grootstewebwinkel
vanNederlandmoest vooral de grootste blijven.

Liggenal diemiljoenenproducten inhet sor-
teercentrumvanBol.com inWaalwijk?Nee.Het
overgrote deel hiervanwordthelemaal niet door
Bol.comverkocht,maardoor 30.000 ‘partners’.
Hierover schrijft Bol.com inhet colofon van zijn
website: ‘Winkeliers (met en zonderwebwinkel)
kunnen viaBol.comhunartikelen aaneengroot
publiek aanbiedenwaardoor klantendekeuze
hebbenuit eennogbreder assortiment’.

Winkeliers: dat klinkt prettig en vertrouwd.
Maarde realiteit is een stukminder prettig. Ie-
derewillekeurigeNederlanderdie eeneenmans-
zaakbij deKamer vanKoophandel inschrijft,
kannamelijk binneneenweekaande slag als
verkoper opBol.com.Bol.com ishelemaal geen
webwinkel.Het is eenplatform.Eenplatform
dat, net alsMarktplaats.nl, geen ideeheeftwelke
productenal die ‘partners’ eigenlijk verkopen.

Het tv-programmaRadar luidde eerder dit jaar
denoodklokover deondoorzichtigheid vandeze
constructie.Wantpas als er ietsmis ismet een
aankoopkomtde consument erachter dat niet
Bol.comuitUtrechtmaar, zeg, ‘DSCommerce’
uitMiddelharnis de leverancierwas.
Endaar gaat het vaakmis.Wantdiezelfde

meneer ofmevrouwDS—wiedat ismoet je zelf
maar inhet handelsregister opzoeken—gaat
niet altijdnetjes ommethetwettelijk verankerde
retourrecht.

TRANSPARANTIE
OnlangsbeloofdeBol.com, in eenpersbericht,
transparanter te zijn over depositie vanpartners.
Maardenieuwe ‘transparantie’ is feitelijk een
extra schermwaarde consumentdoorheenmoet
klikken tijdenshet verkoopproces. Verder blijft
alles bij het oude.

Belabberdeklantenservice is tot daaraan toe.
Veel alarmerender is het feit dat honderden
‘partners’ dagelijks allerlei Chinesenamaakpro-
ducten viaBol.comverkopen.Hunbusinessmo-
del is even simpel als onweerstaanbaar. Je koopt

100 leukegadgets in voor $7per stukbij AliEx-
press, en verkoopt ze vervolgens voor €34,95op
Bol.com.Onder eenwillekeurigeproductnaam
enbarcode.Maandomzetten vanduizenden
euro’s zijn geenuitzondering.Gewoon vanuit je
zolderkamer.

NEPVERKOPERS
Datbusinessmodel oefent eenenormeaantrek-
kingskracht uit opondernemende jongeren,
maar ookopbijklussende taxichauffeurs, kap-
pers en IT-adviseurs.Onskantoorheeft er een
dagtaak aanal dezenepverkopers, van soms
noggeen twintig jaar oud, één voor éénaan te
pakken.

De lachendederde isBol.com—Aholddus—
dat zijn commissie van5% tot 10%danal heeft
opgestreken, zondernoemenswaardige tegen-
prestatie. Kassa!

Bol.comgeeft intussenniet thuiswanneer de
fabrikant vanhet originele product aandringt op
extra controle bij depoort. Tot deweinigendie
datwél lukten, behorenmiljardenbedrijven als
Apple endegrote Franseparfummerken.Dat
soort bedrijvenkannamelijk dreigenhunéchte
producten vanBol.comte verwijderenalsniet
naarhunklachtenwordt geluisterd.

Maardat geldt niet voor kleinerebedrijven,
waaronderheelwatNederlandseondernemers.
Die zienhuneigenmarkt verschrompelendoor
het eindeloze aanbod vannamaakproducten,
somsdirect náást het origineel.Nepartikelendie
vaak ronduit onveilig zijn.

Het enigewatBol.comdezekleinere onderne-
mingenbiedt, is de stoplap vannoticeand take
down: pas als departnerniet reageert op een
sommatiebrief vande IP-rechthebbende verwij-
dert Bol.comhetnepproduct.Het paard achter
dewagen.

PRACHTIG MERK
Chinesenamaak via eenHollandsewebwinkel:
een spelmet alleenmaar verliezers.De argeloze
consument, diewordt afgescheeptmet eenChi-
neesnamaakartikel.De eigenaar van IP-rechten,
die dagelijksmoet dweilenmetdekraanopen.
En tot slot Ahold zelf, dat eenprachtigmerk als
Bol.comte grabbel gooit doordit allemaal te la-
ten gebeuren. Enopdiemanier alsnogAmazon
inhet zadel helpt.

Het zouAhold sierenals het dit probleemein-
delijk eens serieus zounemen.

d
Diederik Stols is
IP-advocaat bij Boekx
Advocaten in
Amsterdam.
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$ OpBol.com
verkopen veel
‘partners’
nepproducten

$ Consumenten
en bedrijven zijn
slachtoffer

$Maar Bol.com
is afwachtend in
de bestrijding

A C C O U N TA N C Y

Het interview ‘Accountants
kunnennog langniet ach-
terover leunen’met kwar-

tiermakersChris Fonteijn en
Marlies deVrieswekt de sugges-
tie dat jonge accountants proble-
menniet durvenaan te kaarten
bij hunmanager (FD23 septem-
ber). Graagnuancerenwij dit op
basis vanonze ervaringen.

Dekwartiermakers vertellen in
het interviewover eengastcollege
aandeUniversiteit vanAmster-
dam,waarinde casus ter sprake
kwamvaneen jonge accountant
die frictie hadervarennadat zij
zichoverhet functioneren van
eenmanagerhadgeuit.Wekun-
nenons zeker voorstellendat dit
de aandacht trok vandekwartier-
makers.Maardit voorbeeld iswat
onsbetreft—ondankshet beeld
datwordt opgeroepen—beslist
niet kenmerkend voordeomge-
vingwaarin jonge accountants
zichbevinden.

De studentenbenoemden
bij dit college vooral hunkant-
tekeningenbij de voorgestelde
manier vanbeoordeling vande
betrokkenheid vandepartners.
Feedback van jonge accountants
kan zeerwaardevol zijnbij het
meten vandit aspect vanaudit
quality,maarde suggestie vande
studentenwasomdit anoniem te
doen. Anders zouhet gevoel van
kwetsbaarheidmogelijk de eer-
lijkheid vandebeoordeling inde
weg staan.

De cultuurdiewij ervaren, is
eenanderedandiehet artikel
omschrijft. De cultuur stimu-

d
JochemBeemster,Gijs deBra en
Matthijs Bredenoord zijn studen-
ten vandepostmaster Accountan-
cy,Universiteit vanAmsterdam.

leert juist openheid en stelt ons
in staat inhoudelijke enper-
soonlijke kwesties te bespreken
metdirect leidinggevendenen
managers.Diemanagers verte-
genwoordigenonsbij deboven-
laag. Inonzebeleving vertalen
zij ookde toneat the topnaarde
werkvloer.

Webegrijpenabsoluut dat de
verbeterslag inde sectornogniet
voltooid is enmet onze frisse blik
willenwedaaraanbijdragen.Wel
hopenwedat dekwartiermakers
vertrouwenhebben indemoed
van jonge accountants.Weblij-
vengraagmethen ingesprek
over onze rol indehervorming
vande sector.

De cultuur stimuleert
juist openheid en
geeft ons ruimte om
zaken te bespreken
met leidinggevenden

Vertrouwopde
moed van jonge
accountants bij
hervormen sector
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