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ALGEMENE INLEIDING

Sinds haar ontstaan is de elektronische handel meer dan eender welke sector geplaagd

geweest door problemen van allerlei aard. Iedereen kent de verhalen van inbreuken op de

privacy, diefstal van kredietkaartgegevens, laattijdige of helemaal geen levering van de

betaalde goederen of diensten, en ga zo maar door. Deze problematiek heeft ervoor gezorgd

dat e-commerce niet de voorspelde en beloofde groei heeft gekend.

Dat het internet gigantische mogelijkheden te bieden heeft, staat echter buiten kijf. Daarom is

het van groot belang dat het vertrouwen van de consument in de e-commerce hersteld en

uitgebouwd wordt zodat de elektronische handel de plaats in de economie krijgt die ze heel

zeker verdient. Vertrouwen staat dan ook centraal in deze scriptie. Zonder vertrouwen in de

handelaar gaat de nieuwsgierige bezoeker immers niet over tot de aankoop. Zonder vertrouwen

heeft e-commerce geen toekomst.

Aan de hand van deze scriptie wensen we een inzicht te krijgen in zowel de belangrijkste

zorgen van de consument als de belangrijkste initiatieven ter inlichting en bescherming van de

consument. In de scriptie geven we een overzicht van de bestaande literatuur betreffende de

business-to-consumer-tak van de elektronische handel. Daarnaast gaan we in een

praktijkonderzoek na of de modellen en theorieën hun weerslag vinden in de praktijk. Wat doet

de handelaar in de praktijk om het vertrouwen van de consument te winnen? Wijkt hij daarmee

af van wat de literatuur aanbeveelt? Op deze vragen proberen we een antwoord te geven.

De scriptie is opgevat als volgt: aangezien er meerdere visies bestaan over wat nu precies

verstaan wordt onder e-business, vertrouwen en certificatie, zetten we in een eerste deel uiteen

wat er in deze scriptie onder verstaan zal worden. Elk van deze drie begrippen wordt in een

apart hoofdstuk gedefinieerd.

Vervolgens gaan we in het tweede deel na hoe vertrouwen gecreëerd wordt. Daarvoor stellen

we in hoofdstuk 4 een totaallijst samen van mogelijke, al dan niet terechte, hinderpalen voor

elektronische handel. Eens we weten wat mensen weerhoudt om transacties te voeren over het

internet, kunnen we aan de hand van enkele modellen en theorieën mogelijke oplossingen

hiervoor aanreiken. Naast de uitwerking van strategieën kan echter ook de technologie een

uitweg bieden. Daarom geven we in een intermezzo enkele technologische oplossingen weer

vooraleer we certificatie als oplossing bespreken. We proberen een antwoord te geven op

vragen als: ‘In welke mate heeft certificatie effect op het consumentengedrag? Is er een verschil
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in invloed op het consumentengedrag tussen de verschillende certificaten? En begrijpt de

consument wel waarvoor die certificaten dienen?’

In hoofdstuk 5 inventariseren we huidige initiatieven inzake certificatie. Hierbij delen we elke

vorm van certificatie in in één van vijf niveaus. Onder andere de projecten van het Verbond van

Belgische Ondernemingen, Belgisch Direct Marketing Verbond, TestAankoop, BetterWeb en

WebTrust worden naar waarde geschat en we ondernemen een poging tot algemene evaluatie

op het einde van dit hoofdstuk.

Een overzicht van het wettelijk kader komt aan bod in hoofdstuk 6. Op Europees vlak werden

reeds heel wat richtlijnen opgesteld en goedgekeurd door het Europees Parlement en de

Europese Raad. Deze werden terstond omgezet door de Belgische Wetgever en er werd

voorzien in de oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet dat de

Belgische consument informatie en een forum biedt.

In het derde deel tenslotte peilen we naar de mening en het gedrag van de Belgische

elektronische handelaar. Wat doet hij om de klant te overtuigen van zijn goede bedoelingen?

Daarbij breiden we het onderzoeksdomein uit naar business-to-consumer én business-to-

business om verschillen in aanpak tussen de twee deeldomeinen van e-commerce bloot te

leggen.
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DEEL I: DEFINITIES EN GRENZEN VAN HET STUDIEDOMEIN

In dit eerste deel worden enkele definities aangehaald om het onderzoeksdomein van deze

scriptie af te bakenen. Zo zullen we ons beperken tot de elektronische handel of e-commerce

als onderdeel van e-business. Binnen de e-commerce zullen we ons verder beperken tot het

business-to-consumer gedeelte. We zullen het met andere woorden dus enkel hebben over

elektronische transacties over het internet tussen ondernemingen en on-line klanten. In

hoofdstuk 1 wordt gespecificeerd wat onder internet en e-business kan verstaan worden. In

hoofdstuk 2 worden de sociaal-maatschappelijke, economische en on-line definities van

vertrouwen besproken en tenslotte wordt in hoofdstuk 3 duidelijk gemaakt wat in deze scriptie

zal verstaan worden onder certificatie.
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HOOFDSTUK 1: E-BUSINESS

1.1 DEFINITIES

Geen elektronische handel zonder internet. Daarom gaan we in een eerste paragraaf vragen

beantwoorden als: Wat is precies het internet? Wat zijn de kenmerken ervan? Wat brengt de

toekomst? In een tweede paragraaf wordt e-business dan als deelaspect van het

internetgebeuren gedefinieerd.

1.1.1 Internet

Het internet wordt vaak aanzien als het ‘world wide web’ of het geheel van pagina’s dat kan

bekeken worden met een browser. In werkelijkheid is het internet veel meer dan dit. E-mail,

nieuwsgroepen, ftp, chatten behoren allemaal tot de mogelijkheden van het internet en

verwacht kan worden dat in de toekomst veel meer toepassingsgebieden zullen ontstaan die

aan de inhoud van ‘het internet’ zullen toegevoegd worden.

1.1.1.1 Geschiedenis van het internet

Iedereen is ondertussen vertrouwd met de term internet en volgens recent onderzoek door

InSites Consulting (BIM1-studie – november 2002) telt België 3,2 miljoen regelmatige

internetgebruikers. Bovendien surft reeds 40% van de 15- tot 17-jarige internetgebruikers 7

dagen op 7 (InSites Consulting, 2002). Het internet zelf bestaat echter nog niet zo lang. Het

werd oorspronkelijk in de jaren 60 gecreëerd voor militaire doeleinden door het Ministerie van

Defensie van de Verenigde Staten. Het werd toen nog ARPANET geheten of Advanced

Research Projects Agency Network. Door het succes van dit gedecentraliseerd netwerk werd

het gebruik al vlug uitgebreid tot de wetenschappelijke en academische wereld. Hiertoe diende

een standaard internet protocol ontwikkeld te worden opdat het netwerk wereldwijd kon gebruikt

worden. In 1977 werd het TCP/IP 2 protocol ontwikkeld waardoor andere netwerken konden

verbonden worden aan het ARPANET. Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het

internet is het jaar 1994. Dit is het jaar waarin het internet toegankelijk werd gemaakt voor

commerciële doeleinden. Sindsdien stond er geen rem meer op de groei en het gebruik van

internet en in 1993 werd de eerste webbrowser (Mosaic) en voorloper van de netscape browser

gecreëerd (Henscon, 1998).

                                                
1 BIM: Belgian Internet Mapping
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1.1.1.2 De kenmerken van het internet3

De kenmerken van het internet zijn volgens GROENEVELD K. en HOOGERBRUG J. (2001,

blz. 34) de toegankelijkheid, de universele technologie op basis van standaarden, de

netwerkstructuur, multimedia en de haast onbeperkte groeimogelijkheden. Deze kenmerken

worden hier heel bondig weergegeven.

Onder toegankelijkheid wordt verstaan:

• Overal – Om het even welke PC, waar dan ook, die aangesloten is op het internet kan

gebruikt worden voor één of meerdere mogelijkheden hierboven besproken.

• Altijd – Je kan om het even wanneer het internet gebruiken, 24/24u, het hele jaar door.

• Gratis – Het internet als netwerk is in principe gratis. Tegenwoordig is zelfs de toegang

door ISP’s4 in de meeste gevallen gratis. Het spreekt vanzelf dat bepaalde applicaties en

pagina’s enkel betalend zullen kunnen geraadpleegd of gebruikt worden, maar dan spreken

we al over toepassingen op het internet en niet meer over internet zelf. Internet als het

raamwerk waar alle toepassingen op gebouwd zijn is gratis.

Universele technologie op basis van standaarden:

Het volstaat hier in het licht van deze scriptie om te vermelden dat er sprake is van open

standaarden5 zoals het ‘world wide web’, TCP/IP, UNIX, en andere. Deze open standaarden

maken het mogelijk dat iedereen, met welk systeem of welke PC dan ook, toegang blijft

behouden tot het internet.

Het kenmerk multimedia:

Het internet biedt de technologie en mogelijkheden voor beelden, zowel stilstaand als

bewegend, muziek, en zelfs telefoongesprekken en videoconferenties.

Tot slot de onbeperkte groeimogelijkheden: het is voor iedereen duidelijk dat het internet sedert

haar ontstaan immens gegroeid is, net zoals er een algemene consensus bestaat over de

verdere groeimogelijkheden van het internet. Internet zit nog maar in haar beginfase. Snelheid,

het toestel waarmee verbinding wordt gemaakt, complexiteit en veiligheid zijn enkele van de

                                                                                                                                                            
2 TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
3 Hoofdstuk 2 – Connectivity – uit “De service-economie” van GROENEVELD en HOOGERBRUG (2001) wordt
als raamwerk gebruikt voor deze paragraaf.
4 ISP: Internet Service Provider, internet-aanbieder
5“ Open standaarden zijn voorschriften waaraan software en hardware moeten voldoen en die vrij toegankelijk zijn
gemaakt” (GROENEVELD K. en HOOGERBRUG J., 2001, blz. 36)
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aspecten die in de nabije toekomst zullen aangepakt worden en/of reeds in belangrijke mate

aangepakt werden.

1.1.1.3 De toekomst van het internet

Het laatste kenmerk van het internet (supra) bespreekt eigenlijk ook de toekomst van het

internet. De toekomst is dus een inherent kenmerk van het internet. Uiteraard blijft het moeilijk

de toekomst van dergelijk snel groeiend medium te voorspellen. Er wordt hier dan ook geen

enkele poging daartoe gedaan. Wel is zeker dat het internet nog in haar kinderschoenen staat.

1.1.2 E-business

1.1.2.1 Algemeen

E-business is een vrij ruim concept dat pas recent – een jaar of vijf geleden – als gevolg van

nieuwe technologische ontwikkelingen ontstaan is. Sindsdien is de term te pas en te onpas

gebruikt, vaak ook misbruikt. Enkele definities kunnen het begrip misschien best omschrijven:

- “E-business betreft het uitbreiden van bestaande ondernemingen of het creëren

van nieuwe, virtuele ondernemingen, waarbij de betrouwbaarheid, de

toegankelijkheid en de wereldwijde reikwijdte van internet wordt benut. (Amor. D.,

2000, blz. 13)”

- E-business is volgens whatis.com6 het bedrijfsvoeren op het internet. Daaronder

wordt niet enkel verstaan het aan- en verkopen maar ook het bedienen van

klanten en samenwerking met partners. Zo richten vele grote bedrijven zich

omwille van de nieuwe cultuur en talloze mogelijkheden op het internet om

onderdelen en benodigdheden van andere bedrijven aan te kopen, om samen te

werken of zelfs gezamenlijk onderzoek te verrichten. Daarbij maakt de

ontwikkeling van extranetten en intranetten een essentieel deel uit van e-

business. (Whatis.com, 2001)

- Vaak wordt e-business gelijkgesteld aan en beperkt tot verkopen via het internet.

Het volledige concept wordt meestal niet voldoende gevat. “Electronic business

entails much more than just selling: it is a way of doing business that affects all

processes within a company.” (Saanen (ed.), 2002, van Bellen, blz. 9) E-

business is niet enkel het creëren van een mooie en gebruiksvriendelijke

website. Om succesvol te zijn, dient de volledige structuur die zich achter de

                                                
6 http://www.whatis.com is een website waarop definities worden gegeven van voornamelijk IT-gerelateerde termen
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schermen bevindt optimaal te werken. Dit wil zeggen: pakjes moeten op tijd en

ongeschonden aankomen, kwaliteit van de dienstverlening moet gegarandeerd

worden, etc. Bovendien moeten “de elektronische handel en de ondersteunende

infrastructuur zo ontworpen zijn dat ze zich moeiteloos kunnen aanpassen aan

toekomstige groei” (Amor, 2000, blz. 19). Een mooie website is met andere

woorden slechts het topje van de ijsberg.

E-business is aldus meer dan e-commerce. De term omvat ondermeer (maar niet uitsluitend) e-

commerce, e-mail, e-marketing, e-franchising, etc. Bovendien kan e-business plaatsvinden

binnen de organisatie (intranet), tussen bedrijven onderling, ook wel Business-to-Business

genoemd (extranet) of tussen het bedrijf en haar klanten, ook wel Business-to-Consumers

geheten (internet) (Amor, 2000, blz. 13). Zelfs Government-to-Constituents (G2C), m.a.w.

tussen de overheid en de inwoners, behoort tot de mogelijkheden. Overigens zijn andere

combinaties ook mogelijk, denk bijvoorbeeld aan Business-to-Government, Government-to-

Business, Consumer-to-Consumer…

Figuur 1.1: E-business en haar deelcomponenten7

Dat het niet altijd zo duidelijk is waar nu de grens ligt tussen e-business en e-commerce maken

volgende definities van e-commerce duidelijk.

                                                
7 Eigen figuur op basis van de definities gegeven in de tekst
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E-commerce is volgens Conhaim “all consumer-oriented storefronts, business-to-business

applications as well as behind-the-scenes business functions like electronic payment systems

and order management (Conhaim, 1998, blz. 13)”

James A. O’Brien (1998) verwoordt het in de verklarende woordenlijst van zijn ‘Leerboek ICT-

toepassingen’ als volgt: “koop en verkoop, marketing en onderhoud, aflevering en betaling van

producten, diensten en informatie via het internet, intra/extranetten en andere netwerken die

een onderneming verbinden met (potentiële) klanten, leveranciers en andere handelspartners”.

Het Ministerie van Economische Zaken stelt in haar brochure elektronische handel: een wereld

zonder grenzen de volgende omschrijving van elektronische handel voor: “alle

handelstransacties uitgevoerd via elektronische middelen. Die kunnen verschillende

commerciële verrichtingen omvatten, zoals:

- promotie van producten (website, reclame, on-line catalogus);

- de elektronische betaling met een kredietkaart of op andere wijze;

- de bestelling en de levering als het product zelf immaterieel is (software, diskette, …);

- de dienstverlening via elektronische weg (reisagentschappen, verzekeringen, …).”

(MEZ Bestuur Handelsbeleid, 1999, blz. 6)

Aangezien het niet zo eenvoudig blijkt e-business te onderscheiden van e-commerce, is het

aangewezen bovenstaande figuur 1.1 in gedachten te houden voor het vervolg van deze

scriptie.

1.1.2.2 Deelcomponenten

Indien we G2C buiten beschouwing laten (G2C staat nog in de kinderschoenen en komt als

dusdanig nauwelijks voor) dan stellen we vast dat ongeveer 80% van de groei van

elektronische handel bekomen wordt door B2B8 (van Bellen, blz. 9, in: Saanen (ed.), 2002). In

B2B wordt voornamelijk gebruik gemaakt van EDI of Electronic Data Interchange en wordt er in

mindere mate met het internet gewerkt. Er lijkt hier echter verandering in te komen. Meer en

meer overlappingen tussen internet en EDI ontstaan uit nieuwe technologische mogelijkheden.

Volgens een onderzoek van IDC waren in 2001 EDI-systemen goed voor 1800 miljard dollar

voor de verkoop van goederen en diensten tegenover ‘amper’ 500 miljard dollar verkocht via e-

commerce applicaties. Hierbij moet vermeld worden dat overlappingen tussen e-commerce en

                                                
8 de resterende 20% worden dus verklaard door B2C
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electronic data interchange meegerekend werden bij de e-commerce applicaties (Bloemen A.,

2002).

B2C omvat in wat volgt:

• (on-line) selectie: de klant kiest zijn product/dienst of kan die ook zelf samenstellen bij

aanbiedingen op maat;

• (on-line) bestelling: de klant besluit om over te gaan tot de aankoop van het

product/dienst;

• levering: hij ontvangt het product/de dienst on-line als het gaat om een immaterieel goed

of op de traditionele wijze in andere gevallen;

• betaling: hij betaalt de factuur hetzij on-line, hetzij via een ander kanaal.

(Gosse, 1998, blz. 71)

Of anders geformuleerd is B2C e-commerce “business transactions conducted between

corporations and individual consumers. This is often represented as corporation’s Web sites

used to sell goods and services directly to consumers (Belanger F. et al., 2002, blz. 247)”. B2B

e-commerce wordt dan op een gelijkaardige wijze gedefinieerd als elektronische transacties

tussen organisaties onderling.

1.2. ENKELE CIJFERGEGEVENS

Volgens het InSites Bulletin van december 2002 is de groei van de aanwezigheid van Belgische

bedrijven op het internet tot een einde gekomen. Zowat 80% van de Belgische bedrijven heeft

een website. 76% van deze websites verstrekken echter enkel algemene bedrijfsinformatie en

informatie over producten en diensten. Bij slechts 19% van de bedrijven op het internet wordt

op de website ook e-commerce ondersteund, een lichte daling ten opzichte van de voorbije

jaren. Instapdrempels en het bijhorende kostenplaatje worden door InSites aangereikt als

mogelijke oorzaken hiervoor (InSites, 2002). In figuur 1.2 wordt een overzicht gegeven van

Belgische E-business toepassingen voor klanten.
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Figuur 1.2: E-business-toepassingen voor klanten9

Volgens InSites had in 2000 reeds 84% van de Belgen die ervaring hebben met e-commerce

een kredietkaart. Slechts iets meer dan de helft van de transacties werd echter effectief via

kredietkaart afgehandeld. Naast de kredietkaart werd immers vooral gebruik gemaakt van

overschrijvingen en betaling bij levering via cheque of cash. Blijkt dat de Belgische

internetgebruiker een hekel heeft aan een postorderachtige aankoop. Er is in aanzienlijke mate

nog een behoefte aan menselijk contact in een échte ‘bricks-and-mortar’ winkel (Internetaddict,

2000).

1.3. TOEKOMST

Hoe meer mensen met het internet vertrouwd raken, hoe vaker het gebruikt wordt, en hoe beter

de beveiligingsproblemen worden opgelost, hoe meer het e-business concept zal ingeburgerd

geraken. Steeds meer bedrijven worden via computers en netwerken met elkaar verbonden.

Geen enkele onderneming kan het zich nog veroorloven om achterop te blijven bij deze

evolutie. We kunnen dan ook echt spreken van een ‘oude economie’ die gegarandeerd volledig

zal verdwijnen. De ‘nieuwe economie’ – die van de e-business – kent daarentegen een

explosieve groei en draagt daarbij toe aan productiviteitsverbeteringen, technologische

innovaties, kennisverspreiding, etc. Dat de oude economie zal verdwijnen wil niet zeggen dat ze

                                                
9 Bron: InSites Consulting, 2002, blz. 2
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‘verslonden’ zal worden door de nieuwe economie. Bedrijven uit de oude economie zullen

echter de nieuwe internettechnologieën gaan incorporeren en op deze wijze diegenen die

weigeren mee te evolueren achter zich laten.
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HOOFDSTUK 2: VERTROUWEN

“Trust, not profits, is the single greatest challenge facing the business world today.”

(Kevin Rollins, CEO Dell Computers)

Vertrouwen is een uiterst belangrijk gegeven in deze maatschappij. Zonder vertrouwen zouden

heel wat zaken niet kunnen verwezenlijkt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het papiergeld

dat simpelweg niet zou bestaan moest de mensheid er niet op vertrouwen dat dit een geldelijke

waarde heeft. Daarom zal in onderstaande tekst vertrouwen bekeken worden vanuit

verschillende perspectieven, zijnde sociaal-maatschappelijk, economisch en specifiek t.o.v. e-

business.

2.1  SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

In het Vandale woordenboek treft men de volgende definitie van vertrouwen aan:

ver·´trou·wen1 (het ~)

1 geloof in iemands betrouwbaarheid => fiducie; <=> wantrouwen

2 [pol.] de tot uiting gebrachte overtuiging van de volksvertegenwoordiging

dat het regeringsbeleid met haar inzichten overeenstemt

Morgan en Hunt voegen er nog een tweede aspect aan toe: “Vertrouwen bestaat wanneer een

partij overtuigd is van de betrouwbaarheid en integriteit van de andere partij.” (Morgan & Hunt,

1994, blz. 23). Eens er vertrouwen heerst wordt het mogelijk om zich op onbekend terrein te

begeven omdat vertrouwen een gevoel van veiligheid schept en het bijgevolg mogelijk maakt

actie te ondernemen zonder vrees m.b.t. mogelijke risico’s en onzekerheid verbonden aan een

situatie (Holmes, 1991, blz. 64; Luhmann, 1979, blz. 21).

Vertrouwen is al op vele domeinen en studiegebieden onderzocht en gedefinieerd. Wat deze

scriptie betreft, zijn we echter meer aangewezen op een economisch perspectief op vertrouwen.

2.2 ECONOMISCH

Zonet werd vermeld dat vertrouwen ondermeer wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de

andere partij. In een economische context is dit de onderneming die wenst haar transacties met

meerdere belanghebbenden af te handelen. De onderneming zal er dus voor dienen te zorgen

dat – ten minste in de ogen van haar belanghebbenden – de onderneming beschouwd wordt als
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betrouwbaar. Een interessante maatschappelijk - economische visie op het vertrouwensconcept

vinden we bij PriceWaterhouseCoopers:

"Vertrouwen is het bindweefsel van de maatschappij, dat een geordende, beschaafde

samenleving creëert uit chaos en anarchie. Binnen organisaties werkt vertrouwen als de liefde

in het huwelijk: het verbindt mensen met elkaar en maakt ze sterk en doeltreffend. Vertrouwen

maakt ook dat mensen zich veilig voelen, minder last hebben van remmingen en

verdedigingsmechanismen, hun gevoelens durven uiten en op allerlei manieren met anderen

willen samenwerken. Zonder vertrouwen vaart geen bedrijf wel." (PriceWaterhouseCoopers,

2000, blz. 1).

Vertrouwen wordt in een economische context vaak gedefinieerd als: “de wil om te rekenen op

een ruilpartner dewelke men betrouwbaar acht.” (Moorman et al., 1993, blz. 82). Vertrouwen in

de economische zin wordt vaak ook verklaard aan de hand van twee dimensies:

geloofwaardigheid en welwillendheid. Met geloofwaardigheid wordt dan verwezen naar het

geloof in de expertise van de verkoper, zijnde het effectief uitvoeren van zijn job. Welwillendheid

staat voor het geloof van de klant/koper in de goede intenties van de verkoper (Ganesan, 1994,

blz. 445).

2.3 E-BUSINESS (ON-LINE TRUST10)

Terwijl in de gekende ‘bricks-and-mortar’ omgeving het vertrouwen nog kon gebaseerd worden

op zintuigen en contact met medewerkers van een bedrijf, kan dit in een e-business omgeving

niet meer. Dellarocas (2001, blz. 3) vermeldt in dit verband: “…the more the two sides of a

transaction are separated in time and space, the greater the risks”. Daarom dienen we opnieuw

onze definitie van vertrouwen verder bij te schaven om te voldoen aan de kenmerken van een

nieuwe omgeving. Vertrouwen wordt immers nog belangrijker in dit tijdperk van e-business. De

verkoper dient namelijk een potentiële klant, een nieuwsgierige bezoeker, om te vormen tot een

kopende klant (McKnight, 2002, blz. 298).

Shankar et al. stellen niettemin vast dat ‘on-line trust’ en ‘off-line trust’ enkele

gemeenschappelijke kenmerken vertonen, met name productkwaliteit en de reputatie van een

bedrijf (Shankar et al., 2002, blz. 327). On-line en off-line vertrouwen zijn ook onvermijdelijk met

                                                
10 On-line trust: het vertrouwen dat belanghebbenden schenken aan het bedrijf m.b.t. de elektronische activiteiten en
in het bijzonder de website (Shankar et al., 2002, blz. 325).
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elkaar verbonden voor bedrijven die zich op beide terreinen bevinden: indien men off-line in

gebreke blijft dan kan dit gevolgen hebben voor het on-line vertrouwen en omgekeerd.

Het is niet correct te stellen dat vertrouwen in een e-business omgeving in hoofdzaak afhangt

van de gebruikte technologie. “In e-business is vertrouwen min of meer synoniem geworden

aan technologie. Een dergelijke definitie is echter veel te beperkt: vertrouwen is het fundament

waarop alle relaties worden gebouwd, en e-business heeft aan dit fundament niets veranderd.

In de virtuele wereld wordt vertrouwen zelfs nog belangrijker dan het al was

(PriceWaterhouseCoopers, 2000, blz. 1)”. Chris Bridges van Netmarkets Europe vermeldt in dit

opzicht dat de voornaamste redenen waarom e-commerce niet de groei kent die verhoopt was,

niet te vinden zijn in de technologie maar in de mensen die aan de basis van die technologie

staan. De mens accepteert nieuwe ontwikkelingen zolang dit een voordeel met zich meebrengt,

maar mensen klampen zich ook vast aan de gewoonte, het gekende. We vertrouwen pas iets

als we het herkennen en associëren met een positieve ervaring (Netmarkets Europe, 2001, blz.

3).

In een dynamische omgeving kan de perceptie van vertrouwen evenwel veranderen. Bij het

ontstaan van de allereerste websites konden de belangrijkste zorgen worden samengevat

onder de noemer ‘veiligheid’. Denken we bijvoorbeeld aan het geven van kredietkaart-

gegevens. Hierna werd, ondermeer onder druk van de consumenten, meer aandacht besteed

aan het ‘privacy’-aspect. Ondertussen omvat vertrouwen veel meer dan privacy en veiligheid.

Vertrouwen is een multidimensioneel concept geworden, wat zijn weerslag vindt in

verscheidene modellen. Voor deze modellen verwijzen we naar hoofdstuk 4.
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HOOFDSTUK3: CERTIFICATIE

In dit hoofdstuk definiëren we de term certificatie. Certificatie is geen nieuw begrip, het wordt

reeds in bijna alle bedrijfstakken aangewend om de kwaliteit van ‘iets’ te verzekeren. Denk

maar aan het ISO 9001-certificaat dat de kwaliteit van producten en/of productieprocessen

moet garanderen. De trend tot certificatie wordt doorgaans ingezet door één of meerdere

bedrijven in een bedrijfstak, waardoor al gauw de rest noodgedwongen moet volgen. We mogen

dan ook aannemen dat deze trend zich zal doorzetten en dat we er in de nabije toekomst

allemaal regelmatig mee te maken zullen hebben.

Reeds ten tijde van de Romeinen werd de term ‘certificare’ gebruikt, wat zoveel betekende als

waarborgen, zekerstellen. Tot op vandaag wordt de zelfde benaming gebruikt voor een zelfde

maatschappelijk fenomeen: onzekerheid over een bepaalde onzekere en ongunstige situatie

wegnemen. De huidige functie van een certificaat is het waarborgen van de kwaliteit van een

systeem, proces, product of dienst door vooraf een aantal gespecificeerde normen op te

leggen.

3.1. SOORTEN CERTIFICATIE

In navolging van Falk en Hafkamp onderscheiden we 5 soorten certificatie. Met name:

q productcertificatie: in dit geval garandeert het certificaat een kwaliteitsvol product. Dit

kan betrekking hebben op de veiligheids- en/of gebruikskenmerken. Onderzocht worden

o.a. ontwerpkwaliteit, beproeving, nacontrole, enzovoort.

q certificatie van diensten en processen: vrij gelijkaardig aan productcertificatie met dit

verschil dat hier meer nadruk wordt gelegd op ‘processen’ die dienen te voldoen aan

vooraf bepaalde normen.

q certificatie van kwaliteitssystemen: nadruk ligt hierbij op het achterliggend systeem m.b.t.

de dienst of het product

q combinatie van product- en systeemcertificatie: zowel product als systeem worden

gecertificeerd.

q certificatie van vakbekwaamheid van personen: bij sommige beroepen bestaat de nood

om periodiek na te gaan of de opleiding en vakkennis nog voldoen.  Denk hierbij

bijvoorbeeld aan luchtvaartpiloten.

(Falk en Hafkamp, 1994, blz. 19-21)
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Van belang in deze scriptie is de certificatie van kwaliteitssystemen. Er moet met andere

woorden controle uitgeoefend worden op het achterliggende systeem van de ‘elektronische

winkel’. Daarbij moet o.a. de vraag gesteld worden of het systeem voldoende beveiligd is, waar

de persoonlijke informatie van klanten wordt opgeslagen in de organisatie en wat er nadien mee

gebeurt, etc.

Na het certificeringproces wordt een certificaat afgeleverd. Verschillende soorten of vormen van

certificering bestaan. Allen bestaan ze echter uit een combinatie van volgende eigenschappen:

erkend of niet erkend en intern of extern.

Bij erkende certificatie wordt het certificaat afgeleverd door een onafhankelijke instelling of ‘third

party’ na een voorafgaande controle m.b.t. het respecteren van de criteria die ze het bedrijf

opgelegd had. Nadien worden periodiek controles uitgevoerd om er zich van te vergewissen dat

het bedrijf zich aan de regels blijft houden (Gobert en Salaün, 1999, blz. 6). Bij niet erkende

certificatie verklaart de onderneming zelf (of een andere belanghebbende) dat ze voldoet aan

bepaalde (geselecteerde) normen (Falk en Hafkamp, 1994, blz. 18). Intern staat voor ‘door het

bedrijf zelf’ en extern voor certificatie door een derde. Samengevat krijgen we volgende 3

mogelijkheden:

Figuur 3.1: Soorten certificatie

3.2 CERTIFICATIE BIJ ELEKTRONISCHE HANDEL

In deze scriptie zullen alle drie de mogelijkheden voorkomen. Wat elektronische handel betreft

kunnen we zelfs nog een diepgaandere onderverdeling maken. Hierbij volgen we de indeling

van Gobert en Salaün (1999, blz. 5-7):

INTERNE CERTIFICATIE

q Niveau 1: de criteria waaraan moet voldaan worden, worden opgesteld door het bedrijf

zelf, zonder tussenkomst van een derde partij. Deze criteria worden vermeld op de

webpagina van het betreffende bedrijf.
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q Niveau 2: de criteria waaraan moet voldaan worden, worden opgesteld door een derde

of tenminste nagezien door een derde. Deze criteria worden vermeld op de webpagina

van het betreffende bedrijf en/of (via een hyperlink) op de website van de derde partij.

Deze vorm van certificatie kan leiden tot het afficheren van een label van de derde partij

op de eigen pagina’s.

q Niveau 3: idem als niveau 2, maar aangevuld met een mechanisme ter ontvangst en

behandeling van klachten en – indien noodzakelijk – gevolgd door sancties.

EXTERNE CERTIFICATIE

q Niveau 4: de criteria waaraan moet voldaan worden, worden opgesteld door het bedrijf

zelf en worden vermeld op de eigen webpagina. Nadien controleert een derde partij

periodiek of de eigen opgestelde criteria ook daadwerkelijk worden opgevolgd. Meestal

geeft dit aanleiding tot de publicatie van een rapport op de website. Er wordt dus geen

enkele uitspraak gedaan over de kwaliteit van de criteria door de derde partij.

q Niveau 5: de criteria waaraan moet voldaan worden, worden opgesteld door een derde

of tenminste nagezien door een derde. Nadien controleert deze derde partij periodiek of

bij een klacht op de naleving van deze criteria. Op de website plaatst men telkens het

rapport hiervan.

Figuur 3.2: Externe certificatie

In bepaalde literatuur komt men naast certificatie ook de termen gedragscode en keurmerk

tegen. Beide termen bevinden zich op het tweede (en eventueel derde niveau) en vereisen

misschien wat extra uitleg. Een gedragscode is afkomstig van een ruim bekende organisatie die

vertrouwen uitstraalt en komt dus in voorgaande classificatie zondermeer overeen met het

niveau 2. Bij een keurmerk worden de achterliggende processen van de elektronische handel

gecontroleerd op naleving van de gedragscode, maar worden geen garanties gegeven over de

transacties of de authenticiteit zelf.
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In volgende tabel wordt alles nog eens overzichtelijk samengevat:

Opstellen van

Criteria

weergave

van criteria

controle van naleving door

een derde partij

publicatie

rapport van

derde partij

zelf

derde

(ev.

nazicht)

a priori

controle

a posteriori

periodieke

controle

a posteriori

controle na

een klacht

niveau 1

niveau 2

X

X

X

X
Interne

certificatie
niveau 3 X X X

niveau 4 X X X X (X) XExterne

certificatie niveau 5 X X X X (X) X

Tabel 3.1: Soorten certificatie11

In hoofdstuk 5 worden certificaten uit de praktijk besproken volgens deze classificatie. Tevens

sommen we op elk niveau de voor- en nadelen op aan de hand van deze praktijkvoorbeelden.

                                                
11 op basis van ‘Les différent niveaux de labellisation’ van Gobert en Salaün (1999, blz. 7)
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DEEL II: LITERATUUROVERZICHT

In dit deel gaan we aan de hand van gepubliceerde studies, rapporten en modellen na welke

aspecten van de elektronische handel door de consument als problematisch worden aanzien.

We gaan na hoe en met welke middelen deze problemen kunnen worden aangepakt. We

besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan certificatie in een poging de kracht ervan als

driver voor e-business te bepalen.

In hoofdstuk 1 worden de door de internetgebruiker ervaren problemen opgesomd, waarna in

hoofdstuk 2 enkele studies en modellen worden gegroepeerd om tot concrete oplossingen te

komen. Hierna worden in hoofdstuk 3 heel kort enkele technologieën en termen besproken om

tenslotte in hoofdstuk een vlotte bespreking van certificatie als oplossing voor het

vertrouwensprobleem toe te laten.
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HOOFDSTUK 4: CREATIE VAN VERTROUWEN

De laatste jaren hoorden en lazen we allemaal over misbruiken op het internet: inbreuken op de

privacy, het doorspelen of de diefstal van kredietkaartgegevens, diefstal van identiteit, en zo

kunnen we nog een tijdje doorgaan. Dat dit schadelijk is voor de elektronische handelaars die

het wel goed voorhebben met de internetgebruiker spreekt voor zich. Daarom werd en wordt

nog steeds gezocht naar middelen om het vertrouwen van de bestaande on-line klant terug te

winnen en die van nieuwsgierige, terughoudende (nieuwe) klanten te winnen.

4.1 ERVAREN PROBLEMEN

Wat weerhoudt mensen om transacties te voeren via het internet? Dat is de vraag die vele

consultants en elektronische handelaars bezig houdt dezer dagen. Uit de literatuur en

uitgevoerde onderzoeken in dit verband geven we er hier een aantal weer. Aan de hand van

deze resultaten proberen we een totaallijst samen te stellen van mogelijke al dan niet terechte

hinderpalen voor elektronische handel.

Primoff (1998, blz. 19) ziet publieke bezorgdheid over de veiligheid van het internet als het grote

struikelblok voor de groei van de elektronische handel. Onder de noemer ‘bezorgdheid over de

veiligheid’ zoeken potentiële on-line klanten zekerheid over volgende elementen:

q Ze hebben effectief te maken met een reëel bedrijf, dat op een legale wijze de producten

levert dat het aanbiedt en niet met een bedrieger die uit is op hun kredietkaartnummers,

adres en eventuele andere private gegevens.

q Ze zullen het exacte goed of dienst ontvangen op de afgesproken datum en tegen de

afgesproken prijs.

q Ze behouden het recht om de verkoop van private informatie, bekomen door een on-line

transactie, tegen te houden. Ze verwachten dat hun private informatie dan ook

daadwerkelijk niet verkocht of doorgespeeld wordt aan een derde partij.

q Hun private informatie kan niet geïntercepteerd worden bij het verzenden ervan.

Portz et al. (2000, blz. 47) vermelden dezelfde zorgen en voegen er nog enkele vragen (Wat is

het terugbetalingbeleid? – Wie kan ik contacteren bij problemen?) aan toe.

McKnight et al. (2002, blz. 298) reiken enkele redenen voor gewaarwordingen van risico en

onzekerheid aan. In hun gelimiteerde opsomming komen voor: onzekerheid over de kenmerken
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en gedrag van de elektronische handelaar, onbekendheid van de handelaar, vrees voor

hackers m.b.t. hun persoonlijke informatie en vooral het niet kunnen inspecteren van het

product en observeren van de handelaar, een verzekeringsmechanisme waarvan de mens

steeds afhankelijk geweest is. Als laatste reden vermelden McKnight et al. (2002, blz. 298) de

belangrijke media-aandacht voor de negatieve aspecten van het internet, meer in het bijzonder

de problemen rond privacy, beveiliging en fraude. Wat dit laatste betreft zegt Steve Glenn, CEO

van Peoplelink.com het volgende: “Many people are uncomfortable with giving their credit card

info. But this will inevitably change as more people do it and realize that it’s save to do. The

press, I think, has made more of a ‘story’ about this than it deserves. […] ” (Steve Glenn in:

Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient, 1999, blz. 10).

Mauldin en Arunachalam (2002, blz. 34-35) menen dat consumenten geen on-line aankopen

doen omwille van informatierisico’s. Risico’s verbonden aan het internetshoppen ontstaan

immers uit de informatie-asymmetrie tussen de potentiële klant en de verkoper in een on-line

omgeving. Informatierisico valt uiteen in vijf dimensies, nl. product/verkoper-risico,

transactierisico, privacy-risico, veiligheidsrisico en disclosure-risico. Onder product/verkoper

risico verstaan Mauldin en Arunchalam het risico dat de on-line shopper simpelweg het product

of de winkel waarnaar hij/zij op zoek is niet vindt. Transactierisico verwijst naar het risico dat de

elektronische handelaar zijn beloftes niet nakomt. Dit kan zijn omdat de website frauduleus is of

gewoon omdat de kwaliteit van de service niet voldoende is. Privacy-risico is het risico dat

private informatie zal misbruikt worden door de handelaar en men er alle controle op verliest.

Veiligheidsrisico betreft het risico dat de verstuurde informatie niet intact – en mogelijk

onderschept – aan zal komen bij de elektronische handelaar. Tot slot betekent het disclosure-

risico dat consumenten vrezen dat de voor hun koopbeslissing benodigde informatie verkeerd

of niet volledig wordt weergegeven.

Nöteberg (1999a, blz. 16) stelt dat het merendeel van de bezorgdheid te herleiden valt tot 3

domeinen: (1) het zakenbeleid van de handelaar en de toepassing ervan, (2) de integriteit van

de elektronische transacties en (3) de privacy van consumenteninformatie.

Odom et al. (2002, blz. 237) concluderen na een onderzoek bij 292 respondenten dat alle

zorgen van potentiële klanten onder te brengen zijn in 7 categorieën van waargenomen risico’s.

In dalende volgorde van belang: (1) security of transactions, (2) customer service/support, (3)

quality of product/service, (4) legitimacy of vendor, (5) price, (6) privacy, en (7) documentation.

Interessant hierbij is dat het gemiddeld aantal vernoemde zorgen per respondent 4,71 bedraagt

en dat bijna elke respondent security of transaction vermeldt als zijnde één van zijn/haar zorgen

m.b.t. elektronische handel. Een evenzeer interessant feit is dat naarmate respondenten ouder
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worden, zorgen i.v.m. privacy in belang toenemen. Jongere respondenten blijken zich dus

minder zorgen te maken over het on-line ingeven van persoonlijke informatie. Odom et al.

(2002) merken overigens op dat alle 7 waargenomen risico’s te plaatsen zijn in een ruimte met

2 dimensies, met name technologie-gerelateerde zorgen en bedrijfs-gerelateerde zorgen.

Volgens Lala et al. (2002, blz. 240) kunnen elk van deze zeven waargenomen risico’s evenzeer

ondergebracht worden onder hetzij ‘product risk’, hetzij ‘vendor risk’. Hierbij staat product risico

voor het risico dat voortkomt uit de natuur van het product en verkopersrisico voor het

vertrouwen dat iemand stelt in de integriteit en betrouwbaarheid van de handelspartner (Morgan

en Hunt, 1994, blz. 23). Het verkopersrisico is heel moeilijk in te schatten in een

internetomgeving. Men kan immers niet simpelweg uitgaan van het uitzicht van een website. De

hedendaagse technologie biedt de mogelijkheid aan kleine (opstart)bedrijven om heel

professioneel over te komen.  Dit maakt het mogelijk voor malafide personen om een ‘take the

money and run’-strategie uit te dokteren (Wiegran en Koth, 2000, blz. 112).

Naast al deze problemen en zorgen mogen we het gebrek aan menselijk contact niet vergeten

als één van de redenen waarom mensen hun aankopen (nog) niet on-line doen. Hiermee

bedoelen we niet het soort contact om de legitimatie van de handelaar vast te stellen, maar bvb.

het maken van een praatje met de verkoper of andere mensen uit de gemeenschap.

We kunnen deze bevindingen het best samenvatten aan de hand van een overzichtstabel:

identiteit handelaar

nakomen van beloofde prijs

nakomen van beloofde kwaliteit

voldoende en correcte informatie

Privacy

veiligheid transmissie en opslag van gegevens

zorgen m.b.t.

specifieke

handelaar

customer/service support

observeren van de verkoper

menselijk contactE
-C

O
M

M
E

R
C

E
 Z

O
R

G
E

N

algemene zorgen

m.b.t.

elektronische

handel
specifieke verkoper/product niet vinden

B
E

LA
N

G
R

IJK
E

 R
O

L M
E

D
IA

Tabel 4.1: E-commerce zorgen
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4.2 OPLOSSINGEN

Ongeacht of de gepercipieerde gevaren of drempels voor e-commerce terecht zijn, staat de e-

commerce verkoper voor de taak om het vertrouwen van potentiële klanten in te winnen door

deze drempels te verlagen of zelfs weg te werken. Daartoe heeft men de laatste jaren meerdere

studies uitgevoerd en modellen opgesteld die moeten leiden tot een zogenaamde ‘virtual

handshake’ (Netmarkets, blz. 8). We geven er hier een aantal weer in de hoop een beeld te

verkrijgen van de drivers en gevolgen van vertrouwen. We kunnen in het bestek van deze

scriptie helaas niet alle studies m.b.t. on-line vertrouwen bespreken. Een tabel met de

belangrijkste studies hierover kan men vinden bij Shankar et al.  (blz. 334-335). Als laatste

model bespreken we trouwens het on-line vertrouwensmodel van Shankar et al. aangezien dit

model gebaseerd is op een metastudie.

4.2.1 Vertrouwensmodel voor een internetomgeving (de Haas, 2001)

4.2.1.1 Componenten

In het ‘vertrouwensmodel  voor een internetomgeving12’ van M. A. J. de Haas RA staan vier

elementen centraal, zijnde risico, competenties en imago, transparantie door

informatieverstrekking en attitudes & intenties.

Figuur 4.1: Het vertrouwensmodel voor een internetomgeving13
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4.2.1.1.1 RISICO

De component risico is afhankelijk van het belang van de transactie. Hoe groter het belang, hoe

hoger het risico. Hoe hoger het risico hoe meer nood er is aan een klimaat van vertrouwen. De

meeste economische agenten zijn immers risico-avers.

4.2.1.1.2 COMPETENTIES EN IMAGO

De tweede component, competenties en imago, is hoe de onderneming overkomt in de ogen

van haar omgeving. Marketing en het uitzicht van de website kunnen hier een grote hulp

betekenen om het vertrouwen van de omgeving te winnen. Grote ondernemingen kunnen hier

vaak profiteren van hun grote(re) naambekendheid. Een bedrijf als Coca-Cola bijv. zal

nauwelijks moeite moeten doen om haar consumenten en handelsrelaties te overtuigen van

haar competentie.

4.2.1.1.3 TRANSPARANTIE DOOR INFORMATIEVERSTREKKING

Transparantie door informatieverstrekking wordt bekomen door de communicatie die de

onderneming voert met haar omgeving. Heeft zij een open cultuur en is de door haar verspreide

informatie correct, dan wint de onderneming aan vertrouwen.

4.2.1.1.4 ATTITUDES & INTENTIES

De laatste component, attitude & intenties, is de wijze waarop de andere partij wordt benaderd.

Gedraagt de onderneming zich geheimzinnig of is ze niet duidelijk omtrent haar intenties dan

zal dit zeker niet ten goede komen van het vertrouwen dat de andere partij in haar stelt.

4.2.1.2 Conclusie en aanbevelingen

Volgens dit model zal een onderneming vaak op één of meerdere van deze componenten tekort

schieten en zal ze moeten investeren in vertrouwen om de vertrouwenskloof te dichten. Een

bedrijf zonder bekende merknaam zal meer moeten doen dan informatie verstrekken alleen. Zo

kan o.a. het risico worden verlaagd door:

q hetzij zeer lage prijzen te hanteren, waardoor na enige tijd ervaring met het

product/dienst wordt opgebouwd en dus het vertrouwen groeit,

q hetzij te investeren in specifieke vertrouwensmechanismen.

                                                                                                                                                            
12 gebaseerd op NÖTEBERG A, MA-thesis, 1999
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Naast deze factoren kan certificatie de vertrouwenskloof overbruggen door specifieke

bedrijfsinformatie te verifiëren. Het certificaat bewijst dan de betrouwbaarheid en bekwaamheid

van de onderneming. Tot bedrijfsinformatie behoren:

q internal controls (o.a. beveiliging)

q overeenstemming met regelgeving (o.a. privacy)

q corporate governance (o.a. toezicht)

Door gebruik te maken van het imago van een accountant krijgt een internetondernemer dus de

mogelijkheid om zijn competentie te bewijzen. Dit proces van certificatie door een derde partij

staat ook gekend onder de term ‘e-assurance services’.

4.2.2 Cheskin Research en Studio Archetype/Sapient (1999)

4.2.2.1 Inleiding

Deze studie werd uitgevoerd in 1999 om de aard van de elementen die vertrouwen

communiceren in een e-commerce omgeving te achterhalen. Meer specifieke doelstellingen van

de studie waren: (1) de elementen die vertrouwen communiceren identificeren, (2) waaruit dan

een ‘model van de bouwstenen van vertrouwen’ werd opgebouwd. (3) Vervolgens konden de

relatieve belangen van de belangrijkste elementen worden vastgelegd. (4) Tevens wou men

meer kennis opdoen over de ‘kunst’ van het maken van websites en (5) additionele aspecten

van vertrouwen en e-commerce.

4.2.2.2 Opbouw van het model

Om de gezochte inzichten te verwerven, werd uitgegaan van een 4-stappen proces. In fase 1

werd een ‘snapshot’ genomen van de consumentengedragingen. Hiertoe werd een vragenlijst

met open vragen uitgedeeld aan 138 correspondenten. Dit vormde de basis van een model

m.b.t. de aard van on-line vertrouwen. De tweede fase werd gespendeerd aan bijkomend

onderzoekswerk. Een audit van 60 bestaande e-commerce bedrijven verschafte voldoende

informatie om het in de eerste fase begonnen model bij te schaven. Dit werd gevolgd door

interviews met experts in de derde stap. Dit leverde enkele bijkomende inzichten op. Ten slotte

volgde een kwantitatieve evaluatie waarbij de bekomen resultaten uit de vorige fases werden

gebruikt voor de opbouw van 8 verschillende virtuele webpagina’s waarnaar correspondenten

                                                                                                                                                            
13 Bron: M.A.J. de Haas, 2001, blz. 2
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werden gevraagd te willen surfen. Hierna konden ze een vragenlijst invullen waarin gepeild

werd naar de betrouwbaarheid van de bezochte websites, het belang van certificaten – of ‘seals

of approval’ zoals ze in deze studie genoemd werden – en hun reputatie. In totaal werden 463

internetgebruikers en verschillende deskundigen en academici ondervraagd.

4.2.2.3 Resultaten

4.2.2.3.1 VERTROUWEN EN ERVARING

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vertrouwen door de consumenten als een dynamisch

proces wordt ervaren. Vertrouwen groeit (of neemt af) naargelang de opgedane ervaring. Het

primaire vertrouwen wordt gecreëerd door waargenomen indicaties van betrouwbaarheid,

‘forms’ genoemd in het onderzoek. Deze forms worden versterkt doorheen de tijd en vormen

uiteindelijk karaktertrekken als afhankelijkheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid. Met forms als

enige kennis zullen enkel formele, geschreven contracten gesloten worden met bedrijven.

Indien men echter van mening is dat de handelaar betrouwbare karaktertrekken vertoont zal

men hoe langer hoe minder informatie nodig achten. Hierbij is ervaring opgebouwd over een

bepaalde tijdspanne van vitaal belang bij commerciële relaties opdat transacties vlotter,

eenvoudiger en herhaaldelijk zouden kunnen verlopen.

4.2.2.3.2 DETERMINANTEN OF ‘FORMS’

De forms of indicatoren van betrouwbaarheid kunnen onderverdeeld worden in 6 types van

primaire componenten.

1. Seals of Approval – symbolen die tot doel hebben de consument gerust te stellen over

de veiligheid van de website. Bedrijven met een seal of approval worden verder security

brands genoemd

2. Brand – belofte van het bedrijf om specifieke attributen te leveren en haar

geloofwaardigheid gevormd door haar reputatie en mogelijke vroegere ervaringen van

bezoekers

3. Navigation –  het gemak waarmee bezoekers vinden waarnaar ze op zoek zijn

4. Fulfillment – duidelijke informatie over de behandeling van een order en over mogelijk

te ondernemen acties bij problemen

5. Presentation – design-kenmerken die kwaliteit en professionalisme uitstralen

6. Technology – de nieuwste technologie betekent professionalisme, zelfs indien die niet

gemakkelijk in gebruik is.
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Twijfels wegnemen over de structurele veiligheid van het internet en privacy is echter de eerste

en belangrijkste stap vooraleer de andere indicatoren van betrouwbaarheid zelfs ter sprake

komen. Persoonlijke controle over persoonlijke informatie is immers iets wat zeer sterk

aangevoeld wordt. Zonder dit gevoel van controle heeft de rest geen enkele zin en heerst er

enkel een gevoel van chaos. Seals of approval bezorgen bezoekers dit gevoel van controle

waardoor zijn/haar aandacht kan verschuiven naar de volgende 5 componenten (brand,

navigation, fulfillment, presentation en technology). Merk op dat de technologie vaak reeds een

vereiste is voor het bekomen van een seal of approval. De gevolgde gedachtegang wordt nog

eens verduidelijkt in volgende figuur:

Figuur 4.2: Ontwikkeling van betrouwbaarheid14

Zetten we deze inzichten uit tegenover het tijdsverloop, dan bekomen we een dynamische

voorstelling van de ontwikkeling van vertrouwen voor websites:

                                                
14 Bron: Cheskin Research & Studio Archetype/Sapient, 1999, blz. 12
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Figuur 4.3: Dynamische ontwikkeling van vertrouwen15

4.2.2.3.3 INTERACTIE TUSSEN BRAND, NAVIGATION EN FULFILLMENT

Belangrijkste bevinding hier is dat zelfs met een bekende merknaam, solide navigatie en een

goede fulfillment het niet zeker is dat de consument het bedrijf of de website als betrouwbaar

zal beschouwen. Als de merknaam niet als betrouwbaar wordt beschouwd, dan zijn alle andere

pogingen tevergeefs. Voor nieuwkomers die vanzelfsprekend geen bekende merknaam

bezitten, is de enige mogelijkheid om de strijd aan te gaan met de gevestigde bekende

merknamen te verzekeren dat zowel navigatie als fulfillment piekfijn in orde zijn in ogen van de

bezoekers. Hieruit kan het nodige vertrouwen van de consument behaald worden.

4.2.2.3.4 ANDERE ASPECTEN VAN VERTROUWEN

Na het bekomen van voormelde resultaten werd ook onderzoek gedaan naar andere aspecten

van vertrouwen dan de componenten die betrouwbaarheid communiceren. We sommen de

belangrijkste resultaten hier kort op en herinneren eraan dat dit resultaten van 1999 zijn en

ondertussen enigszins genuanceerd moeten bekeken worden.

q Veiligheidssymbolen als VeriSign, BBBOnline en TRUSTe zijn niet erg bekend, maar bij

diegenen die de symbolen wel herkennen, roepen ze vertrouwen op. Symbolen van

VISA, MasterCard, American Express, etc. hadden heel weinig effect op het vertrouwen.

q Consumenten zijn vertrouwd met ‘cookies’, ‘encryptie’ en andere identificatie- en

beveiligingstechnieken maar zijn helemaal niet zo vertrouwd met de bedrijven die deze

                                                
15 Bron: Cheskin Research & Studio Archetype/Sapient, 1999, blz. 13
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technieken gebruiken. Deze bedrijven doen er goed aan om deze termen in hun

symbolen te verwerken.

4.2.2.4 Conclusie en aanbevelingen

Vertrouwen is iets wat moet opgebouwd worden doorheen de tijd. Hierbij zijn 6 types van

indicatoren van betrouwbaarheid te onderscheiden: seals of approval, brand, navigation,

fulfillment, presentation en technology. Belangrijker nog dan deze indicatoren is echter het

gevoel van controle dat de consument heeft over persoonlijke gegevens. Zonder dit gevoel van

controle kan er onmogelijk een transactie tot stand komen.

Betrouwbaarheid is slechts één van de vele aspecten die consumenten beschouwen in een e-

commerce context. Niettemin beïnvloeden de belangrijkste componenten die betrouwbaarheid

communiceren (brand, navigation en fulfillment) de perceptie van de klant m.b.t. het voldoen

aan zijn/haar noden. Overzichtelijke navigatie verhoogt niet alleen de betrouwbaarheid, maar

beïnvloedt tevens de perceptie van klanten dat het bedrijf aan zijn/haar wensen en noden kan

voldoen. Tot slot twee heel concrete richtlijnen:

q Bedrijven met een minder bekende merknaam: navigatie beïnvloedt heel erg de

gepercipieerde voldoening van de website m.b.t. de noden van de consument.

Fulfillment heeft hier geen waarde.

q Bedrijven met een bekende merknaam: enkel als de fulfillment heel laag is, is navigatie

belangrijk voor het verhogen van de voldoening m.b.t. de noden van de consument.

4.2.3 Het trust-building model (TBM – McKnight et al., 2002)

4.2.3.1 Inleiding

De focus is in dit model op initieel vertrouwen, het vertrouwen dat de consument in de e-

handelaar stelt bij een eerste contact. Naast de opsplitsing in on-line en off-line vertrouwen

kunnen we immers ook een onderscheid maken tussen initial trust of initieel vertrouwen en

experienced trust of ervaringsvertrouwen.

Initieel vertrouwen wordt gedefinieerd als het vertrouwen in een onbekende

e-handelaar waarmee de consument nog geen enkele ervaring mee heeft

gehad. Ze hebben nog niet voldoende informatie over elkaar want die
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informatie wordt pas verworven na een eerste transactie. Hierna kan de consument immers de

betrouwbaarheid van de e-handelaar correct beoordelen door eenvoudig naar de gevolgen van

de transactie te kijken.

De idee van initieel vertrouwen is bijzonder interessant als we bedenken dat gewaarwordingen

van risico en onzekerheid het grootst zijn tijdens die eerste momenten waarbij de consument de

e-handelaar leert kennen. Deze eerste kennismaking is eigenlijk het moment van de waarheid:

de e-handelaar slaagt erin het vertrouwen van de consument te winnen of niet. En van dit

vertrouwen hangt dan af of de consument ook daadwerkelijk beslist om een transactie met de

handelaar aan te gaan.

4.2.3.2 Opbouw van het model

Voor de opbouw en verificatie van dit model werd gebruik gemaakt van een fictieve

adviespagina genaamd “LegalAdvice.com”. Wettelijk advies inwinnen en ernaar handelen houdt

namelijk meer risico in dan het kopen van bijvoorbeeld een cd of boek. Bovendien kan de

consument veel moeilijker nagaan of de adviesverstrekker wel voldoende gekwalificeerd is en

geen frauduleuze intenties heeft. M.a.w. het risico is veel hoger bij dergelijke pagina’s en

daardoor is er ook een grotere rol weggelegd voor vertrouwen.

Het trust-building model vertrekt vanuit twee sets van antecedenten (zoals wij dit ook deden in

paragraaf 4.1.) met name: algemeen web-gerelateerd en specifiek handelaar-gerelateerd.

Zorgen m.b.t. een specifieke handelaar omvatten gepercipieerde kwaliteit van de webpagina en

de gepercipieerde reputatie. Deze twee sets van antecedenten beïnvloeden de ‘trusting beliefs’

(het beeld dat de consument vormt van de handelaar) en ‘trusting intention’ of ‘willingness to

depend’ die op hun beurt het vertrouwen vormen. Trusting intention, trusting beliefs en het

gepercipieerde webrisico beïnvloeden de intenties van consumenten die op 3 manieren

reageren: intentie om het advies te volgen, intentie om persoonlijke informatie te delen en de

intentie om over te gaan tot de aankoop. In onderstaande figuur worden alle relaties positief

verondersteld, behalve deze vertrekkende van het gepercipieerde webrisico. Verwacht is dat

hier een negatieve relatie met de intenties van de consument van uitgaat.
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Figuur 4.4: Het Trust-Building Model16

4.2.3.2.1 TRUSTING INTENTION – WILLINGNESS TO DEPEND

Een belangrijk onderscheid moet gemaakt worden tussen trusting intention of willingness to

depend en de 3 consumentenintenties. Met trusting intention wordt de algemene wil om

afhankelijk te zijn van een elektronische verkoopsite bedoeld, terwijl onder

consumentenintenties de wil verstaan wordt om specifieke risico’s te lopen door het advies te

volgen. Het één volgt natuurlijk uit het ander. Willingness to depend is slechts de eerste stap en

zal de 3 consumentenintenties beïnvloeden.

4.2.3.2.2 TRUSTING BELIEFS

Wat trusting beliefs betreft worden in bestaande lectuur vier klassen van eigenschappen

beschouwd: integriteit, welwillendheid (benevolence), competentie en voorspelbaarheid. In dit

model wordt echter geen rekening gehouden met voorspelbaarheid aangezien slechts gefocust

wordt op initieel vertrouwen. Wie al deze eigenschappen bezit, is heel gegeerd als ruilpartner.

Hoe groter de aanwezigheid van deze (goede) eigenschappen, hoe groter dus de willingness to

                                                
16 Bron: McKnight et al., 2002, blz. 301
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depend zal zijn. Trusting beliefs zullen niet alleen een invloed vertonen op de

consumentenintenties via de willingness to depend maar ook rechtstreeks, immers als men

bijvoorbeeld gelooft in de competentie van iemand dan zal dit betekenen dat men waarschijnlijk

diens advies zal volgen.

4.2.3.2.3 STRUCTURAL ASSURANCE OF THE WEB

Hiermee wordt verwezen naar gevoelens van onveiligheid met betrekking tot de

internetomgeving. Wettelijke bescherming en technologische structuren (SET, SSL, …) zijn de

belangrijkste zorgen in dit domein. We verwijzen naar paragraaf 4.3 voor een beschrijving van

enkele technologische veiligheidsaspecten.

4.2.3.2.4 PERCEIVED WEB RISK

Perceived web risk verwijst specifiek naar de gewaarwording van risico bij het voeren van

transacties over het internet. Wanneer het risico (te) groot wordt ervaren zal dit een averechtse

invloed hebben op de wil van de consument om persoonlijke informatie te delen, advies van de

verkoper te volgen en uiteindelijk het product of dienst te kopen. Hoewel gepercipieerd

webrisico en structural assurance een duidelijke correlatie vertonen verwachten de auteurs

geen positief verband tussen gepercipieerd webrisico en trusting beliefs en willingness to

depend in tegenstelling tot structural assurance. Gepercipieerd webrisico is immers verwant

met wantrouwen. Wantrouwen wordt niet langer gezien als een lager peil van vertrouwen maar

als exact het tegenovergestelde van vertrouwen. In die zin zal perceived web risk een directe

relatie vertonen met de consumentenintenties en zal dit effect hebben op het gedrag van

consumenten als het risico (te) hoog ingeschat wordt. Nog anders verwoord bekijken we

perceived web risk niet als een direct antecedent van trusting beliefs en willingness to depend

maar als een factor die de consumentenintenties direct beïnvloedt.

4.2.3.2.5 PERCEIVED VENDOR REPUTATION

De reputatie van een bedrijf is wat tevreden én ontevreden klanten doorvertellen aan anderen.

In het licht van initieel vertrouwen mag deze factor niet onderschat worden. Word-of-mouth

reclame (zowel goed als slecht) kan een grote impact hebben bij het aantrekken van nieuwe

klanten. Positieve ervaringen kunnen en zullen in belangrijke mate het waargenomen risico en

gevoel van onveiligheid wegnemen. Men is meer overtuigd van de competentie, welwillendheid

en integriteit van de handelaar. Het bekendste voorbeeld van dit mechanisme is de reputatie

van Amazon.com.
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4.2.3.2.6 PERCEIVED SITE QUALITY

Bij een eerste contact met een handelaar baseert de consument zich op alle mogelijke signalen,

symbolen en informatie die hij/zij mogelijk kan vinden. Bij het zien van een mooie en

gebruiksvriendelijke website gaat de consument (vaak onterecht) een trusting belief opbouwen

ten opzichte van de competentie, integriteit en welwillendheid van de handelaar. Wat zich

onmiddellijk vertaalt in een willingness to depend.

4.2.3.3 Resultaten

Zoals reeds vermeld werd dit model getest door middel van een hypothetische website waarop

wettelijk advies werd ‘verkocht’. 1729 studenten werden gevraagd te surfen naar de

LegalAdvice.com website die enkel voor die gelegenheid werd gebouwd. Elk van deze

studenten werd geconfronteerd met het probleem van een defecte airconditioning waarover ze

legaal advies dienden te zoeken. Sommigen werden ingelicht over de vermeende goede

reputatie van de website en anderen werden in het ongewisse gelaten.

De resultaten ondersteunden het model volledig. Bovendien bleken enkele resultaten vrij

opvallend. Zo lijkt de kwaliteit van de website de belangrijkste voorspeller te zijn van trusting

beliefs. Dit betekent dat consumenten die voor het eerst in aanraking komen met een bepaalde

website belangrijke conclusies over de kenmerken van de handelaar extrapoleren uit hun eerste

ervaringen. Verder komt uit de resultaten naar voren dat reputatie en gepercipieerde kwaliteit

van de website in belangrijker mate bijdragen tot het vertrouwen dan structural assurance.

Daarenboven schijnen trusting beliefs beter te zijn in het voorspellen van een willingness to

depend dan reputatie. Consumenten vertrouwen m.a.w. meer op hun eigen persoonlijk beeld

over de handelaar dan op berichten en geruchten over de reputatie van de webwinkel.

Tenslotte hechten consumenten meer belang aan integriteit en welwillendheid dan aan

competentie bij een aankoop via het internet. Dit wijst erop dat een e-handelaar er goed aan

doet integriteit en welwillendheid te communiceren tegenover mogelijke klanten. Op deze wijze

kan hij/zij de consument mogelijk overtuigen persoonlijke informatie te geven en zelfs over te

gaan tot een aankoop.

4.2.3.4 Conclusie en aanbevelingen

Wat dient een e-handelaar nu te besluiten uit dit model? We sommen even op:

q Vertrouwen biedt consumenten een verzekering dat hun persoonlijke informatie veilig is

en dat ze geen angst hoeven te hebben voor een aankoop via het web.
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q Nieuwe klanten scheppen vertrouwen uit de reputatie die de webwinkel heeft

opgebouwd bij andere consumenten. Boodschap is dus dat een reputatie moet

opgebouwd worden en dat deze zoveel mogelijk moet gecommuniceerd worden.

q Consumenten vormen initieel vertrouwen op het uitzicht van de website. Over design en

opbouw van de site moet goed nagedacht worden aangezien de potentiële klant veel

belang hecht aan de eerst impressie.

q Aangezien zowel algemene web-gerelateerde en specifieke handelaar-gerelateerde

factoren invloed uitoefenen op vertrouwen, kan het onderschrijven en promoten van de

elektronische handel door gekende entiteiten als VeriSign het geloof van de consument

in de structural assurance van het web versterken. Third-party certificatie, tenslotte, kan

de trusting belief in een specifieke handelaar aanzwengelen.

Dit model is duidelijk heel waardevol m.b.t. deze scriptie en certificatie in het algemeen

aangezien het initieel vertrouwen als uitgangspunt gekozen werd en certificatie net tot doel

heeft initieel vertrouwen te creëren.

4.2.4 Antecedenten en Consequenties van on-line Vertrouwen: Stakeholder

Theorie en Conceptueel Model (Shankar et al., 2002)

4.2.4.1 Inleiding

Deze theorie werd opgebouwd op basis van een aantal geselecteerde studies en mondt uit in

een theorie over vertrouwen vanuit een ‘stakeholder’-standpunt. Basis van deze theorie is dat

de relatie met elke ‘stakeholder group’ intrinsieke waarde heeft en dat geen enkele relatie een

andere domineert. Elke stakeholder staat op gelijke voet met een ander. Wel kunnen

verschillende stakeholders een andere visie en andere verwachtingen van on-line vertrouwen

hebben. Voor een klant kan dit betrouwbaarheid zijn of de beschikbaarheid van voldoende

informatie, terwijl voor een leverancier on-line vertrouwen waarschijnlijk veeleer berust op

efficiëntie en een vertrouwelijke sfeer…

Wel geldig met betrekking tot alle stakeholders is dat economische efficiëntie wordt

nagestreefd. In deze context betekent economische efficiëntie de kunde van de onderneming

om de belangen van alle stakeholders te managen. Dat verschillende stakeholders

verschillende belangen kunnen hebben kan in bepaalde gevallen leiden tot conflictsituaties en

dan komt het erop aan om deze zo efficiënt en gebalanceerd mogelijk aan te pakken. Zeven
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stakeholders zijn te onderscheiden: (in willekeurige volgorde, immers allen zijn gelijk) klanten,

leveranciers, distributeurs, regulators, aandeelhouders, partners en personeel.

Figuur 4.5: Stakeholders betrokken bij on-line vertrouwen17

4.2.4.2 Opbouw conceptueel kader

Vanuit deze theorie van on-line trust wordt nu een conceptueel kader van on-line vertrouwen

gecreëerd. Wat zijn de onderliggende elementen, antecedenten en gevolgen van on-line

vertrouwen? Hiertoe werden reeds uitgevoerde studies met betrekking tot zowel on-line als off-

line vertrouwen vanuit de management-, marketing-, ICT- en e-business-literatuur

samengebracht. Het resultaat van deze metastudie vindt zijn weerslag in volgende figuur:

                                                
17 Bron: Shankar et al., 2002, blz. 328
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Figuur 4.6: Antecedenten en consequenties van on-line vertrouwen18

De antecedenten van on-line vertrouwen zijn onder te verdelen in: website-kenmerken,

gebruikerseigenschappen en een categorie van andere – meer diverse – factoren die on-line

vertrouwen genereren. Vanuit het on-line vertrouwen worden 3 soorten van gevolgen

gepercipieerd, met name: wil om te handelen, tevredenheid en trouw en tenslotte gevolgen voor

de bedrijfsprestaties. Dit model of ‘conceptueel kader’ is gebaseerd op de stakeholder theorie

zoals die hierboven werd besproken. Veel van de studies aan de basis van het model zijn

niettemin specifiek gericht op het klantenperspectief. Met betrekking tot deze scriptie mag dit

echter geen probleem vormen, aangezien het creëren van vertrouwen bij de consument net het

uitgangspunt vormt.

4.2.4.3 Conclusie en aanbevelingen

4.2.4.3.1 STAKEHOLDER THEORIE

Hoe kan een e-ondernemer nu vertrouwen opbouwen en behouden? Uit de stakeholder theorie

onthouden we dat initiatieven om vertrouwen op te bouwen moeten bekeken worden vanuit alle

                                                
18 Bron: Shankar et al., 2002, blz. 337



- 37 -

mogelijke stakeholder perspectieven. Wat zijn de specifieke zorgen van elke stakeholder? Eens

dit in kaart gebracht is, kan men eenvoudig de gelijkgestemde en de conflicterende belangen

groeperen. Op basis van deze bevindingen dient de onderneming vervolgens een strategie uit

te werken die consistent is met haar doelstellingen. Daarbij gebruikt ze prioriteitsregels om

conflicten tussen de noden van twee of meer belanghebbenden een goed gevolg te geven.

4.2.4.3.2. CONCEPTUEEL MODEL

Uit het conceptueel model blijkt dat on-line vertrouwen van héél veel factoren afhangt. Elk van

deze factoren kan leiden tot het verlies van vertrouwen. Daarenboven loopt winst en verlies van

vertrouwen niet noodzakelijk symmetrisch. Daarmee wordt bedoeld dat het verlies van

vertrouwen veel erger kan zijn dan de winst ervan. M.a.w. het is moeilijk om vertrouwen te

winnen maar het is heel gemakkelijk om het weer te verliezen. Bovendien kan het zelfs bij heel

sterk on-line vertrouwen nog fout lopen als de klant off-line een slechte ervaring opdoet. Beide

zijn dus onvermijdelijk met elkaar verbonden en moeten als dusdanig beschouwd worden.

4.2.4.3.3 AANBEVELINGEN

Tot slot geven de auteurs van de studie nog enkele concrete tips om on-line vertrouwen op te

bouwen. Deze tips komen echter uit vroegere studies en daarom geven we er hier slechts

enkele weer bij wijze van voorbeeld:

q gebruikers-gedreven personalisatie: de gebruiker beslist zelf hoe persoonlijk de relatie

wordt en dus hoe intens de relatie met de marketing-afdeling (Dayal et al.).

q de mogelijkheid laten om anoniem te blijven bij informatie-uitwisseling en on-line

transacties (Hoffman et al.)

q publicatie van rapporten over voorbije performantie en referenties van vroegere en

huidige gebruikers, aanvangen met third-party certificaties, en gemakkelijk terug te

vinden veiligheids- en privacymaatregelen (Schneiderman)

4.2.5 Algemene conclusie en aanbevelingen

Wat onthouden we nu uit deze modellen en theorieën?

q Er zijn verschillende methoden beschikbaar om het vertrouwen van de potentiële klant te

winnen. De handelaar staat niet machteloos maar kan gericht werken om zijn/haar

betrouwbaarheid te verhogen.

q Het opbouwen van een sterke merknaam en reputatie blijven ontzettend belangrijk. Het

uitbouwen van communities etc. kunnen hierbij helpen. Wie noch een bekende
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merknaam heeft, noch een sterke reputatie, zal het heel wat moeilijker hebben om het

vertrouwen van de on-line klant te winnen. De elementen navigatie en fulfillment moeten

in dit geval piekfijn in orde zijn.

q Het creëren van vertrouwen is een dynamisch proces: het vertrouwen neemt toe en af

naargelang de opgedane ervaring.

q Controle over eigen informatie is iets wat heel sterk aangevoeld wordt. Het is dan ook

noodzakelijk dat dit door de e-handelaar grondig wordt aangepakt vooraleer gezocht

wordt naar andere wijzen om vertrouwen te creëren.

q Meer nog dan de inspanningen om vertrouwen op te bouwen, moet de e-handelaar

vooral zijn uiterste best doen om het verlies van vertrouwen te vermijden, aangezien het

heel wat meer inspanningen vergt om dat vertrouwen terug te verdienen.

q Bij het proces van certificatie kan de e-handelaar gebruik maken van de reputatie van de

accountant. Meer hierover in paragraaf 4.4.

4.3 TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

Een e-handelaar beschikt naast de hierboven beschreven instrumenten ook over technologie

om transacties te beveiligen, gegevens te beschermen, etc. Deze technologie is echter veelal

slechts een deel van een hierboven besproken element, nl. certificatie. Zonder hier te veel in

detail te gaan, sommen we enkele technologische oplossingen voor beveiligings- en andere

problemen verbonden aan het handel voeren via het internet. Deze paragraaf moet als een

inleiding beschouwd worden voor paragraaf 4.4.

4.3.1 Encryptie

4.3.1.1 Principe

Met de methode van encryptie kunnen wachtwoorden, bestanden en andere gegevens

gecodeerd worden zodat deze niet door onbevoegde personen kunnen gelezen worden. Daarbij

wordt gebruik gemaakt van verschillende algoritmes voor het coderen van de digitale gegevens.

Het encryptie-proces verloopt als volgt: het versleutelingsalgoritme creëert een sleutel die uit

een openbaar en een persoonlijk gedeelte bestaat. Het openbare gedeelte wordt bekend

gemaakt aan iedereen waarmee moet gecommuniceerd worden. De persoonlijke sleutel blijft in

eigen bezit. Bij het verzenden van een bericht over het internet wordt de openbare sleutel van

de ontvanger gebruikt om dit te coderen. Hierdoor wordt het bericht vergrendeld en kan

niemand dit nog bekijken tot dit aangekomen is bij de persoon voor wie het bedoeld is. Deze
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persoon dient nu met zijn persoonlijke sleutel (die uniek verbonden is met de publieke sleutel)

het bericht te decoderen. Op deze manier is het bericht verzonden via het internet zonder dat er

mogelijkheid was voor onbevoegden om dit bericht te bekijken.

Figuur 4.7: Het encryptie-proces19

4.3.1.2 SSL

Dit is een ietwat achterhaalde vorm van encryptie die niettemin nog door vele bedrijven wordt

gebruikt. Bij de SSL-methode die ontwikkeld werd door Netscape Communications en waarbij

de afkorting staat voor Secure Sockets Layer, worden de gegevens met een 128bit-sleutel

geëncrypteerd, wat het mogelijk maakt gegevens éénmalig veilig te verzenden tussen de

webbrowser van de gebruiker en de server van de handelaar. De gegevens blijven echter

kwetsbaar na de verzending wanneer ze op de server opgeslagen worden (O’Brien, 1998, blz

238).

4.3.1.3 SET

SET of Secure Electronic Transaction is een uitbreiding van de SSL-methode, ontwikkeld door

de kredietkaartbedrijven. Doordat grote en belangrijke organisaties voor deze methode gekozen

hebben voor het uitvoeren van elektronische betalingen, heeft de SET-methode enorm aan

belang gewonnen. Niet in het minst ook omdat de gegevens met een 1024bit-sleutel worden

gecodeerd i.p.v. een 128bit-sleutel. Dit maakt dat het algoritme achter deze sleutel (zo goed

als) onmogelijk kan gebroken worden door personen met minder goede bedoelingen

(Netmarkets, 2001, blz.10).

                                                
19 Bron: gastcollege Harry Crosiers, 7/3/2002, Universiteit Gent
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4.3.2 Digitale handtekening

Dit is een methode die tot doel heeft de correcte afkomst van een bericht te verifiëren. De

digitale handtekening is eigenlijk een getallenreeks die wordt afgeleid uit de inhoud van het

bericht. Daarvoor heeft men de private sleutel van de verzender nodig. Zo wordt een unieke

relatie gecreëerd tussen het bericht en de private sleutel. Om het bericht te verifiëren dient de

ontvanger de publieke sleutel van de verzender op te vragen waarna hij/zij het (ongewijzigde)

bericht kan bekijken. Een digitale sleutel is dus iets wat kan toegevoegd worden aan de

encryptie en waaraan een mathematische functie, ONE-WAY-HASH genaamd, aan de

grondslag ligt (Harry Crosiers, nota’s uit gastcollege, 7/3/2002, Universiteit Gent).

4.4 CERTIFICATIE ALS OPLOSSING

Een bijzondere oplossing voor het vertrouwensprobleem is de certificatie. Certificatie kwam in

paragraaf 4.2 al aan bod als driver voor vertrouwen en wordt in dit stuk meer in detail bekeken.

Voor consumenten is de meest zichtbare bron van informatie over het privacy- en security-

beleid van de handelaar de statement die hij/zij plaatst op de website en die in duidelijke termen

vertelt wat de handelaar doet om de privacy en veiligheid te garanderen. Huidige statements

variëren van heel gedetailleerd en overzichtelijk tot moeilijk terug te vinden en bijzonder

onoverzichtelijk (Belanger et al., 2002, blz. 249).

De handelaar kan in zijn/haar statement natuurlijk om het even wat verklaren, de consument

kan de juistheid ervan toch niet nagaan. En dit is waar certificatieautoriteiten op het toneel

verschijnen. Zij bevinden zich immers in een ideale positie om de achterliggende processen te

vergelijken met wat verklaard wordt naar de consument toe. Maar heeft dit proces van

certificatie wel effect op het vertrouwen van de klant? Begrijpt de potentiële klant wel de

bedoeling van certificatie in de vorm van ‘seals of approval’? Vragen die we hier proberen op te

lossen.

4.4.1 In welke mate heeft certificatie of e-assurance effect op het

consumentengedrag?

Om deze vraag te beantwoorden, verwijzen we naar een studie van Mauldin en Arunachalam

(2002) in het tijdschrift Journal of Information Systems. Hierin vertrekken de auteurs vanuit de

‘Theory of Planned Behavior’ van Ajzen die hieronder wordt weergegeven.
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4.4.1.1 Theory of Planned Behavior

Figuur 4.8: Theory of Planned Behavior20

Kort samengevat vertelt deze theorie dat het gedrag afhangt van intenties. Deze worden

bepaald door attitudes en ability. Attitudes kunnen zowel affectief als evaluatief zijn. Ability is de

perceptie over het gemak (of ongemak) waarmee een bepaald gedrag vertoond wordt. Ability

wordt op zijn beurt bepaald door demografische factoren als ervaring en geanticipeerde

beletsels en obstakels (tijd, geld, vaardigheid, …).

Bij toepassing van deze theorie in een elektronische omgeving wordt aankoopintentie als een

benadering gezien voor het feitelijke aankoopgedrag doordat er praktische problemen ontstaan

bij het meten van feitelijk aankoopgedrag.

4.4.1.2 Resultaten

q Waar de vertrouwdheid met het product relatief laag is, is de aankoopintentie hoger als

er een vorm van web assurance aanwezig is.

q Web assurance biedt geen additionele zekerheid bovenop de door de handelaar

gepubliceerde privacy- en security-disclosures. Dit suggereert dat een disclosure tekst

voldoende zou kunnen zijn.

q Informatierisico (zoals gedefinieerd in §4.1) verlaagt de aankoopintentie niet en

aangezien informatierisico en web assurance theoretisch aan elkaar worden gelinkt in

                                                
20 Bron: Ajzen, 1991 in: Mauldin en Arunachalam, 2002, blz. 38
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deze studie, blijkt dat web assurance geen significante invloed heeft op de

aankoopintentie.

q De studie vond geen verschil in aankoopintenties tussen de verschillende vormen van

web assurance die getest werden (WebTrust, TRUSTe, maar ook VISA)

q Web assurance is daarom niet waardeloos, besluit de studie. Gesuggereerd wordt dat

het e-assurance een nieuw fenomeen is en dat mogelijk de gebruikers het concept nog

niet begrijpen.

4.4.2 Verschillend certificaat = verschillend gedrag?

Bij de resultaten van de bovenstaande studie werd reeds vermeld dat er geen verschil in

aankoopintentie zou bestaan tussen de verschillende vormen van certificatie of e-assurance.

Daarom halen we er twee studies bij die dit meer in detail onderzochten.

4.4.2.1 Lala et al. (2002) onderzochten de impact van assurance seals – die onderling

verschilden in kwaliteit van informatie – op het beslissingsproces van de consument. Waar

andere studies (inclusief bovenstaande) beweren dat consumenten geen of moeilijk

onderscheid maken tussen de verschillende vormen van certificatie, suggereren de resultaten

van deze studie dat consumenten wel degelijk een voorkeur hebben voor de ‘betere’

certificaten, d.w.z. de certificaten van de hogere niveaus (cf. §3.2). Het verschil in resultaten

tussen deze studie en andere studies is mogelijk dat hier werd uitgegaan van een hoog risico-

situatie. Correspondenten werden immers gevraagd een reis te boeken. Bij een hoger risico

zullen consumenten dus een risk-reliever zoeken in de vorm van een certificaat van een hoog

niveau.

Tevens blijkt dat certificaten van een lager niveau (bvb. BBB On-line) geen invloed hebben op

het consumentengedrag. Meer nog, bijna nooit werd op dergelijk certificaat geklikt om meer

informatie te bekomen. Bijna de helft van de correspondenten kon zich niet eens het certificaat

herinneren.

Hieruit concluderen Lala et al. (2002) dat het WebTrust certificaat (het enige beschouwde

certificaat van het hoogste niveau) een merkbaar voordeel heeft ten opzichte van de andere

certificaten van lagere niveaus. Mogelijk heeft dit te maken met de reputatie die audit-bureaus

reeds bezitten, wat er alleen maar op wijst dat (nog) meer inspanningen moeten gedaan

worden om auditbureaus en hun zegels te promoten.
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4.4.2.2 Odom et al. (2002) onderzochten hoe en waarom seals of approval een effect

hebben op de consumentenbeslissingen. De sterkte van een seal wordt volgens de auteurs

bepaald door de dimensies van brand equity. Brand equity wordt bepaald door de

merkenkennis, die op haar beurt uiteenvalt in brand awareness en brand image. Brand

awareness is de mate van herkenning en herinnering van een bepaald merk, terwijl brand

image de associaties met een merk in hoofde van de consument voorstelt. Basis van hun

onderzoek was de stelling dat als men veronderstelt dat consumenten verschillende zorgen

hebben m.b.t. on-line aankopen, dan moet het mogelijk zijn dat verschillende seals verschillend

aankoopgedrag kunnen ressorteren. Immers, consumenten gaan verschillende merken (seals)

linken met oplossingen voor verschillende zorgen. Odom et al. (2002) gaan hierin verder door te

zeggen dat consumenten waarschijnlijk meer zullen beïnvloed worden door de meest bekende

seals dan door de minder bekende. Tevens zullen deze merken waarmee het meest associaties

worden gemaakt een grotere impact hebben op het consumentengedrag.

Hun bevindingen waren dat er een kloof bestaat tussen de zorgen die on-line klanten hebben

en hun perceptie over de manier waarop die worden tegemoet gekomen door de certificatie-

instellingen. WebTrust werd beschouwd als het certificaat dat tegemoet komt aan het meeste

van de zorgen, maar tegelijkertijd worden heel wat zorgen niet beantwoord door alle certificatie-

instellingen. Dit is mogelijk een verklaring voor het feit dat op heel wat sites meerdere

certificaten getoond worden in een poging dus om de klant ervan te overtuigen dat alle zorgen

die hij of zij misschien heeft, worden beantwoord.

De auteurs besluiten dat naarmate de on-line consument meer vertrouwd geraakt met seals of

approval, er een groter positief effect ontstaat op het aankoopgedrag. Het is dus een pleidooi

voor een betere marketing van de seals, immers: bekende en herkenbare zegels leiden tot

betere verkoopcijfers.

4.4.3 Begrijpt de klant de bedoeling van de seals of approval wel?

Opnieuw is ook hierover enig onderzoek gevoerd. Met name Portz et al. (2000) gaan in CPA

Journal na of consumenten begrijpen wat WebTrust betekent. Uitgangspunt voor de studie is

dat het uiteindelijke succes van WebTrust zal afhangen van consumentenpercepties. Hun wil

om hun koopgedrag te wijzigen hangt immers af van hun begrip van en vertrouwen in het

WebTrust programma.

Wat blijkt nu? De meeste respondenten konden een goed beeld vormen van de graad van

informatiebescherming maar overschatten het niveau van bescherming tegen fraude. De
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meeste respondenten wisten dan weer dat WebTrust geen verificatie van productkwaliteit

inhoudt maar dachten verkeerdelijk dat WebTrust handelspraktijken goedkeurt.

Een opmerkelijke bevinding is dat consumenten die het WebTrust symbool tegenkomen tijdens

het surfen er niet op klikken en er eigenlijk een beeld van vormen gebaseerd op

veronderstellingen en het uitzicht van de zegel. Dit is opmerkelijk aangezien het WebTrust

certificaat net ontworpen werd om de klant te informeren over het achterliggende proces door

hem/haar toe te laten te klikken op de zegel. Vooral m.b.t. de nieuwe modulaire aanpak van

WebTrust is dit zorgwekkend. De modulaire aanpak laat de handelaar immers toe een pakket

samen te stellen van zaken die hij/zij graag gecertificeerd zou zien door een certificate

authority. Dit vereist wel dat de klant op het symbool klikt natuurlijk.

Om een antwoord te geven op de vraag of consumenten de achterliggende idee van seals of

approval begrijpen, kunnen we stellen dat als zij niet weten dat ze op het logo kunnen klikken of

als ze hiervoor niet de tijd nemen, dat verkeerde percepties over WebTrust zullen ontstaan.

Bovendien wordt dit nog versterkt in de nieuwe modulaire aanpak van WebTrust.

Dit onderzoek is weliswaar enkel uitgevoerd m.b.t. het WebTrust-certificaat en is niet erg

wetenschappelijk onderbouwd, toch vinden we dat de resultaten kunnen veralgemeend worden

over alle soorten certificaten. Immers, zoals bij de modulaire aanpak van het WebTrust-

certificaat eerst moet geklikt worden op het logo om te weten wat gecertificeerd werd, zo ook

zal de consument bij elke soort certificatie moeten klikken op het corresponderende logo (als dit

al mogelijk is) om meer over de achterliggende processen te weten te komen.
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HOOFDSTUK 5: VORMEN VAN CERTIFICATIE

In de praktijk komen vele vormen van certificatie voor. In hoofdstuk 3 stelden we al een indeling

volgens vijf niveaus voor. Bedoeling van dit hoofdstuk is een overzicht of inventaris te bieden

van de huidige certificatievormen in België. Elk niveau wordt naar waarde geschat en het

hoofdstuk wordt afgesloten met een algemene evaluatie van de initiatieven.

5.1 PRAKTIJKVOORBEELDEN VOLGENS NIVEAU

In dit stuk wordt een overzicht gegeven van toepassingen in de Belgische praktijk (dit houdt in

dat o.a. BBBOnline niet behandeld wordt). Ze werden gerangschikt volgens de niveau-indeling

van Gobert en Salaün (1999):

5.1.1  Niveau 1: Eigen criteria, geen controle, geen rapport

We herinneren eraan dat op dit niveau de criteria waaraan moet voldaan worden, worden

opgesteld door het bedrijf zelf, zonder tussenkomst van een derde partij. Deze criteria worden

vermeld op de webpagina van het betreffende bedrijf. De criteria van Dell en Proxis kunnen hier

gelden als voorbeeld van een veel toegepaste methode.

5.1.1.1 Dell21

De criteria die Dell België zichzelf oplegt zijn onderverdeeld in 5 punten: privacy richtlijn, store

security, encryption protection, processor en cookies. Elk van deze punten wordt omstandig en

in toegankelijke taal uitgelegd aan de klant. Mogelijkheid wordt geboden om Dell te contacteren

indien nog steeds iets niet duidelijk mocht zijn. Dell gaat verder dan vele on-line handelaars in

het opstellen van de eigen criteria, verder zelfs dan de criteria van sommige certificatie-

instellingen.

5.1.1.2 DVDMedio.be22

Bij DVDMedio.be vindt men onder “order info” de algemene

verkoopsvoorwaarden waar men temidden de tekst de volgende zin kan

terugvinden: “[…] ofwel betaalt u met een creditcard, deze transactie verloopt gegarandeerd

100% veilig via een secure server met een rechtstreekse verbinding met de creditcard

beheerder. Bent u niet tevreden, dan volstaat het, de goederen binnen de tien dagen in hun

                                                
21 URL: http://www.euro.dell.com/countries/be/nlb/gen/local/privacy_privacy.htm  (11/04/03)
22 URL: http://www.mediobenelux.com/wwwdvdmedio/ (11/04/03)
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ongeopende veiligheidsverpakking terug te sturen naar Medio. Wij betalen u met de glimlach

terug (DVDMedio.be, 2003)”

5.1.1.3 Conclusie niveau 1

Het verschil in kwaliteit tussen de criteria van Dell België en DVDMedio is – zacht uitgedrukt –

opvallend. Waar een rationele klant bij Dell nauwelijks of geen zorgen meer zal hebben na het

lezen van de criteria die Dell zichzelf oplegt, zal dit bij DVDMedio waarschijnlijk heel wat anders

zijn – als de klant de criteria hoegenaamd al vindt. Dit soort verschillen in kwaliteit tussen de

criteria op niveau 1 maakt het de on-line klant niet gemakkelijker. Bovendien wordt de klant in

elk geval verondersteld de handelaar op zijn woord te geloven, aangezien er geen enkele vorm

van controle is op de naleving van hun eigen criteria.

5.1.2  Niveau 2: Criteria door derde, geen controle, geen rapport

De criteria waaraan moet voldaan worden, worden opgesteld door een derde of tenminste

nagezien door een derde. Deze criteria worden vermeld op de webpagina van het betreffende

bedrijf en/of (via een hyperlink) op de website van de derde partij. Enkele organisaties in België

stellen een aantal criteria voor aan hun leden, al dan niet bindend. We vermelden hier de

inspanningen van het VBO, BDMA, Agoria en ISPA.

5.1.2.1 VBO23

Het Verbond van Belgische Ondernemingen stelt zichzelf voor als de stem van de

Belgische ondernemingen. Dit houdt in dat het VBO “de enige interprofessionele

werkgeversorganisatie die zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen

vertegenwoordigt (VBO, 2003)” is. Hoofdzakelijk economische, sociale, fiscale en juridische

materies vormen het actieterrein van de werkgeversorganisatie. De belangen van 50 sectoren

of ruim 30.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen worden zowel op federaal,

Europees als op internationaal niveau verdedigd. Daarbij is het VBO gestoeld op basiswaarden

als sociale markteconomie, duurzame ontwikkeling, ethisch ondernemen, deugdelijk bestuur,

overleg en zelfregulering. Deze waarden komen ook tot uiting in de gedragscode voor

elektronische handel die ze in augustus 2000 publiceerde.

VBO-gedragscode elektronische handel (VBO, 2000)

                                                
23 URL: http://www.vbo.be/vbosite/home.asp (11/04/03)
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“Om het nodige vertrouwen te wekken voor de ontwikkeling van dit soort handel, heeft het VBO,

als representatieve interprofessionele organisatie van alle activiteitssectoren, terzake een

gedragscode uitgewerkt. Autoregulering heeft namelijk het voordeel dat ze snel kan worden

aangepast aan de technologische evolutie, wat niet het geval is met dwingende regelgevingen,

die de elektronische handel dreigen af te remmen. (VBO, 2000, blz. 1)”

Bedoeling is met deze gedragscode de ondernemingen een referentie-instrument te bezorgen

opdat ze hun elektronische handelsactiviteit op een correcte basis kunnen uitvoeren. De code is

opgesteld voor alle sectoren en moet desgewenst aangepast worden aan de specifieke noden

van de sector.

De tekst van de gedragscode is opgedeeld in 2 stukken. In het eerste deel worden B2B en B2C

gezamenlijk behandeld en in het tweede deel enkel B2C. In dit deel worden immers strengere

regelen voorzien i.v.m. verkoop op afstand aan consumenten. Het VBO ziet als consument:

“iedere natuurlijke persoon die handelt in het kader van doelstellingen die niet tot zijn beroeps-

of handelsactiviteiten behoren (VBO, 2000, blz. 1)”.

B2B en B2C

Elke onderneming die de gedragscode ondertekent verbindt zich ertoe volgende gedragsregels

in al haar elektronische handelsrelaties toe te passen:

1. Algemene principes: wetbepalingen, vertrouwelijkheid, eerlijke handelspraktijken, etc.

2. Informatie over de onderneming: naam en rechtsvorm, geografisch adres,

contactgegevens, etc.

3. Pre-contractuele informatie: bij elke aanbieding horen de kenmerken van het product,

prijs, leveringskosten, etc.

4. Commerciële communicatie – Te verstrekken informatie: alle reclameboodschappen

dienen als dusdanig herkenbaar te zijn, etc.

5. Ongevraagde commerciële communicatie – Recht van verzet: geen spamming

(ongevraagde e-mails), etc.

6. Veiligheid van de transacties: alle redelijke maatregelen worden genomen: elektronische

handtekeningen, beveiligde procedures, etc.

7. Links met andere sites: waarschuwing m.b.t. kwaliteit en verantwoordelijkheid

8. Klachten en regeling van geschillen: voldoende toegankelijke informatie, etc.

ENKEL B2C
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Ondernemingen die on-line aan consumenten verkopen dienen daarenboven rekening te

houden met volgende additionele gedragsregels:

9. Sluiting van het contract: akkoord over de inhoud van de bestelling, bevestiging van de

bestelling, gedetailleerd en informatief ontvangstbewijs, etc.

10. Uitvoering van de overeenkomst: levering binnen de afgesproken termijn, terugbetaling

bij onbeschikbaarheid, etc.

11. Verzakingsrecht: tot 7 dagen na de levering van het product of dienst, behoudens bij

enkele specifieke contracten

12. Betaling: verscheidene wijzen van betaling, waarvan tenminste één bij verstrijken van de

verzakingstermijn

13. Bescherming van het privé-leven: toepassing van de wetgeving terzake, o.a. informatie

over de verwerking ervan, mogelijkheid om de gegevens in te zien, etc.

5.1.2.2 Agoria

Agoria stelt zichzelf op haar website voor als de woordvoerder van de

industrie. De vereniging heeft als doel haar 1200 leden te adviseren en te

informeren. Agoria is actief zowel op economisch, sociaal, fiscaal, juridisch

als op technologisch vlak, zij het op Europees, Belgisch, gewestelijk of sectoraal niveau. Alle

leden behoren tot één van volgende sectoren: metalen & materialen, metaalproducten,

kunststoffen, mechanica & mechatronica, elektrotechniek & elektronica, ICT, automobiel, lucht-

en ruimtevaart en defensie & veiligheid.

Gedragsregels voor elektronisch zakendoen

Deze gedragsregels werden gevormd op basis van de Nederlandse code van het Electronic

Commerce Platform (ECP) die reeds in 1999 werd opgesteld en ondertussen ruim

geïmplementeerd wordt. Met deze code beoogt Agoria het bevorderen van het vertrouwen in

elektronisch zakendoen bij het bedrijfsleven, de overheid en de consument. 4 algemene

principes moeten daarvoor zorgen:

q transparantie: elke wederpartij dient op een eenvoudige en duidelijke wijze te kunnen

vaststellen met wie ze (elektronische) zaken doet, waarover ze zaken doet, welke

voorwaarden gelden en welke informatie hier verder nog bij van belang is. Transparantie

geldt daarenboven evenzeer voor reclame-uitingen.

q betrouwbaarheid: er wordt handel gedreven in overeenstemming met de wet,

elektronische communicatie wordt erkend als dusdanig, er wordt zorg gedragen voor
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betrouwbare systemen en organisatie, en betrouwbare elektronische vormen van

handtekening worden ondersteund en gebruikt.

q vertrouwelijkheid en privacy: vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd door adequate

maatregelen betreffende de informatie- en communicatiesystemen en de wet op de

persoonlijke levenssfeer wordt toegepast en gerespecteerd. Bovendien wordt het

privacybeleid inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor elke potentiële klant.

q respect voor de intellectuele eigendomsrechten: indien op producten of diensten rechten

van derden rusten, mag er geen inbreuk gemaakt worden op die rechten. Indien er

kennis genomen wordt van dergelijke inbreuken door derden, zal de betrokken

rechthebbende worden geïnformeerd.

5.1.2.3 Conclusie niveau 2

Gedragscodes opgesteld door derden – binnen het niveau 2 – hebben vanzelfsprekend een

grotere waarde in de ogen van de klant. De organisaties die als derde partij optreden zijn

immers bekend bij het wijde publiek en hebben een reputatie van professionalisme en

vakkennis opgebouwd. Aldus kan de e-handelaar een stuk meeprofiteren van hun reputatie.

De organisaties hebben met elkaar gemeen dat ze hun leden aansporen tot naleving van de

wetgeving en meer dan dat, maar dan binnen een vorm van zelfregulering. Immers, de

wetgeving zou de technologische evolutie niet kunnen bijbenen. De organisaties zouden zelf

beter geplaatst zijn om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en hun gedragscode up-to-

date te houden. Nadeel van deze vorm van zelfregulatie is dat er geen controle is op de

naleving van de gedragscode.

Aangezien beide organisaties een vrij gelijkaardige gedragscode inzake elektronische handel

hebben opgesteld, gestoeld op waarden als betrouwbaarheid, bescherming van de privacy en

respect, zou het geen slecht idee zijn om deze samen te smelten in één overkoepelende e-

commerce gedragscode. Dit zou de transparantie naar de klant toe aanzienlijk verhogen.

5.1.3  Niveau 3: Criteria door derde, controle na klacht, geen rapport

Op dit niveau gelden dezelfde principes als op niveau 2, maar aangevuld met een mechanisme

ter ontvangst en behandeling van klachten en – indien noodzakelijk – gevolgd door sancties.
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5.1.3.1 BDMV24

“Een platform bieden aan de bedrijven, om het professionalisme in de sector te garanderen en

het consumentenvertrouwen in Direct Marketing te versterken (BDMV, 2003).”

Het Belgisch Direct Marketing Verbond groepeert 450 ondernemingen die naast direct

marketing diensten leveren op het vlak van direct-mail, teleservices en internet marketing.

Daarnaast maken ook gebruikers van deze diensten deel uit van het Verbond. Het BDMV

verdedigt de belangen van haar leden via interne werkgroepen en contacten met de overheid.

Ook treedt het Verbond op als bemiddelaar bij eventuele geschillen tussen bedrijf en

consument.

Al haar leden zijn gebonden door een deontologische code en door de uitspraken van het

Comité van Toezicht. Hiernaast houdt het Verbond ook de bekende Robinson-lijsten bij en

waakt ze over het respect voor de privacy van de consument. Leden van het BDMV bewijzen

hun professionalisme door bij hun communicatie gebruik te maken van het direct marketing

erkenningslabel. Tot de leden behoren o.a. Volvo Cars Belgium, Vlerick Leuven Gent

Management School, VUM, Ubizen, etc. Bij wijze van voorbeeld: op de website van BD25 of de

“Belgische Distributiedienst” wordt zo’n erkenningslabel afgebeeld.

BDMV Deontologische Code26

Op de algemene vergadering van 18 september 2002 keurde het BDMV de meest recente

deontologische code goed, waarvan wij hier hoofdstuk VII: verkoop op afstand heel kort

beschouwen. Het betreft artikels 89 t.e.m. 122 van een héél omvangrijke tekst  waarbij

aangepakt worden:

q het aanbod: duidelijkheid, verplichte vermelding van het adres van de aanbieder,

verplichte vermelding van de rechten en plichten van de consument, algemene

voorwaarden van het aanbod, verantwoordelijkheid ten opzichte van derden, aanbod tot

aansluiting bij een club

q promoties: algemene principes (inhoud, redactie, vorm moeten duidelijk en

ondubbelzinnig zijn), voorkomen van risico tot verwarring tussen de verschillende

promoties

ü geschenken: termijn van beschikkingstelling, tijdelijke of definitieve

onmogelijkheid tot het leveren van het geschenk

                                                
24 URL: http://www.bdma.be (11/04/03)
25 URL: http://www.beldi.be/NL/over_lid_nl.htm (11/04/03)
26 URL: http://www.bdma.be (11/04/03)
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ü loterijen en prijsvragen: presentatie van de prijzen, voorkomen van het risico

tot verwarring, deelnemingsreglement, termijn voor terbeschikkingstelling,

tijdelijke of definitieve onmogelijkheid tot het leveren van de prijs, loterijen,

prijsvragen

q prijsverminderingen: principe, duidelijke vermelding, voorkomen van het risico tot

verwarring, vermelding van de voorwaarden

q levering: verzendingskosten, beschikbaarheid van stock, recht tot terugzending,

vervangingsproducten, leveringstermijnen, garantie en dienst na verkoop

q vervoer: aansprakelijkheid

q betaling: modaliteiten, schuldinvordering

Komt er een klacht en wordt die klacht gegrond verklaard, m.a.w. het lid respecteert de

deontologische code niet, dan kan het BDMV onderstaande sancties opleggen:

q waarschuwing

q berisping

q boete

q schorsing van het lidmaatschap, met intrekking van het herkenningslabel

q uitsluiting

Privacy Policy Generator

Een aanvulling op de gedragscode vormt de ‘privacy policy generator’. Het BDMV is immers

van mening dat elke webmaster een eigen aangepaste privacy policy zou moeten weergeven

op zijn website. De privacy policy generator is een on-line tool die de webmaster hierbij moet

helpen. Met behulp van een reeks vragen wordt een duidelijke privacy policy opgesteld die

voldoet aan de Belgische wetgeving en de deontologische code van het BDMV en die

bovendien aangepast is aan de specifieke situatie van de website.

5.1.3.2 ISPA27

ISPA België werd als een VZW opgericht om de belangen van de Internet Service

Providers in België te verdedigen en het internet te promoten in België. Het wil o.a. een

discussieforum bieden met de regering en andere belanghebbende organisaties, juiste

informatie over het internetgebeuren promoten, het opstellen, promoten en bijhouden van

gedragsregels voor de internet providers, communiceren met verwante organisaties in binnen-

en buitenland en een open en concurrentiële omgeving bevorderen voor de internet diensten in

                                                
27 URL: http://www.ispa.be (11/04/03)
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België. Tot de leden behoren alle Internet Service Providers van België, maar ook andere

organisaties die belangen hebben in het internetgebeuren, zoals Mobistar, Deloitte & Touche,

Ad Valvas, BT, Cisco Systems, etc.

Eén van de eerste taken van het ISPA bestond erin een deontologische code op te stellen.

Daartoe werd een werkgroep opgericht waarin het BIPT en het Ministerie van Justitie zetelden.

Ze is van kracht sinds eind april 1998 en is sindsdien als inspiratiebron gebruikt voor talrijke

gedragscodes van Europese internetverenigingen en andere organisaties. Ze onderscheidt zich

van andere gedragscodes doordat ze in gezamenlijk overleg werd opgesteld en niet in gesloten

kring. Niettemin is het ISPA van mening dat elke belemmering van de bedrijvigheid zoveel

mogelijk moet vermeden worden, gelet op het belang van de markt op de economie en de

handel. De code laat toe de bestaande regelgeving niet alleen in het domein van de handel en

de economie maar ook op crimineel vlak te interpreteren en te concretiseren naar deze nieuwe

bedrijvigheid toe.

De gedragscode (CoC)28

Basis van de code is dat alle leden handelen als een Goed Huisvader die Te Goeder Trouw zijn

diensten uitvoert. De code bestaat uit drie delen:

1. algemene vereisten m.b.t. commercieel handelen

a. rechtmatigheid en oprechtheid: diensten, producten en promotie materiaal van

de leden worden op een rechtmatige en oprechte wijze aangeboden.

b. eerlijke handel: te allen tijde optreden op een behoorlijke, eerlijke en redelijke

wijze, inlichten van de klanten over het bestaan van de code en de

klachtenprocedure.

c. data-protectie : persoonlijke gegevens van klanten worden enkel voor

rechtmatige doeleinden gebruikt, de wetgeving m.b.t. de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer wordt gerespecteerd.

d. advertentie, draagwijdte: advertenties op eender welke wijze stemmen overeen

met de bepalingen van de wet.

e. prijsinformatie: de prijzen worden duidelijk en ondubbelzinnig opgesteld.

2. algemene vereisten m.b.t. bestrijding van criminaliteit en externe klachtenprocedure

- betreft de inspanningen van Internet Service Providers om onrechtmatige en

                                                
28 URL: http://www.ispa.be/nl/c040201.html (12/04/03)
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schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. Ze zullen zich op

redelijke wijze inspannen m.b.t. het legaal gebruik van het internet.

3. interne klachtenprocedure i.g.v. niet conform handelen met de code van een lid

- betreft de procedure voor de behandeling van de klachten: kort samengevat kan het lid

geschorst worden indien het pertinent weigert volgens de code te handelen nadat een

klacht werd geregistreerd.

Samenwerkingsakkoord29

Het samenwerkingsakkoord of –protocol is het vervolg op de code en de eerste stap naar

coregulering door het ondertekenen van het samenwerkingsprotocol met de regering. Op 28

mei 1999 werd het akkoord ondertekend door het ISPA en de Ministers van Justitie en

Telecommunicatie. In samenwerking met het Centrale Gerechtelijk Meldpunt wordt via het

akkoord illegale inhoud op het internet bestreden. De werking van coregulering wordt

geïllustreerd in onderstaande figuur.

Figuur 5.1: Coregulering in België30

5.1.3.3 Conclusie niveau 3

                                                
29 URL: http://www.ispa.be/nl/d040202.html (12/04/03)
30 Bron: ISPA, 2002
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We kunnen hier eigenlijk hetzelfde herhalen als wat in de conclusie van niveau 2 stond, met dit

verschil dat het extra element van controle na een klacht een extra troef vormt voor zowel de

on-line consument als de e-handelaar. De dreiging en de mogelijke penalisering die uitgaan van

de behandeling van een klacht door de derde partij zorgen ervoor dat de elektronische

handelaar alles in het werk zal stellen om dit te vermijden. De klant weet dit en zal zich

bijgevolg vlugger laten verleiden tot een aankoop via het internet bij een handelaar die duidelijk

te kennen geeft dat de gedragscode van organisatie X (met een goede reputatie) wordt

nageleefd. Nadruk dient gelegd te worden op het woord duidelijk in vorige zin. Het heeft weinig

zin een strenge en omvangrijke gedragscode na te volgen indien dit niet voldoende

gecommuniceerd wordt naar de klant toe.

5.1.4  Niveau 4: Eigen criteria, complete controle, rapport

De criteria waaraan op dit niveau moet voldaan worden, worden opgesteld door het bedrijf zelf

en worden vermeld op de eigen webpagina. Nadien controleert een derde partij periodiek of de

eigen opgestelde criteria ook daadwerkelijk worden opgevolgd. Meestal geeft dit aanleiding tot

de publicatie van een rapport op de website. Er wordt dus geen enkele uitspraak gedaan over

de kwaliteit van de criteria door de derde partij.

5.1.4.1 Auditors

Deze vorm van certificatie komt voor onder de vorm van audits door de gekende consultancy

bureaus (Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche, Andersen) maar

deze leiden niet tot het plaatsen van labels op de websites van Belgische elektronische

handelaars, althans niet onder deze vorm. We verwijzen naar 6.1.5. waar enkele van deze

consultants ook certificaten van het 5e niveau leveren.

5.1.4.2 Conclusie niveau 4

Deze vorm van certificatie is vrij duur want een volledige audit wordt uitgevoerd en daar komt

eigenlijk te weinig voor in de plaats. Doordat eigen criteria dienen als basis voor de audit kan de

handelaar geen gebruik maken van een gekend label en de reputatie en het vertrouwen ermee

verbonden. Terwijl toch vaak (bijna) evenveel geld op tafel werd gelegd voor de uitgevoerde

controle. Bedrijven die gebruik maken van deze vorm van certificatie – vaak bestaande

(grotere) bedrijven die de overstap naar het internet maken – en die al langer (sowieso)

regelmatig een audit laten uitvoeren, moeten zich de vraag stellen of ze niet beter die externe

criteria adopteren samen met de eraan verbonden voordelen.
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5.1.5  Niveau 5: Criteria door derde, complete controle, rapport

De criteria waaraan moet voldaan worden, worden opgesteld door een derde of tenminste

nagezien door een derde. Nadien controleert deze derde partij periodiek of bij een klacht op de

naleving van deze criteria. Op de website plaatst men telkens het rapport hiervan. Onderscheid

kan gemaakt worden tussen certificatie waarbij a-priori enkel extern gecontroleerd wordt en

certificatie waarbij er a-priori zowel externe als interne controle is.

5.1.5.1 Enkel externe controle

5.1.5.1.1 Chamber-Trust + WebTrader31

Het label Chamber-Trust + Web Trader is het resultaat van een samenwerking tussen

de Federatie van de Kamers van handel en nijverheid van België en Test Aankoop.

Het geniet de steun van de Europese Commissie voor het Web Trader-net en de

steun van de Minister van Economie voor het Chamber-Trust-project.

Het project is gebaseerd op de vaststelling dat de elektronische handel nieuwe mogelijkheden

biedt, zowel voor de bedrijven als de consument, maar dat de huidige wetgeving niet volstaat

om de consument voldoende te beschermen. Het Chamber-Trust + WebTrader – project wil

daarom volgende vragen beantwoorden: Hoe kan ik als consument weten op welke site ik in

alle vertrouwen iets kan bestellen? en: Hoe kan ik als onderneming de klant van mijn ernst

overtuigen?

De organisatie biedt daartoe twee vormen van certificatie aan:

q Chamber-Trust: elk bedrijf dat dit logo draagt, onderschrijft de gedragscode B2B. Hierin

worden normen gestipuleerd die toepasselijk zijn op elektronische handel tussen

bedrijven onderling.

q Chamber-Trust + WebTrader: elk bedrijf met dit logo heeft de gedragscode B2C

ondertekend en verzekert hiermee een degelijke en evenwichtige bescherming van de

consument die in alle vertrouwen kan ingaan op het aanbod van de handelaar.

Het WebTrader – project is een internationaal initiatief. Immers, consumenten kunnen via het

internet gemakkelijk aankopen doen in het buitenland. Een netwerk van

consumentenorganisaties is volgens de organisatie dan ook een vereiste om efficiënt op die

                                                
31 URL: http://www.budget-net.com/webTraderSite/webtrader_home_nl.html (14/04/03)
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realiteit in te spelen. Momenteel werkt Test Aankoop samen met de groep Conseur in Italië,

Spanje en Portugal, het Britse ‘Which?’, het Griekse ‘Kepka’, het Argentijnse ‘Adelco’ en de

Zwitserse consumentenorganisatie ‘Fédération Romande des Consommateurs’. Bedoeling is

dat elke buitenlandse consumentenorganisatie controle uitoefent op de websites van het

betreffende land. De gedragscodes tonen onderling kleine verschillen maar kunnen telkens

nagegaan worden op de websites van de desbetreffende consumentenorganisatie.

à procedure voor het bekomen van het WebTrader-logo

Vijf stappen moeten doorlopen worden vooraleer een bedrijf het recht verleend wordt om het

logo op de website te plaatsen. Dit zijn:

Stap 1: opsturen van een identificatiefiche naar Chamber-Trust. Dit kan zowel on-line als off-line

gebeuren. De fiche bevat gegevens betreffende de naam, BTW-nummer, handelsregister,

activiteit, etc.

Stap 2: betaling van het bedrag dat overeenkomt met het gewenste certificaat (on-line of via

overschrijving).

Soort label Prijs (eerste jaar) Prijs (verlenging)

Chamber-Trust €545 (excl. BTW) €445 (excl. BTW)

Chamber-Trust

+ Web Trader €795 (excl. BTW) €645 (excl. BTW)

Tabel 6.1: Prijzen Chamber-Trust + WebTrader logo (op 14/04/03)

Stap 3: opsturen van de ondertekende gedragscode en labelreglement, samen met een kopie

van de privacy policy en de algemene voorwaarden van het bedrijf

Stap 4: zich begeven naar de Kamer van Koophandel met identiteitskaart, de geldende statuten

van de onderneming en lijst van de beheerders zoals gepubliceerd in het staatsblad.

Stap 5: Chamber-Trust deelt mee of het desbetreffende bedrijf aan de voorwaarden voldoet om

het logo op de website te plaatsen. Indien het bedrijf niet voldoet aan de voorwaarden kan het

alsnog de tekorten rechtzetten en het logo bekomen.

à de gedragscode32

                                                
32 URL: http://www.budget-net.com/webTraderSite/code_nl.html  (14/04/03)
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De WebTrader gedragscode bestaat uit 8 regels die moeten gerespecteerd worden:

1. Dienstverlening

2. Reclameboodschappen en links

3. Informatieverstrekking

4. Taalgebruik

5. Het contract en de uitvoering ervan

6. Beveiliging van persoonsgegevens en bescherming van het privé-leven

7. Minderjarigen

8. Klachten en geschillen

We vatten deze regels kort samen:

1. Dienstverlening

Deze regel heeft de interne organisatie voor ogen. Aangeboden producten of diensten moeten

binnen een redelijke termijn kunnen geleverd worden en de consument heeft keuze uit

tenminste twee betalingswijzen.

2. Reclameboodschappen en links

Promoties en reclameboodschappen moeten volgens deze regel als dusdanig herkenbaar zijn.

Tevens moet de identiteit van de elektronische handelaar duidelijk blijken uit de promotie of

reclame. Aan de consument moet de keuze gelaten worden om zijn of haar gegevens te

gebruiken voor direct marketing en bij (hyper)links naar andere websites moet duidelijk vermeld

staan of deze website al dan niet over eenzelfde Chamber-Trust + WebTrader – logo beschikt.

3. Informatieverstrekking

De elektronische handelaar moet duidelijke, volledige en correcte informatie leveren die direct

op de website kan geraadpleegd worden. Onder de verplichte informatie vallen 9 algemene

zaken en 6 juridische aandachtspunten waarvoor we verwijzen naar de code zelf.

4. Taalgebruik

Eenvoudige, duidelijke en begrijpelijke taal in elke vorm van communicatie met de klant is een

vereiste. De handelaar houdt hierbij rekening met de taalkeuze van de klant.

5. Het contract en de uitvoering ervan
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Het sluiten van een contract dient volgens een aantal regels te verlopen. Zo moet de

consument eerst een overzicht krijgen van de gekozen producten vooraleer hij of zij akkoord

gaat met de bestelling. Na de bestelling wordt een bevestiging verzonden met daarin opnieuw

een overzicht van de gekozen artikelen en een beschrijving van hoe de consument aan zijn

bestelling kan verzaken binnen de bedenktermijn. Op het ogenblik dat de consument deze

bevestigingsmail heeft kunnen bekijken wordt het contract gesloten geacht. Daarnaast verstrekt

de handelaar voldoende correcte informatie over de mogelijkheden en voorwaarden van

verzaking, annulering en teruggave. De leverings- of uitvoeringstermijn bedraagt 30 dagen,

tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

6. Beveiliging van persoonsgegevens en bescherming van het privé-leven

De handelaar maakt gebruik van de beschikbare technieken ter beveiliging van alle betalingen,

databanken en communicatie. Bovendien leeft de handelaar de geldende wettelijke bepalingen

inzake de bescherming van persoonsgegevens na.

7. Minderjarigen

De handelaar weigert alle bestellingen door minderjarigen, behoudens alle producten en

diensten waarbij de waarde lager is dan €50 en de bestelling geplaatst is door een 16-jarige of

ouder. Specifieke regels gelden voor reclame en promoties gericht op minderjarigen. Een

minderjarige mag niet worden aangezet gegevens over zichzelf of andere personen mee te

delen en informatie over minderjarigen mag niet worden doorgegeven aan derden, tenzij aan

ouders of voogd.

8. Klachten en geschillen

Bij het indienen van een klacht wordt de consument binnen de vijf werkdagen op de hoogte

gebracht van het tijdstip waarop de handelaar een antwoord zal geven op de klacht. Een

contactpersoon wordt aangesteld. Chamber-Trust en WebTrader kunnen een onafhankelijke

derde partij aanstellen om geschillen te regelen waarbij de handelaar de kosten hiervan zal

dragen. Verdere regels staan in het geschillenreglement dat als bijlage wordt toegevoegd aan

de gedragscode. Tot slot blijft de consument bij geschillen genieten van de regels die van

toepassing zijn op de contractuele verplichtingen van zijn eigen lidstaat.

Ondertussen voeren 7 Belgische sites het WebTrader-logo op hun website:

www.shopmat.be, www.giftsofcourse.com, www.defa.be, www.conceptvins.be,

www.bivolino.com, www.linuxshop.be en www.assurfinance.com.
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5.1.5.1.2 BetterWeb33

“A remarkable consensus has been reached. Business leaders, consumer advocates,

government officials, industry experts and the press agree on one thing. The lack of trust

and confidence in conducting transactions online is the largest single barrier to growing online

business. (PWC, 2003)”

BetterWeb is het project van PriceWaterhouseCoopers dat on-line handelaars helpt een

competitief voordeel op te bouwen door de vier belangrijkste zorgen van consumenten aan te

pakken:

q Privacy – Welke informatie wordt er over mij verzameld? Waarvoor? Wie krijgt die

informatie te zien?

q Security – Wat doet de handelaar om mijn informatie te beschermen? Wat kan ik doen

om hem hierbij te helpen?

q Verkoopsvoorwaarden – Wat zijn de prijs-, leverings- en betalingsvoorwaarden? Onder

welke voorwaarden wordt een teruggave aanvaard?

q Klachtenafhandeling – Waar moet ik naartoe als ik een klacht heb?

De consultants van PWC helpen de handelaar om een web site disclosure op te stellen die aan

deze vragen tegemoet komt.

à Aanpak

• Een volledige doorlichting van de website waarbij hiaten t.o.v. de BetterWeb

standaarden worden vastgesteld. Deze standaarden werden opgesteld na duizenden

uren onderzoek naar consumentennoden, wetgeving terzake en on-line branding. De

standaard behandelt alle vier bovenstaande vragen. De standaarden inzake de

verkoopsvoorwaarden werden aangepast aan de specifieke situaties van de

verschillende sectoren.

• Discrepanties tussen het eigenlijke beleid, de processen en procedures en deze die

worden geafficheerd op de website worden opgespoord.

• Het aanreiken van aanbevelingen om de website-disclosures te verbeteren en daarbij de

handelaar helpen deze goed te begrijpen en correct te implementeren.

• Het uitreiken van een licentie om het BetterWeb logo op de website te plaatsen. Het

logo is een aanduiding van de inzet om de consument betere informatie te verschaffen.

                                                
33 URL: http://www.betterweb.com (14/04/03)



- 60 -

• Uitwerking van een marketing plan om het lidmaatschap van het BetterWeb programma

naar buiten toe te communiceren als een extra stap om de klanten te dienen.

à BetterWeb Standaarden34

Websites die het BetterWeb logo afficheren voldoen aan een aantal standaarden inzake

privacy, security, verkoopsvoorwaarden en klachtenbehandeling. Dit is eigenlijk een lijst van

vragen waarop de handelaar een antwoord moet kunnen geven. Voor elk van de vier

zorgdomeinen werd een lijst opgesteld waarvan we hier een kort overzicht geven.

Inzake verkoopsvoorwaarden zijn dit vragen over de productkeuze, bestelling, annulatie,

verscheping, levering, betaalvoorwaarden, teruggave en inwisseling.

Privacy betreft vragen over de verzamelde informatie, de manier waarop informatie verzameld

en gebruikt wordt, welke informatie gedeeld wordt met derden en de wijze waarop men controle

kan behouden over de persoonlijke gegevens.

In verband met security stelt men vragen over digitale certificatie, gebruikersherkenning en

beveiliging van verzonden en bewaarde gegevens.

Inzake klachtenafhandeling moet de handelaar voorzien in mogelijkheden om het bedrijf te

contacteren bij een klacht en binnen de twee werkdagen moet een bevestiging van ontvangst

verzonden zijn.

à Procedure voor het bekomen van het BetterWeb-logo35

De procedure verloopt  vrij gelijkaardig aan die van Chamber-Trust + WebTrader. Vier stappen

scheiden de elektronische handelaar van de intentie om het logo op de website te plaatsen en

het recht om dit daadwerkelijk te doen:

1. Invullen en versturen van een aanvraagformulier waarna binnen de twee werkdagen contact

wordt opgenomen met de handelaar.

2. De handelaar ondertekent en verzendt het BetterWeb programma-akkoord.

3. In samenwerking met de consultant wordt dan het onthulde beleid vergeleken met wat

vereist wordt door het BetterWeb-programma. Meestal moeten in dit stadium nog

                                                
34 URL: http://www.pwcglobal.com/extweb/service.nsf/docid/47AC58E01E7F6B7A852569D60071D390
(14/04/03)
35 URL: http://www.betterweb.com (14/04/03)
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aanpassingen gebeuren om aan de strenge vereisten te voldoen. De handelaar beschikt

dan ook over 60 dagen om orde op zaken te stellen.

4. Indien vorige 3 stadia succesvol afgewerkt werden, kan het logo worden afgeleverd samen

met instructies voor een link met het rapport dat door PWC werd opgesteld.

PriceWaterhouseCoopers stelt het programma op haar website voor als een buitengewoon

kosten-efficiënt consulting en ‘best practice’ programma dat vele voordelen heeft. Voor het

kostenplaatje verwijst men de geïnteresseerden naar de plaatselijke consultant. Tot slot

vernoemen we een Belgische website waarop het BetterWeb-zegel geplaatst werd:

www.projectplace.be36.

5.1.5.2 Zowel externe als interne controle

5.1.5.2.1 WebTrust  – SysTrust (AICPA/CICA)37

WebTrust en SysTrust zijn benamingen voor de certificaten die het

AICPA en CICA gezamenlijk afleveren. AICPA is het letterwoord voor

het ‘American Institute of Certified Public Accountants’ en CICA staat voor het

‘Canadian Institute of Certified Accountants’. De voorbije vijf jaar ontwikkelden

AICPA/CICA standaarden om de vanuit de markt ontstane nood aan verademing over

systeembetrouwbaarheid en e-commerce activiteiten te beantwoorden. Deze standaarden

bestonden uit principes en criteria die van toepassing waren op twee AICPA/CICA-

toepassingen, nl. WebTrust en SysTrust. Hoewel beide diensten in de grond vrij gelijkaardig

waren, bestonden er verschillen in stijl en structuur.

De logische stap was een harmonisatie van de principes en criteria van beide dienstverleningen

en het conform maken van presentatie en verwoording ervan. Sedert 1 april 2003 worden ze

onder de noemer Trust Services aan de bedrijfswereld voorgesteld. WebTrust wordt

geïmplementeerd op het gebied van e-commerce terwijl SysTrust een breder

toepassingsgebied kent. Eender welk elektronisch systeem kan bediend worden door het

SysTrust label.

Eender welke accountant die over een licentie beschikt kan het certificaat verlenen

aan zijn klanten. In België beschikken Ernst & Young, KPMG en Deloitte & Touche

alvast over een dergelijke licentie. Als, bij voorbeeld, een certificaat wordt afgeleverd

                                                
36 URL: http://projectplace.com/terms/terms.htm (14/04/03)
37 URL: http://www.webtrust.org en
https://www.cpa2biz.com/ResourceCenters/Information+Technology/WebTrust/ (16/04/03)
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door Deloitte & Touche dan wordt de naam van dit accountingbureau onderaan het logo dat op

de desbetreffende website wordt geplaatst, toegevoegd. De criteria worden m.a.w. opgesteld

door AICPA/CICA maar worden in de praktijk opgelegd aan geïnteresseerde elektronische

handelaars door accountants met een licentie.

Het toegekende certificaat in de vorm van een label is eigenlijk een statement naar de

internetgemeenschap dat op het achterliggende bedrijf een volledige externe én interne audit

werd uitgevoerd door een onafhankelijke partij, i.c. een accountant. Dit betekent met andere

woorden dat niet alleen de website voldoet aan de principes en criteria van het WebTrust

programma maar dat tevens alle organisatorische processen en procedures werden

gecontroleerd op overeenstemming met diezelfde standaarden. Wie op het certificaat klikt wordt

naar een pagina van de auditor geleid waar in een duidelijk en overzichtelijk rapport uitgelegd

wordt aan de consument aan welke criteria de website van de handelaar voldoet. Dit rapport

wordt minstens elke 6 maanden opnieuw vernieuwd zolang de handelaar het certificaat op zijn

website voert.

Vóór de criteria en principes van WebTrust en SysTrust werden geharmoniseerd, golden de

WebTrust Principes en Criteria Versie 3.0. Deze versie was reeds een uitbreiding van de

oorspronkelijke criteria waarmee AICPA/CICA het project startten. Versie 3.0 liet immers een

modulaire aanpak toe. Elektronische handelaars konden een pakket van criteria samenstellen

waarop ze wensten gecontroleerd te worden, waarop de accountant een aangepast rapport

publiceerde waarin verzekerd werd dat aan de uitgekozen criteria voldaan werd. Men kon een

keuze maken uit 7 criteria: on-line privacy, security, business practices/transaction integrity,

availability, confidentiality, non-repudiation en customized assertions.

à Principes & Criteria v 1.038

De nieuwe Trust Services Principles & Criteria v 1.0 zijn zoals gezegd geldig sinds 1 april 2003

en vervangen de vorige WebTrust én SysTrust principes en criteria. De 7 criteria werden in de

nieuwe versie herleid tot 5:

a. SECURITY

b. AVAILABILITY

c. PROCESSING INTEGRITY

d. ONLINE PRIVACY

e. CONFIDENTIALITY

                                                
38 URL: http://www.aicpa.org/download/webtrust/ final Trust Services Including WebTrust and SysTrust.pdf
(15/04/03)
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Bij deze criteria wordt het woord ‘systeem’ gebruikt voor de 5 componenten nodig voor het

bereiken van een objectief: infrastructuur, software, mensen, procedures en data. De tekst met

criteria en principes beslaat 95 pagina’s. We proberen ze hier heel bondig samen te vatten.

q Security – verwijst naar de bescherming van de componenten van het systeem voor

onwettige toegang. De ingegeven informatie is enkel toegankelijk voor bevoegde

partijen m.b.t. hetzij de transactie zelf, hetzij de opvolging ervan. Informatie kan

onderschept of ontvreemd worden zowel bij de overbrenging als nadien in de database

en dus moet gelimiteerde toegang bijdragen tot de bescherming van het systeem.

Belangrijkste elementen in de bescherming van de systeemcomponenten zijn (1)

gemakkelijke toegang voor wie dit noodzakelijk is en (2) beperking van de toegang voor

onbevoegden.

q Availability – verwijst naar de toegankelijkheid van het systeem, de producten of

diensten zoals beloofd in contracten, service-level- of andere overeenkomsten. Dit

criteria is er niet op gericht een minimum aanvaardbaar prestatieniveau inzake

beschikbaarheid van het systeem te installeren. Dit minimaal prestatieniveau wordt

immers bepaald door verbintenissen of onderlinge contracten.

q Processing Integrity – verwijst naar de volledigheid, tijdigheid, accuraatheid en de

machtiging van de systeemverwerking. Processing integrity wordt bekomen als een

systeem haar functie volbrengt op een ongeschonden wijze, vrij van illegale of

onbewuste manipulatie. Volledigheid betekent dat alle processen en diensten worden

verwerkt of uitgevoerd zonder uitzondering, én  éénmalig. Accuraatheid betekent hier

dat alle informatie verbonden aan een transactie accuraat blijft doorheen het proces van

de transactie. Tijdigheid wordt bekomen als een dienst of goed wordt geleverd binnen

de afgesproken tijdslimiet. Machtiging tenslotte is de verzekering dat de verwerking

gebeurt in overeenstemming met de regelen gedefinieerd in de politiek van de

systeemverwerking. Zonder gepaste integrity controls bestaat de kans dat de klant de

bestelde goederen of dienst niet ontvangt, teveel ontvangt of zelfs de verkeerde

goederen of dienst ontvangt. Processing integrity kan echter niet voorkomen dat

verkeerd ingegeven of ontvangen informatie worden opgeslagen en verwerkt. Dit is iets

waar de het systeem geen controle over heeft.
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q Online Privacy – dit criteria is erop gericht de langs het e-commerce kanaal ontvangen

informatie van klanten te beschermen. Hiervoor moet mogelijk meer in het werk gesteld

worden dan enkel controle-elementen op de web-gebaseerde systemen. Wat dan ook

weer niet wil zeggen dat álle persoonlijke informatie voor álle mogelijke toegang moet

worden beschermd. Hiervoor werd door AICPA/CICA een aparte cel opgericht om de

relevante criteria en principes terzake op te stellen. De elektronische handelaar moet

rekening houden met 9 privacy concepten: bekendmaking, keuze en instemming,

verzameling, gebruik en behoud, toegang, doorsturen en disclosure, veiligheid,

integriteit en, als laatste, management en handhaving.

q Confidentiality – in tegenstelling tot persoonlijke informatie is confidentiële informatie

niet overal gelijk gedefinieerd. Tijdens communicatie en transacties wisselen partijen

vaak confidentiële informatie uit waarbij ze deze informatie liever confidentieel houden.

Deze informatie mag met andere woorden enkel bekeken worden door personen die er

direct bij betrokken zijn. Bedrijven en klanten moeten geïnformeerd worden over de

behandeling van hun confidentiële informatie. Encryptie kan gebruikt worden om de

gegevens tijdens de transmissie te beschermen terwijl firewalls (onder andere)

gegevens op de computersystemen kunnen afschermen.

Elk van deze criteria en subcriteria worden vanuit vier perspectieven of fundamenten

behandeld:

1. Policies – het bedrijf definieert en documenteert haar beleid inzake de betreffende

criteria

2. Communications – het bedrijf communiceert dit gedefinieerd beleid naar de gebruikers

toe

3. Procedures – de procedures die het bedrijf gebruikt om haar doelstellingen te bereiken

zijn in overeenstemming met het gedefinieerde beleid

4. Monitoring – het bedrijf controleert en onderhoudt het systeem zodat het blijvend voldoet

aan het vooropgestelde beleid

à Procedure voor het bekomen van het WebTrust-logo

Aangezien de dienst geleverd worden door gelicentieerde accountants, verschilt deze

procedure van accountant tot accountant. Bij Deloitte & Touche39 houdt dit proces in dat (1) het

bedrijf allereerst moet voldoen aan de WebTrust criteria, (2) de accountant contacteren en (3)

                                                
39 URL: http://www.deloitte.com/vc/0,1639,sid%253D2139%2526cid%253D12680,00.html (16/04/03)
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een onvoorwaardelijk rapport wordt uiteindelijk afgeleverd. Hierna moet (4) een controle

uitgevoerd worden om de 3 maanden of frequenter indien nodig. VeriSign levert een (5)

speciaal digitaal ID af dat de geldigheid van het logo moet verzekeren. De termijn van 3

maanden kan variëren bij andere accountants evenals de volgorde van de eerste twee fases.

Vaak gaan bedrijf en accountant intens samenwerken om aan de WebTrust criteria te voldoen.

Hiertoe worden dan bijvoorbeeld trainingssessies georganiseerd.

Voor zover bekend is er tot op heden slecht één Belgisch bedrijf houder van het WebTrust

certificaat, met name GlobalSign40, leverancier van digitale certificaten en PKI. Tot slot

vermelden we ook nog dat varianten op het WebTrust programma eveneens kunnen

voorkomen. Voorbeeld hiervan is “Ernst & Young LLP Cyber Process Certification”.

Aangezien dit niets anders is dan een bijzondere implementatie van de WebTrust

criteria wordt het Ernst & Young Cyber Process Certification programma hier niet verder

besproken.

5.1.5.3 Conclusie niveau 5

Dit niveau is zonder twijfel het beste op het vlak van de 3 discriminanten (criteria, controle &

rapportering) maar meteen ook het duurste. Binnen dit niveau moet er echter een onderscheid

gemaakt worden tussen ‘enkel externe controle’ en ‘zowel externe als interne controle’. Hoewel

bij de Chamber-Trust + Webtrader – en de BetterWeb – certificaten een volledige externe

controle gebeurt volgens de criteria die de certificatie-instelling zelf opstelde, toch weet men

nog niet wat achter de schermen gebeurt. Men zou kunnen beweren dat er nog steeds ruimte is

voor wantrouwen. Dit nadeel wordt ons inziens gedeeltelijk, zoniet volledig, gecompenseerd

door het feit dat – in tegenstelling tot het WebTrust programma – een klacht kan worden

ingediend bij de certificatie-instelling.

Opnieuw geldt voor dit niveau dat veel te weinig promotie- en marketingcampagnes worden

opgezet om de bekendheid van de certificaten te verhogen bij de consument. Noch de

certificatie-instellingen, noch de e-handelaars vertonen op dit vlak voldoende initiatief.

Daarenboven zouden de certificatie-instellingen veel meer kunnen uitpakken met hun lijst van

gecertificeerde bedrijven; de website van WebTrust41 herbergt verouderde en onoverzichtelijke

informatie, een toonbeeld van hoe het niet moet.

                                                
40 URL: http://www.globalsign.com of http://www.globalsign.net of http://www.belsign.be (16/04/03)
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5.2 CONCLUSIE

Het opstellen van een inventaris van huidige certificatie-initiatieven is geen gemakkelijke

opdracht, niet in het minst omdat er in de onzekere beginjaren van de elektronische handel

zoveel verschillende initiatieven werden opgestart in een poging het vertrouwen van de

consument te winnen. Deze zijn niet allemaal even geslaagd en er bestaan ontzettend veel

onderlinge verschillen tussen de methodes en behandelde criteria.

Daarom hebben we de praktijkvoorbeelden ingedeeld in vijf niveaus. Op het laagste niveau stelt

de elektronische handelaar eigen criteria op waaraan hij zegt te voldoen en hij publiceert deze

onder de vorm van een privacy- en/of een disclosure-statement op de eigen website. Er is op dit

niveau geen enkele controle op de naleving van de eigen criteria. Op het hoogste niveau

daarentegen verklaart een elektronische handelaar zich akkoord met de criteria die opgesteld

werden door een onafhankelijke derde. De inhoud van de website, technologie en

onderliggende processen worden regelmatig en grondig doorgelicht waarna een rapport wordt

gepubliceerd op de website van de derde. De consument kan dit rapport eenvoudig nalezen

door te klikken op een herkenbaar symbool op de pagina’s van de handelaar.

Deze twee extremen leggen de enorme kloof tussen de verschillende initiatieven bloot en

meteen ook de ondoorzichtigheid waarmee de on-line klant wordt geconfronteerd. Dit is meteen

het belangrijkste minpunt van certificatie: door de veelheid aan initiatieven om vertrouwen te

creëren, wordt voor een stuk een omgekeerde effect bekomen door het verlies aan

transparantie. Dit betekent niet dat certificatie geen zin heeft. Integendeel! Geruggensteund

door een vernieuwd wettelijk kader (zie hiervoor hoofdstuk 6) bezit certificatie het potentieel om

elektronische handel eindelijk de plaats in de economie te bezorgen die ze verdient.

Niet elk van de besproken Belgische initiatieven scoort m.b.t. criteria, controle en rapportering

even goed. Niettemin kunnen we op basis van deze bevinding niet stellen dat de certificatie van

het hoogste niveau er beter in slaagt het vertrouwen van de consument te winnen. Elk initiatief

heeft voor- en nadelen en het is aan de consument om te bepalen aan welk van deze

eigenschappen hij of zij het meest belang hecht.

Tot slot vermelden we nog dat het TRUSTe-certificaat (dat sinds kort ook buiten de VSA kan

verkregen worden) niet vermeld werd in het overzicht omdat het in geen van de vijf niveaus kan

geplaatst worden. TRUSTe werkt als volgt: De door de handelaar zelf opgestelde criteria

                                                                                                                                                            
41 URL: http://www.webtrust.org (16/04/03)
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worden nagelezen door de instelling. Komen de privacy-statements die TRUSTe noodzakelijk

acht erin voor, dan wordt vlot een certificaat afgeleverd. Dit gebeurt echter zonder enige

voorafgaande of erop volgende controle. Tevens betekent de publicatie van het TRUSTe-zegel

op een website geenszins dat de handelaar geen persoonlijke informatie deelt met of verkoopt

aan derden, noch dat de privacy van bezoekers wordt beschermd (Bennet Gold, 2000). Het

TRUSTe-certificaat heeft bijgevolg nauwelijks meer waarde dan de statements besproken op

het niveau 1. Dit verklaart mogelijk ook het succes ervan bij de handelaren. In België zijn

msn.be en IBM gebruikers van het TRUSTe-zegel.
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HOOFDSTUK 6: WETTELIJK KADER

Het is al een tijdje duidelijk dat het internet en de elektronische handel veel opportuniteiten

bieden maar ook aanzienlijke bedreigingen. Daarom is er nood aan een wettelijk kader dat de

consument een houvast biedt in deze nieuwe economische (r)evolutie. Dit wettelijk kader wordt

in dit hoofdstuk besproken vanuit de Belgische wetgeving en de Europese. Daarbij is het niet de

ambitie van deze scriptie om de besproken wetten, richtlijnen en bepalingen in hun geheel uit te

leggen, noch om ze op een uitvoerige wijze voor te stellen. Daarvoor verwijzen we graag naar

de eigenlijke bepalingen waarvan hier telkens de hyperlink zal vermeld worden.

6.1 BELGIË

De federale regering komt tegenwoordig vaak en graag in het nieuws met haar e-government

projecten. Ook de bestuurders van het land hebben, zo lijkt het, de mogelijkheden van het

internet ontdekt en België is nu volop bezig met een inhaalbeweging tegenover de ons

omringende landen. Daartoe is de wetgever de voorbije 2-3 jaren vrij actief geweest in het

opstellen van wetsontwerpen, wetten en besluiten inzake elektronische handel en aanverwante

onderwerpen. Voorheen gold de wet van 14 juli 1991 inzake handelspraktijken en de

voorlichting en bescherming van de consument ook voor de elektronische handel maar was er

geen specifieke wetgeving terzake. Om een beter zicht te krijgen op de veranderingen van de

laatste jaren is het dan ook aangeraden om eerst deze wet van nabij te bekijken. De wet blijft

geldig tot op heden. Alleen zijn er specifiek op de elektronische handel en de

informatiemaatschappij gerichte bepalingen bijgekomen die het deel ‘verkoop op afstand’

moeten vervangen of aanvullen.

6.1.1 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en

bescherming van de consument 42

De wet heeft een dubbele doelstelling: 1) waarborgen van eerlijkheid in de mededinging en in

de handelsrelaties en 2) waarborgen van de bescherming van de consument en toezien dat

hij/zij voldoende en adequate informatie krijgt. Wij zijn vooral geïnteresseerd in het artikel 77

inzake ‘bepaalde handelspraktijken’. Bepaalde handelspraktijken omvatten openbare verkopen,

verkopen aan de consument buiten de onderneming en verkopen op afstand. Als verkopen op

afstand gelden in deze wet de postorderverkoop en de tele-aankoop. Bij verkoop op afstand

                                                
42 URL: http://mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/law_on_protection_nl_001.htm en
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/home_nl.htm (21/04/03)
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moet de consument conform deze wet worden geïnformeerd over de identiteit van de verkoper,

prijs, hoeveelheid, betalingswijze, geldigheidsduur van het aanbod, leveringstermijn,

bedenktermijn, etc. Daarenboven ontvangt de consument ten laatste op het moment van de

levering een document waarin enkele verplichte vermeldingen zijn opgenomen, waaronder het

verzakingsbeding. Dit beding bepaalt dat de consument kan afzien van zijn/haar aankoop

binnen 7 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product.

Met de wet van 25 mei 1999 werden aanpassingen in de oorspronkelijke tekst aangebracht,

enerzijds om – na 8 jaar – onduidelijkheden en verbeteringen aan te brengen, anderzijds om de

Europese richtlijnen inzake vergelijkende reclame en de op afstand gesloten overeenkomsten in

te voegen. We vermelden hier de belangrijkste wijzigingen inzake verkopen op afstand:

- De overeenkomsten op afstand hebben niet langer enkel betrekking op producten maar ook

op diensten (uitgezonderd van financiële aard)

- De consument moet op het ogenblik van de tekoopaanbieding ondubbelzinnig, op heldere

en begrijpelijke wijze worden ingelicht over: de identiteit van de verkoper en zijn geografisch

adres (geen postbus), de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst, prijs,

leveringskosten, wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst, al dan niet

bestaan van een verzakingsrecht, terugneming en teruggave van het product, eventuele

kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, geldigheidsduur van

het aanbod of van de prijs, eventuele minimumduur van de overeenkomst

- Ten laatste bij levering van het product of de dienst worden deze gegevens schriftelijk

bevestigd en wordt de consument ingelicht over de voorwaarden en de wijze van

uitoefening van het recht tot verzaken. Hij of zij beschikt daarbij over een termijn van

tenminste 7 werkdagen waarbinnen aan de overeenkomst een einde kan worden gesteld.

De consument kan in geen geval verplicht worden tot het betalen van een boete hiervoor,

noch tot het geven van een motief. Heeft de verkoper zich niet gehouden aan de

informatieverplichtingen, dan wordt de verzakingstermijn op 3 maanden gebracht.

- Tenzij anders overeengekomen moet de verkoper de bestelling uitvoeren binnen de 30

dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de consument de bestelling aan de

leverancier heeft toegezonden. Het risico van de verzending van producten wordt gedragen

door de verkoper.

- Bij het gebruik van instrumenten voor elektronische overdracht van gelden (betaalkaarten,

kredietkaarten, proton, etc.) is de consument aansprakelijk voor de gevolgen van verlies,

diefstal of bedrieglijk gebruik tot het moment van de aangifte en voor een bedrag van

maximum € 148,74. Dit geldt niet als de consument nalatig is of met bedrieglijk opzet

handelde.
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6.1.2 Wetten & Koninklijk besluit (in chronologische volgorde)

6.1.2.1 Wet van 11 december 199843

tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees

Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer

van die gegevens (Belgisch Staatsblad van 03/02/1999)

Deze wet vervangt of wijzigt de verouderde en onvolledige artikels van de wet van 8

december 1992. Volgens de wet van 11 december 1998 heeft iedere natuurlijke

persoon recht op bescherming van zijn of haar fundamentele rechten en vrijheden in

verband met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

De wet is van toepassing op elke geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens en de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

(die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn daarin te worden

opgenomen) in het kader van de effectieve en daadwerkelijke activiteiten van een

vaste vestiging op Belgisch grondgebied of – wanneer er geen vaste vestiging is op

het grondgebied van de Europese Gemeenschap – als er zich gespecificeerde

geautomatiseerde middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bevinden op

Belgisch grondgebied.

De persoonsgegevens dienen:

1. eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt

2. voor gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt

3. terzake en niet overmatig te zijn

4. nauwkeurig te zijn (zonodig bijgewerkt)

5. niet langer bewaard te worden dan volstrekt noodzakelijk

Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden onder bepaalde door de wet

opgesomde voorwaarden (o.a. uitdrukkelijke toestemming, uit noodzaak om

verplichting na te komen, …) Bovendien geldt een verbod op de verwerking van

persoonsgegevens inzake raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen,

godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een

vakvereniging, seksuele leven, gezondheid, verdenking, vervolging of veroordeling

                                                
43 URL: http://www.internet-observatory.be/information_society/privacy/law_privacy_001.pdf (21/04/03)
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voor een misdrijf, etc. Hierop worden in de wet een aantal uitzonderingen

gedefinieerd.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet aan de betrokkene informatie

verstrekken o.a. over de identiteit van de onderneming, doeleinden van de

verwerking, bestaan van recht op toegang en verbetering, etc. Inzake direct

marketing gelden specifieke regelen terzake. De verantwoordelijke dient tevens de

informatie te leveren waar de betrokkene om vraagt en waar hij of zij recht op heeft.

In de wet komen daarenboven o.a. verzet tegen de verwerking, vertrouwelijkheid en

veiligheid van de verwerking, doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de

Europese Gemeenschap, etc. aan bod. Omdat dit ons te ver zou leiden, verwijzen

we hier naar de wettekst zelf.

6.1.2.2 Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het

juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten44 45

tot omzetting van de richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische

handtekeningen (Belgisch Staatsblad van 29/09/2001)

Deze wet legt bepaalde regels vast in verband met het juridisch kader voor

elektronische handtekeningen en bepaalt het juridisch stelsel dat van toepassing is

op de activiteiten van certificatiedienstverleners en stelt tevens de door de

certificatiedienstverleners en de certificaathouders na te leven regels vast.

Daarnaast voert deze wet een vrijwillig accreditatiesysteem in. Een ‘certificaat’ wordt

hier gezien als “een elektronische bevestiging die de gegevens voor het verifiëren

van de handtekening koppelt aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon en

de identiteit van die persoon bevestigt (Belgisch Staatsblad, 29/09/2001, blz.

33070)”.

6.1.2.3 Wet van 17 juli 2002 betreffende transacties uitgevoerd met instrumenten voor de

elektronische overmaking van geldmiddelen46

                                                
44 URL: http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/pdf/legislation/law_2001_07_09.pdf (21/04/03)
45 URL: http://www.internet-observatory.be/internet-observatory/pdf/legislation/law_internet-observatory_002.pdf
(21/04/03)
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Deze wet verstaat onder instrumenten voor de elektronische overmaking van

geldmiddelen: elk middel dat toelaat één of meerdere van volgende de verrichtingen

geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg te verwezenlijken: a) overmaking van

geldmiddelen, b) opvragingen en de deposito’s van contant geld, c) toegang op

afstand tot een rekening en d) het op- en ontladen van een oplaadbaar instrument.

De bedoeling van deze wet is de gebruikers van instrumenten voor de elektronische

overmaking van geldmiddelen een hoge mate van bescherming te bieden, en dit met

naleving van de belangen van al de bij het systeem betrokken partijen, en zo het

volledige vertrouwen van de gebruikers te winnen en zo de elektronische handel te

begunstigen.

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt er voorzien in specifieke, precontractuele

en periodieke, informatieverplichtingen in hoofde van de uitgever, en worden de

respectieve verplichtingen en aansprakelijkheid van enerzijds de uitgever, en

anderzijds de houder, vastgelegd.

Inzake de elektronische handel is voor de consument art. 7 van groot belang: hierin

wordt namelijk de aansprakelijkheid van de uitgever van het instrument voor de

elektronische overmaking van geldmiddelen vastgelegd, ondermeer in geval van

namaak van het instrument. Niettemin gelden ook verplichtingen voor de houder van

het instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen en kan de

houder in een aantal gevallen aansprakelijk gesteld worden.

Bij de slotbepalingen onder art. 19 vinden we nog een heel belangrijke bepaling:

“Artikel 81, § 5, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de

voorlichting en bescherming van de consument, gewijzigd door de wet van 25 mei

1999, wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 5. Bij frauduleus gebruik van een instrument voor de elektronische overmaking

van geldmiddelen bedoeld in artikel 2, 1°, a), b), en c), van de wet van 17 juli 2002

betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische

overmaking van geldmiddelen, of van een oplaadbaar instrument waarvan de

oplaadbare waarde hoger is dan het bedrag vermeld in artikel 8, § 3, van dezelfde

wet, kan de consument in het kader van een overeenkomst op afstand en onder de

                                                                                                                                                            
46 URL: http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/pdf/legislation/law_e_commerce_002a.pdf
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voorwaarden beschreven in artikel 8, § 4, van dezelfde wet, de annulering van de

verrichte betaling vragen, behalve indien hij zelf frauduleus heeft gehandeld. In geval

van annulering betaalt de uitgever hem de gestorte sommen binnen de kortst

mogelijke termijn terug. » (Belgisch Staatsblad, 17/08/2002, blz. 35343”

6.1.2.4 Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten

van de informatiemaatschappij47 48

tot omzetting van de richtlijn van 2000/31/EG van het Europees Parlement en de

Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van

de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.

De wet bepaalt:

q de fundamentele begrippen die de grondslag van de elektronische handel

vormen;

q legt algemene beginselen vast inzake diensten van de

informatiemaatschappij;

q stelt eisen met betrekking tot informatie en doorzichtigheid op de netwerken;

q reglementeert de reclame op de netwerken;

q heft de belemmeringen op voor het sluiten van contracten langs

elektronische weg;

q bepaalt de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon

optreden;

q en voorziet tot slot in een vordering tot staking, controlemaatregelen en

sancties.

Algemeen beginsel van de wet betreft de oplegging van een clausule van interne

markt. Volgens deze clausule is het leveren van diensten van de

informatiemaatschappij onderworpen aan het recht van de lidstaat van de Europese

Unie waarin de betrokken dienstverlener is gevestigd. Zonder deze bepaling zouden

de lidstaten de vrije dienstverlening van de informatiemaatschappij kunnen beperken

door zich te beroepen op hun nationale wetgeving voor niet door de richtlijn

geharmoniseerde kwesties.

                                                                                                                                                            
(21/04/03)
47 URL: http://mineco.fgov.be/information_society/e-commerce/legislation/regulation/law_e_commerce_001.pdf en
http://mineco.fgov.be/information_society/e-commerce/legislation/regulation/law_e_commerce_002.pdf (21/04/03)
48 URL: http://www.internet-observatory.be/information_society/e-commerce/legislation/regulation/
regulation_005.pdf en http://www.internet-observatory.be/information_society/e-commerce/legislation/regulation/
regulation_bis_005.pdf (21/04/03)
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6.1.2.5 Koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van de controle en de

accreditatie van de certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten

afleveren49

Aan de hand van dit besluit wordt een accreditatiesysteem van de

certificatiedienstverleners uitgewerkt op basis van een aantal criteria en procedures.

Dit accreditatiesysteem wordt “BE.SIGN” genoemd en is gestoeld op o.a. de wet van

9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch

kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. We gaan hier niet

verder op in en verwijzen naar de wet zelf.

6.1.3 Observatorium van de Rechten op het Internet50

Zoals reeds gezegd is de overheid zich bewust van de nieuwe uitdagingen die de ontwikkeling

van de elektronische handel met zich meebrengt. De opkomst van de nieuwe technologieën

houdt niet alleen het opstellen van nieuwe regels in maar ook het grondig veranderen van de

individuele en de collectieve gedragingen. Ondanks de recente juridische voorzieningen

ontwikkelt de elektronische handel relatief traag en blijven nog vele vragen onbeantwoord (zie

§4.1: ervaren problemen).

Daarom besliste de overheid op voordracht van Minister van Economie Charles Picqué in de

oprichting van een beraad- en overlegorgaan onder de titel ‘observatorium van de rechten op

het internet’. De oprichting van het observatorium werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van

26 november 200151. Bedoeling van het orgaan is niet enkel alle aspecten van de elektronische

handel te behandelen maar tevens een forum te bieden voor de burger waarop hij of zij z’n visie

kan geven of informatie kan bekomen over de nieuwe initiatieven inzake elektronische handel.

De opdracht van het Observatorium van de Rechten op het Internet is drieërlei:

1 advies geven over alle economische problemen inzake het gebruik van nieuwe informatie-

en communicatietechnologieën.

                                                
49 URL: http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/pdf/legislation/law_e_signature_004.pdf
(23/04/03)
50 URL: http://www.internet-observatory.be (23/04/03)
51 URL: http://www.inernet-observatory.be/internet_observatory/pdf/legislation/law_internet-observatory_001.pdf
(23/04/03)
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2 overleg organiseren tussen de betrokken economische actoren

3 informeren van het publiek over deze materie en het er warm voor maken

Tot de leden behoren vertegenwoordigers van de Ministers van Economie en Middenstand, de

universitaire centra van o.a. Luik, Brussel en Leuven, dienstverleners van de

informatiemaatschappij (waaronder VBO, ISPA, Agoria) en internetgebruikers (o.a.

consumentenorganisatie TestAankoop en de Gezinsbond).

Deze leden zijn actief in vijf werkgroepen:

1) het labelen van websites: de wenselijkheid, haalbaarheid, voor- en nadelen van

labels, zinvolheid van verschillende labels, exploreren van toetsingsmechanismen,

bepalen van de geboden garanties.

2) de digitale kloof: pogingen om door de inzet van ICT de socio-economische kloof te

dichten. Dit gebeurt door onderwijs en vorming, toegang tot het internet en

leerinhoud, promotie van jeugd en technologie, promotie van oordeelkundig gebruik

van het internet en promotie van vernieuwd ondernemerschap.

3) e-government: evaluatie van de projecten die in de steigers staan.

4) de belemmeringen voor de elektronische handel: aanbevelingen en actievoorstellen

opstellen om de hinderpalen van psychologische, technische en juridische aard uit

de weg te ruimen.

5) de bescherming van minderjarigen op het internet: onderzoek naar de beste wijze

om minderjarigen te beschermen bij het surfen op internet. Een eerste advies

hierover werd goedgekeurd op 29/01/03 (Observatorium van de Rechten op het

Internet, 2003).

6.2 EUROPA52

Europa heeft begrepen dat het nog een lange weg te gaan heeft wil het de doelstellingen van

de zogenaamde ‘strategie van Lissabon’ bereiken. Deze strategie is erop gericht om van

Europa uiterlijk in 2010 de meest concurrerende en dynamische, op kennis gebaseerde

economie ter wereld te maken met meer werkgelegenheid en sociale cohesie.

                                                
52 Bronnen voor dit stuk:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/documents/eeurope2005/eeurope2005_nl.pdf
(23/04/03); http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf (23/04/03);
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/pdf_files/initiative_en.pdf (23/04/03)
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Daarom werd als onderdeel van deze strategie in december 1999 het eEurope initiatief gestart

door de Europese Commissie. Volgens dit initiatief moeten de bestaande tekorten worden

aangepakt op tien actieterreinen:

1. European youth into the digital age

2. Cheaper internet access

3. Accelerating e-commerce

4. Fast internet for researchers and students

5. Smart cards for secure electronic access

6. Risk capital for high-tech SMEs

7. eParticipation for the disabled

8. Healthcare online

9. Intelligent transport

10. Government online

Het eerste ‘eEurope 2002 Action Plan’ werd goedgekeurd in juni 2000 door de Europese Raad

van Santa Maria da Feira en stelde inzake de aanzwengeling van het e-commerce gebeuren

voorop dat de regulering van de elektronische handel zo veel mogelijk moet beperkt worden

omwille van de snel wijzigende situatie en de mate van globalisatie. Meer nadruk moet aldus

gelegd worden op de rol van zelfregulatie en co-regulatie, vooral inzake de opbouw van

consumentenvertrouwen, en globale coöperatie moet verder ontwikkeld worden.

Het eEurope 2002 actieplan kan ondertussen volgende resultaten voorleggen: het aantal

internetaansluitingen thuis is verdubbeld, het telecommunicatieregelgevingskader is

vastgesteld, de kosten van internettoegang zijn gedaald, bijna alle bedrijven en scholen

beschikken over internettoegang, Europa is eigenaar van het snelste backbone-netwerk ter

wereld voor onderzoek, het regelgevingskader voor e-handel is grotendeels af, er zijn meer

overheidsdiensten on-line beschikbaar, een infrastructuur voor smartcards is in opkomst en er

zijn richtsnoeren voor de toegankelijkheid van internet vastgesteld, waarvan het gebruik in de

lidstaten wordt aanbevolen.

Met het oog op de Europese Raad van Sevilla van juni 2002 en het succes van het actieplan

eEurope 2002 indachtig, werd een nieuw actieplan opgesteld, genaamd: ‘eEurope 2005: Een

informatiemaatschappij voor iedereen’. Doelstelling van dit actieplan is het scheppen van een

gunstig klimaat voor particuliere investeringen en nieuwe werkgelegenheid, de verhoging van

de productiviteit, modernisering van de overheidsdiensten en gelijke kansen voor iedereen om



- 77 -

aan de wereldwijde informatiemaatschappij deel te nemen. Volgens het actieplan dient Europa

tegen 2005 te beschikken over moderne on-line overheidsdiensten en een dynamische e-

business-omgeving. Als randvoorwaarden hiervoor moet er een ruime beschikbaarheid van

breedbandtoegang aanwezig zijn tegen concurrerende prijzen en bij een veilige informatie-

structuur.

Inzake het aanpassen van de regelgeving met consequenties voor e-business werden enkele

richtlijnen uitgevaardigd die door de lidstaten dienen geïmplementeerd te worden in de

wetgeving. Deze kwamen reeds voor een stuk aan bod in bovenstaand wettelijk kader van

België (zie §6.1). Daarom sommen we de meest recente richtlijnen inzake elektronische handel

hier op (niet exhaustief) en verwijzen we naar de teksten zelf voor meer informatie:

q Richtlijn 1997/7/EG van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij

op afstand gesloten overeenkomsten

q Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader

voor elektronische handtekeningen

q Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 inzake elektronische handel

q Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde

aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

q Richtlijn 2002/20/EG van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-

communicatienetwerken en –diensten (Machtigingsrichtlijn)

q Richtlijn 2002/21/EG van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk

regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten

(Kaderrichtlijn)

q Richtlijn 2002/22/EG van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten

met betrekking tot elektronische-communicatiewerken en -diensten

(Universeledienstrichtlijn)

q Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoongegevens

en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische

communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

Naast deze richtlijnen zijn een aantal niet-wetgevende initiatieven opgestart. Deze zijn gericht

op het bevorderen van zelfregulering, met name op het gebied van on-line vertrouwen en on-

line geschillenbeslechting. Er wordt immers voorzien in de oprichting van een on-line

geschillenbeslechtingssysteem dat heel Europa omvat. Ook werd het ‘Go Digital’-initiatief

gelanceerd om KMO’s te helpen gebruik te maken van e-business en werden de belastingen

voor elektronische handel aangepast en vereenvoudigd. Een opmerkelijk project dat bestudeerd
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wordt door de Commisie, is het ‘.eu-bedrijf’: het voorzien van Europese bedrijven van

“aanvullende mogelijkheden die zijn verbonden met de .eu-domeinnaam, zoals een ‘trusted’

cyberentiteit en andere ondersteunende operaties, bijvoorbeeld trustmarks en een

authentificatieregeling (Commisie van de Europese Gemeenschappen, 2002, blz. 18)”.

6.3 CONCLUSIE

Zowel op Europees als Belgisch niveau heeft men begrepen dat er nood is aan een wettelijk

kader indien men de elektronische handel wil aanmoedigen en groeikansen geven. Een

wettelijk kader bovendien dat niet te stringent is en ruimte laat voor de ontwikkeling van nieuwe

technologieën en toepassingen zoals die opduiken uit de ICT-sector. Daarom heeft Europa de

eerste stap richting een Nieuwe Economie gezet met haar eEurope-projecten en de richtlijnen

van het Europese Parlement en de Raad. Voor zover deze richtlijnen worden omgezet in lokale

wetgeving moet dit leiden tot een groeiend consumentenvertrouwen en een stijgend belang van

de elektronische handel in de economie. België heeft naast de implementatie van deze

Europese richtlijnen voorzien in de oprichting van een Observatorium van de Rechten op het

Internet waardoor een forum en een informatiecentrum wordt geboden aan de

internetconsument. Daarnaast wordt in verschillende werkgroepen nagegaan welke

maatregelen kunnen worden getroffen naar de toekomst toe en in het belang van zowel

consument als handelaar. Het valt enkel af te wachten hoe de consument in de realiteit op deze

maatregelen zal reageren.
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DEEL III: PRAKTIJKONDERZOEK BIJ BELGISCHE BEDRIJVEN

In dit laatste deel wordt via een praktijkonderzoek nagegaan wat de huidige situatie is in België.

Belgische e-business bedrijven werden ondervraagd naar hun kennis van het certificatieproces,

hun mening erover en het gebruik ervan. Het is dus niet de bedoeling van het onderzoek een

theoretisch model te construeren op basis van de bekomen resultaten. Het is veeleer de intentie

van dit onderzoek na te gaan in welke mate de bedrijfswereld overtuigd is van de bestaande

modellen over vertrouwen en certificatie. Meer nog dan dit is het vooral het opzet om vast te

stellen wat in de praktijk effectief wordt ondernomen om het vertrouwen van klanten en

zakencontacten in te winnen.

In de inleiding worden het bestudeerd onderwerp en de algemene onderzoeksvraag besproken.

Tevens zullen enkele beperkingen gesteld worden aan het onderzoeksdomein. In een tweede

paragraaf wordt de methode van de praktijkstudie uiteengezet. Daarna zullen de resultaten van

het onderzoek weergegeven en geïnterpreteerd worden. Tot slot zullen we deze resultaten

samenvatten in het besluit.
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HOOFDSTUK 7: PRAKTIJKONDERZOEK

7.1 INLEIDING

Doel van dit praktijkonderzoek bij Belgische bedrijven was het peilen naar de aanwezige kennis

van certificatie, hun houding ertegenover, en hun mening over de effecten ervan op het

vertrouwen van hun klanten, zijnde zowel consumenten als bedrijven. Worden de theorieën en

modellen die in het tweede deel van deze scriptie werden uiteengezet, ondersteund door de

praktijk in België? Zo niet, hoe gaat men in België tewerk om het vertrouwen van consumenten

en bedrijven te winnen? Is dit uit noodzaak of een gerichte keuze? En wat zijn de resultaten van

hun aanpak? Allemaal vragen die we via dit onderzoek hopen te beantwoorden.

Niettegenstaande we ons voor het literatuurgedeelte beperkten tot B2C, zullen we in dit

empirisch onderzoek bovendien peilen naar het gebruik van certificaten voor B2B. We hopen

om zo mogelijke verschillen tussen beide implementaties, althans in de ogen van de

bedrijfsverantwoordelijken, op te sporen.

7.2 METHODE

7.2.1 Afbakening van het onderzoeksdomein

7.2.1.1 Belgisch grondgebied

Voor het onderzoek werden bedrijven geselecteerd uit het Belgische grondgebied, d.w.z.

bedrijven opgericht in België of bedrijven met een aanzienlijke activiteit in België en een

aangepaste webpagina voor het Belgische grondgebied. Zo worden bijvoorbeeld zowel

webpagina’s als www.story.be als webpagina’s als www.dell.be opgenomen in het onderzoek.

Het mag duidelijk zijn dat niet alle Belgische webpagina’s een .be-achtervoegsel hebben. Vaak

voorkomende achtervoegsels zijn naast .be, de alomtegenwoordige .com- en .net-

achtervoegsels.

7.2.1.2 Activiteit

Voor het overgrote deel werden bedrijven met overwegend B2C e-commerce activiteiten

gecontacteerd met de vraag om mee te werken aan het onderzoek. Aan hen die ook aan
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bedrijven verkopen via hun website werd gevraagd bijkomende vragen i.v.m. B2B te

beantwoorden.

7.2.1.3 Bekendheid

Met bekendheid wordt het voorkomen in verscheidene media als kranten, tv, startpagina’s, etc.

bedoeld. Dit wordt verderop verduidelijkt. Meer dan waarschijnlijk zijn er meer bedrijven die e-

commerce activiteiten ontwikkelen in België dan zij die gecontacteerd werden voor dit

onderzoek, maar aangezien deze niet voorkomen op de gebruikte lijsten werden ze niet

gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Er werd gebruik gemaakt van zogenaamde

“startpagina’s” om een omvangrijke lijst van webpagina’s samen te stellen. Linkcity53 en start.be

zijn hierbij de belangrijkste in hun soort. Bovendien werden de lijsten van deze twee

startpagina’s aangevuld met webpagina’s die aangeraden werden in kranten en tijdschriften.

Een lijst van de gecontacteerde e-commerce bedrijven werd bijgevoegd in Bijlage 1.

7.2.2 Methodologie

7.2.2.1 Mailing

Naar alle ondernemingen op de lijst werd een mail gezonden met het verzoek mee te werken

aan dit onderzoek. Vaak werd niet het beoogde e-mail adres gevonden op de website en werd

de e-mail bijgevolg gezonden naar de webmaster of het sales-departement met de

uitdrukkelijke vraag de mail door te zenden naar de verantwoordelijke(n) met betrekking tot

transacties via het internet. In totaal werden 151 e-mails verzonden naar e-commerce bedrijven.

Bij deze bedrijven werden een aantal e-handels effectief uitgebaat door eenzelfde bedrijf (o.a.

FRUCON NV). Dit houdt in dat met 28 antwoorden een effectieve responsgraad bekomen werd

van 20,5%.

Alle e-mails met de uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek werden verzonden in

maart 2003. Het spreekt vanzelf dat zij die hun medewerking verleenden over e-mail en internet

beschikten en dit op vrijwillige basis deden. Aan hen werd gevraagd op een hyperlink te klikken

in de mail waardoor zij op de on-line enquête terechtkwamen.

                                                
53 URL: http://www.LinkCity.be/e-commerce & http://www.LinkCity.be/ebusiness
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7.2.2.2 Enquête

De eigenlijke enquête bestaat uit een DHTML-webpagina54, waarbij de bekomen antwoorden

via een script worden verzonden naar een e-mail adres om dan verder geanalyseerd en

verwerkt te worden. In bijlage 2 wordt deze webpagina weergegeven. Aan de participanten

werd gevraagd om 19 vragen te beantwoorden, onderverdeeld in twee secties, zijnde B2C en

B2B. Vooraf werden in een eerste sectie enkele algemene vragen gesteld over het bedrijf, de

functie van de participant, het gebruik van de bedrijfswebsite, en inzicht in – en begrip van – de

term certificatie.

Allereerst werd gepoogd om de ‘top-of-the-mind’-visie op certificatie te bekomen door hen vóór

de eigenlijke enquête te vragen in 3 kernwoorden samen te vatten wat zij verstonden onder

certificatie. Voordien werd enkel vermeld dat de enquête erop gericht was om het gebruik van

certificaten en de visie op het effect ervan op de consument te meten.

In Sectie 2 werden vragen gesteld over het Business-to-Consumer gedeelte. Er werd gepeild

naar eigen gebruik en gebruikte certificatie-instelling waarna een éénduidige definitie gegeven

wordt voor verder gebruik tijdens de enquête. Op basis van deze definitie werden enkele

algemene vragen gesteld in verband met de relaties tussen certificatie en vertrouwen,

certificatie en (herhaalde) verkopen, etc. Tevens werd telkens gevraagd naar de reden waarom

er al dan niet een verband is. Zoals reeds vermeld werd er dus specifiek gepeild naar de

houding en visie van Belgische e-commerce ondernemers en de eventuele afwijking hiervan

met de theorieën en modellen die werden uiteengezet in deel 2 van deze scriptie.

In sectie 3 werd op een gelijkaardige wijze als in sectie 2 (B2C) gevraagd naar het gebruik van

certificatie en eventuele verbanden tussen vertrouwen en certificatie, gelijkenissen en

verschillen van B2B-certificatie met die in een B2C-omgeving en tenslotte naar de evolutie en

trends naar de toekomst toe.

Helemaal op het einde van de enquête werd bij de bedrijven die geen gebruik maken van

certificatie gepolst naar de reden hiervoor.

                                                
54 Dynamic HyperText Markup Language
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7.3 RESULTATEN

7.3.1 Spontane ‘top-of-the-mind’ associaties met het begrip certificatie

Gevraagd naar de associaties met het begrip certificatie vielen er geen al te grote verrassingen

op te merken. Alle antwoorden vielen samen te brengen in een twaalftal categorieën. In de

categorie security-protection waren er 15 vermeldingen, kort gevolgd door confidence-trust-

reliability en controle door een ‘trusted third party’. Werden verder vermeld: veiligheid,

encryptie-handtekening, kwaliteit, label-attest, ssl, betalingen, geen idee, privacy en procedure.

We vatten deze resultaten samen in een tabel en een grafiek:

SPONTANE ASSOCIATIE MET CERTIFICATIE

security-protection confidence-trust-reliability

controle door ttp veiligheid

encryptie-handtekening kwaliteit

label-attest ssl

betaling geen idee

privacy procedure

Tabel 8.1: Associaties met certificatie Grafiek 8.1: Associaties met certificatie

Vrij opvallend is toch dat privacy slechts één maal vermeld werd. Dit kan een aanduiding zijn

dat privacy dan toch geen prioritair belang heeft in hoofde van de handelaar aangezien dit niet

onmiddellijk in gedachten komt bij het beantwoorden van dergelijke vraagstelling. Maar het kan

ook betekenen dat elektronische handelaars privacy eenvoudigweg niet associëren met

certificaten. Het meest waarschijnlijke scenario lijkt de combinatie van de twee: de idee dat het

schrijven van een disclosure en de publicatie ervan op de website moeten volstaan om het

privacy-issue te dekken. We verwijzen hiervoor naar de resultaten in §8.3.10.

7.3.2 Het gebruik van certificaten

Opmerkelijke resultaten wat het gebruik van certificaten betreft:

q geen van de respondenten maakt gebruik van een certificaat zoals dit in de loop van de

enquête gedefinieerd werd, nl. "the process in which a trusted third party periodically

controls the website (and underlying processes) of the company by verifying a number of

ASSOCIATIE #

Security-protection 15
confidence-trust-reliability 13
Controle door ttp 9
Veiligheid 7
encryptie-handtekening 5
Kwaliteit 4
label-attest 4
Ssl 3
Betaling 2
geen idee 2
Privacy 1
Procedure 1
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predefined criteria. The independent report(s) can at all times be controlled by the visitor

by clicking on the seal/certificate on the site". Later in de enquête wordt gepeild naar de

reden waarom dit zo is.

q wel wordt er gebruik gemaakt van secure server- en andere certificaten (verder

certificaten type A genoemd) die afgeleverd worden door VeriSign, Ogone, i stores en

GlobalSign en dit slechts in de helft van de gevallen wat B2C betreft, en slechts in een

derde van de gevallen wat B2B betreft. Deze duiden echter enkel aan dat gegevens

veilig verzonden en opgeslagen worden en geven geen enkele informatie over respect

voor privacy, achterliggende processen, identiteit, etc.

GEBRUIK VAN CERTIFICATEN

JA TYPE A JA TYPE B NEE NA

B2C 6 0 7 -

B2B 2 0 4 1e-Commerce

BEIDE 3 0 2 -

Tabel 8.2: Het gebruik van certificaten (na = niet beantwoord)

Indien er gebruik gemaakt wordt van een certificaat type A, dan valt de keuze in de

meeste gevallen op VeriSign. Ook een Ogone-label wordt in zekere mate gebruikt om

duidelijk te maken dat een beveiligd betalingsproces gebruikt wordt voor de transacties.

Het i-Stores certificaat wordt afgeleverd door i-Stores.com maar verder is hierover geen

informatie beschikbaar. GlobalSign tenslotte is de Belgisch-Europese leverancier van

PKI, secure server- en personal certificates. Bovendien maken zij gemiddeld al 3 jaar en

2 maanden gebruik van deze certificaten wat duidelijk maakt dat dit geen nieuw

verschijnsel is en dat de bedrijven die er gebruik van maken geen ééndagsvliegen zijn.

CERTIFICATEN TYPE A

2

7

1 1

Ogone

VeriSign

i-Stores

GlobalSign

Grafiek 8.2: Verdeling certificaten type A
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Op de vraag wie of wat hen had overtuigd om met deze certificaten te werken viel één

belangrijke rode draad op te merken: men moest niet overtuigd worden! Om het in de woorden

van een respondent te zeggen: “It is evident that a secure site needs server certificates”.

Volgens een ander respondent zou het “verplicht moeten worden voor elke handelaar”. Hij

vermeldt erbij dat het tegenwoordig zelfs niet meer mogelijk is om een contract af te sluiten met

BCC (Bank Card Company) indien er niet werd voorzien in afdoende veiligheid.

7.3.3 Value-for-money afweging

De gegeven definitie van certificatie indachtig werd de respondenten gevraagd hun oordeel te

geven over de value-for-money afweging. Met andere woorden: is certificatie een goede

investering? Drie antwoordmogelijkheden werden geboden met betrekking tot de toegevoegde

waarde, met name: ‘value-for-money’, ‘te duur’, ‘meer dan waard’ of ‘geen idee’. Met ‘meer dan

waard’ wordt bedoeld dat de certificatie meer oplevert dan ze kost. De resultaten worden

weergegeven in onderstaande tabel:

VFM TE DUUR
MEER DAN

WAARD

GEEN

IDEE
NA

B2C 5 5 0 2 1

B2B 1 6 0 0 1

BEIDE 3 1 0 3 0

Tabel 8.3: Value-for-money afweging (NA =  niet beantwoord)

Meteen springt in het oog dat geen enkele elektronische handelaar van mening is dat de

toegevoegde waarde opweegt tegen de kost van certificatie. In het B2C-segment zijn de

meningen verdeeld, zo blijkt. Als we echter enkel de antwoorden bekijken van zij die al

geregelde tijd type A-certificaten gebruiken, dan zien we dat op basis van hun ervaring met dit

type certificaten allen behalve één (8 uit 9 respondenten) menen dat certificatie van het type B –

zoals in de gegeven definitie voorgesteld – de investering waard is. B2B handelaren

daarentegen zijn het zo goed als allemaal eens wat value-for-money betreft: certificatie is te

duur. Mogelijk kan dit verklaard worden door het feit dat met bedrijven – in tegenstelling tot on-

line klanten – vaak nauwe contacten op lange termijn worden onderhouden en er bijgevolg

minder of eenvoudigweg geen nood aan certificatie is. Voor zij die zowel aan bedrijven als aan

klanten verkopen lijkt certificatie een verantwoorde investering. Dat hier de schaalvoordeel-

gedachte de achterliggende idee is, lijkt ons inziens een aannemelijke stelling.
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7.3.4 De relatie tussen certificatie en vertrouwen

Verhoogt certificatie het vertrouwen? Bij deze vraag werd de respondent de keuze gelaten

tussen de antwoorden ‘ja’ en ‘neen’. Een neutraal antwoord werd onmogelijk gemaakt om de

respondent tot een weloverwogen duidelijke mening aan te sporen. Dit leidde tot volgende

resultaten:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

JA 9 4 5 18

NEE 5 1 1 7

NA 1 2 0 3

Tabel 8.4: Relatie certificatie en vertrouwen (NA = niet beantwoord)

De ondervraagde e-handelaars zijn er dus grotendeels van overtuigd dat certificatie wel degelijk

leidt tot een verhoogd vertrouwen. Zij die enkel aan bedrijven verkopen en zij die zowel aan

bedrijven als consumenten verkopen, zijn vrij eensgezind hierover. Bij de elektronische

handelaars die uitsluitend aan consumenten verkopen is er sprake van meningsverschillen

maar niettemin is er een overwegend positieve visie op de certificatie-vertrouwen-relatie.

Gevraagd naar de ‘key succes factors’ opdat certificatie tot een verhoogd vertrouwensniveau

zou leiden, blijkt duidelijk de verscheidenheid in opinie bij de on-line handelaars. De optimisten

onder hen zijn van mening dat “met de nodige marketing er rond consumenten meer

vertrouwen zullen hebben. Ze zullen zich veiliger voelen op een website die geaccepteerd werd

door TestAankoop of een ander medium”. Voorwaarde hiervoor is “dat consumenten op de

hoogte zijn over de kwaliteit van de certificaatleverancier” en dat “de leverancier bekend is bij

de consument”. Sommigen zijn zelfs de mening toegedaan dat certificatie een absolute must

geworden is. Dit wijst er met andere woorden op dat de optimisten menen dat er inderdaad een

positief verband bestaat tussen certificaten en de creatie van vertrouwen op voorwaarde dat er

een marketingcampagne mee gepaard gaat die de bekendheid van de certificaten verhoogt en

die het onderscheid in kwaliteit op een heldere manier aan de consument duidelijk maakt.

Dat er een tekort aan bekendheid bestaat bij het wijde publiek is trouwens een mening die niet

enkel de optimisten te beurt valt. De pessimisten onder de on-line handelaars grijpen dit

argument aan om te stellen dat “de klant algemeen gesproken nauwelijks iets begrijpt van

internet security”. Of nog: “de modale klant begrijpt de bedoeling van een certificaat niet”.
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Dit alles levert een opmerkelijk resultaat op. Er zijn geen pro’s en contra’s. In de grond is iedere

ondervraagde handelaar het erover eens dat er een gebrek is aan een (marketing)campagne.

De consument moet in de eerste plaats geïnformeerd worden over het bestaan, de kwaliteit en

het onderscheid tussen de verschillende soorten certificaten vooraleer er over een positief

effect op het vertrouwen van de consument gesproken kan worden.

7.3.5 Belang aanwezigheid van een certificaat

Verkiest een consument of een bedrijf, op zoek naar een product of dienst, een site met een

certificaat om zijn of haar aankopen te doen of trekt de consument zich hier helemaal niets van

aan en koopt hij of zij dus gewoon op basis van andere criteria (bijvoorbeeld design, extra

informatie, etc.). We vroegen het aan de e-handelaar en dit zijn de resultaten:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

JA 8 3 5 16

NEE 5 3 1 9

NA 2 1 0 3

Tabel 8.5: Belang aanwezigheid certificaat (NA = niet beantwoord)

Opnieuw is het totaalresultaat positief. Vooral de handelaars die uitsluitend aan consumenten

verkopen en de handelaars die zowel aan consumenten als aan bedrijven verkopen geven

aanleiding tot dit resultaat. B2B handelaars stellen zich genuanceerder op in hun antwoord op

deze vraag dan m.b.t. de vorige vraag. We verwijzen naar de mogelijke verklaring bij  de value-

for-money afweging (§8.3.3) waarin we veronderstellen dat B2B handelaars zich minder zorgen

maken over certificaten aangezien ze in de meeste gevallen nauw samenwerken met een

beperkt aantal bedrijven en dit op langere termijn.

Voor zij die overtuigd zijn over het belang van de aanwezigheid van een certificaat is de reden

hiervoor heel eenvoudig: “waarom kopen op een onveilige site als je net hetzelfde kan kopen op

een veilige site”? Of nog: “certificatie is geen differentiatiefactor maar een qualifier, een

vereiste”. We vermelden tot slot van dit stuk nog een bijzonder genuanceerde mening van een

e-handelaar: “Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de consumenten zich niet echt

veel aantrekt (of zelfs niets aantrekt) van het risico. Aan de andere kant mag dit risico niet

genegeerd worden door de aanbiedende partij, de handelaar. Dit zou immers kunnen leiden tot

het verlies van klanten omdat een minder veilig verkoopkanaal aangeboden wordt.” Met andere

woorden: of de consument dit alles nu begrijpt of niet, doet eigenlijk weinig terzake. De

handelaar heeft eigenlijk geen andere keuze dan te zorgen dat dit risico geminimaliseerd wordt.
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7.3.6 Relatie tussen certificatie en grotere aankopen

Koopt de consument of een bedrijf meer als ik een certificaat op mijn site plaats? Dit is wat de

ondervraagde e-handelaars hierover denken:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

JA 3 1 4 8

NEE 10 4 2 16

NA 1 2 1 4

Tabel 8.6: Relatie grotere aankopen en certificatie (NA = niet beantwoord)

De resultaten m.b.t. deze vraag zijn duidelijk: certificatie heeft volgens een substantiële

meerderheid geen invloed op het volume van de aankopen. Met de woorden van een handelaar

gezegd: “grotere verkoopvolumes hebben eigenlijk niets te maken met het beveiligingssysteem

van de betalingen, noch met het bezitten van certificaten. (Ik ga ermee akkoord dat deze

kunnen helpen, maar ze spelen niet de hoofdrol in dit verhaal). Het verkoopvolume is in veel

grotere mate afhankelijk van de kunde om de producten te promoten en aan te prijzen.” Voor de

afwijkende standpunten van de handelaars die zowel aan consumenten als aan bedrijven

verkopen zien we geen echte verklaring. Mogelijk is dit een gevolg van de beperking inzake

steekproef en het kleine aandeel van deze subgroep in de steekproef.

7.3.7 Relatie tussen certificatie en regelmatige terugkeer

Keert de consument of een bedrijf vaker terug naar een site mét certificaat? Een gelijkaardige

vraag als de vorige die kenbaar tot gelijkaardige antwoorden leidt. Zie immers de resultaten in

onderstaande tabel:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

JA 4 1 3 8

NEE 8 5 3 16

NA 3 1 0 4

Tabel 8.7: Relatie regelmatige terugkeer en certificatie (NA = niet beantwoord)

Opnieuw is men van mening dat certificaten geen significante invloed hebben, ditmaal op het

feit of iemand terugkeert of niet. De handelaars reiken hier echter andere redenen voor aan:
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certificatie kan enkel een aantal garanties bieden op vlak van beveiliging, identificatie, etc. maar

blijft het feit dat een consument pas terugkeert als een job voorheen goed uitgevoerd werd. Het

is opmerkelijk hoe eensgezind de respondenten zijn m.b.t. deze vraagstelling. “Certificatie is

irrelevant voor terugkerende klanten. Wat telt is de geleverde dienst. Bezorg de klant wat hij wil,

tegen de overeengekomen prijs en zo vlug mogelijk, en de klant zal terugkomen voor andere

producten wanneer de nood eraan ontstaat.” Een andere handelaar is “door eigen ervaring tot

het besluit gekomen dat succes afhangt van de klassieke brick-and-mortar factoren en niet de

virtuele zoals beweerd werd in het gouden tijdperk van het internet. Net zoals elke reële winkel

zijn beschikbaarheid, flexibiliteit en snelheid waarmee problemen aangepakt worden de échte

succesfactoren opdat klanten zouden terugkeren.”

7.3.8 Verschillende benadering B2C en B2B

De factoren die vertrouwen creëren in een B2C-context, gelden die wel voor een B2B-context?

Of zijn beide werelden compleet verschillend en vereisen ze bijgevolg elk hun eigen aanpak?

De meeste respondenten zijn ervan overtuigd dat ze inderdaad een eigen benadering vereisen.

Zie onderstaande tabel voor de resultaten:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

JA 3 2 2 7

NEE 4 4 4 12

NA 8 1 0 9

 Tabel 8.8: Verschillende benadering B2C en B2B (NA = niet beantwoord)

Belangrijkste vaststelling is hier jammer genoeg dat de vraag heel vaak onbeantwoord bleef. Dit

is zonder twijfel omdat de vraag tamelijk laat in de enquête gesteld werd. Gelukkig kunnen we

terugvallen op de vrij lange antwoorden die gegeven werden op de vervolgvraag ‘waarom

(niet)?’ door zij die de hoofdvraag wel beantwoordden. Deze vormen immers een goede

motivatie van de initiële antwoorden.

Volgens het merendeel van de respondenten verschillen B2C en B2B inzake vertrouwen

hoofdzakelijk op het vlak van kennis en relatieopbouw. “Bedrijven kopen meestal van partners

en niet van onbekenden. Eerst doen ze off-line zaken met elkaar alvorens ze – eens ze elkaar

vertrouwen – samen migreren naar een on-line beveiligd alternatief.” Sommigen poneren zelfs

dat in principe B2C een one-shot situatie is, terwijl in B2B alles om relaties draait. Wat kennis

betreft zijn de respondenten het erover eens dat bedrijven zich meer bewust zijn van
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beveiligings- en andere aspecten die inherent verbonden zijn met de handel via het internet. “Ze

zijn gevoeliger voor de ideeën van vertrouwen en veiligheid.”

7.3.9 De toekomst

Hoe zal certificatie evolueren? Zal er m.b.t. certificatie een focus ontstaan op één van beide

markten, op beide, of zal certificatie er op geen van beide markten volledig doorkomen? In

onderstaande tabel sommeren we de meningen van de respondenten:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

ENKEL B2C 1 3 0 4

ENKEL B2B 0 1 0 1

BEIDE 5 3 6 14

GEEN VAN

BEIDE
2 0 0 2

NA 7 0 0 7

Tabel 8.9: Toekomst certificatie (NA = niet beantwoord)

Conclusie hier is dat “beiden certificatie nodig hebben om veiligheid en betrouwbaarheid te

garanderen” en dat dit in de toekomst niet zal veranderen. “B2C zal geleidelijk aan het hoe en

waarom leren van certificaten” omwille van een “radicale mentaliteitsverandering gekoppeld aan

een positieve mediacampagne en verhoogde controle door de overheid”. We sluiten dit stuk af

met een laatste citaat: “certificatie zal een vereiste worden en als de normale gang van zaken

aanzien worden, als dit al niet zo is”.

Hierop aansluitend peilden we naar het ‘kuddegedrag’. Indien certificatie een trend wordt,

springen de ondervraagde handelaars dan meteen op de kar of wachten ze liever wat af? Het

antwoord is overwegend ja: als de trend zich voordoet, dan volgen ze die.

B2C B2B BEIDE TOTAAL

JA 5 4 6 14

NEE 2 3 0 5

NA 9 0 0 9

Tabel 8.10: Volgen van trend (NA = niet beantwoord)
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Dit volgen van de trend is echter niet onvoorwaardelijk. De aangevoerde vereisten zijn allen min

of meer samen te brengen in de gedachte dat certificatie algemeen herkend en begrepen moet

worden, zodat het een toegevoegde waarde creëert en essentieel bijdraagt tot de verkopen.

Bovendien zou men niet anders kunnen, vermeldt een respondent, aangezien “men in

voorkomend geval zou moeten voldoen aan de (gestegen) minimum verwachtingen en

vereisten van  de klant”.

7.3.10 Belangrijkste redenen voor het ontbreken van een certificaat

Ter beëindiging van deze enquête vroegen we aan de respondenten die geen enkel certificaat

(noch type A, noch type B) bezitten, wat de belangrijkste reden hiervoor was. Ter

verduidelijking: onderstaande tabel omvat enkel de respondenten zonder certificaat:

B2C B2B BEIDE TOTAAL

TE DUUR 1 1 2 4

EIGEN

STATEMENT
6 2 1 9

NOOIT

OVERWOGEN
1 0 1 2

NIET OP DE

HOOGTE
0 0 0 0

NIET

VOLDOENDE

GEËVOLUEERD

1 0 1 2

Tabel 8.11: Redenen geen certificaat

De respondenten konden slechts dé belangrijkste reden kiezen uit een lijst van vijf antwoorden.

Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om zelf een andere, eigen reden op te geven. Deze

mogelijkheid bleek overbodig: de ondervraagde handelaars beschikken over geen enkel

certificaat voornamelijk omdat ze de eigen statement voldoende achten en omdat ze menen dat

certificatie te duur is. Daarnaast vindt een minderheid dat certificatie nog niet voldoende

geëvolueerd is en heeft een even kleine minderheid nooit echt certificatie overwogen. Geen

enkel van de respondenten voert als belangrijkste reden aan dat hij niet voldoende op de

hoogte was of is over het bestaan van de verschillende vormen van certificaten.
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7.4 BESLUIT

Uit het gevoerde praktijkonderzoek blijkt dat de respondenten een vrij goed beeld hebben van

wat certificatie inhoudt. Ze linken het begrip met o.a. beveiliging, bescherming, vertrouwen,

controle door een derde partij en encryptie. Opvallend is echter dat privacy nauwelijks voorkomt

in de associaties. Mogelijk menen zij dat de eigen statement dit aspect voldoende dekt. Onder

de respondenten beschikken zij die met hun bedrijf een zekere graad van volwassenheid

genieten, tot op heden enkel over ‘secure server- en payment-certificates’ van voornamelijk

VeriSign en Ogone. Zij adopteerden deze vorm van certificatie gemiddeld een drietal jaar

geleden.

Over certificaten van de hogere niveaus is er onenigheid tussen de handelaars die aan

consumenten verkopen en zij die enkel aan bedrijven verkopen. De B2C-handelaars zijn van

mening dat deze certificaten de investering waard zijn, terwijl de B2B-handelaars daar helemaal

niet van overtuigd zijn. Reden voor dit meningsverschil kan zijn dat bedrijven onderling

duurzame en nauwe relaties onderhouden in een beperkte kring en ze bijgevolg in mindere

mate het nut van certificaten inzien. Waar ze het wel over eens zijn, is dat er een positief

verband bestaat tussen certificaten en de creatie van vertrouwen, op voorwaarde dat er een

marketingcampagne mee gepaard gaat die de bekendheid van de certificaten verhoogt en het

onderscheid in kwaliteit op een heldere manier aan de consument weet duidelijk te maken.

Daarenboven prefereert de consument sites met certificaten voor zijn aankopen. Daar twijfelen

de B2C-handelaars niet aan. Certificatie is immers niet langer een differentiator maar een

qualifier. Opnieuw hebben de B2B-handelaars hier een andere mening over en dit om dezelfde

reden: omwille van hun nauwe banden met hun bedrijven-klanten is dit niet van toepassing op

hen.

Wat verkoopvolumes betreft, blijven de respondenten heel nuchter: er is geen of nauwelijks een

verband met certificatie. Als men erin slaagt grotere volumes te verkopen, dan is dit omwille van

promotie-inspanningen of andere bricks-and-mortar factoren. Hetzelfde geldt met betrekking tot

de terugkeer van klanten naar de site. Eerder dan certificatie zijn hier vooral de kwaliteit van de

dienstverlening, beschikbaarheid, flexibiliteit en snelheid waarmee problemen worden

aangepakt, van belang. Certificaten kunnen een hulp zijn maar spelen hierin zeker geen

hoofdrol.

De B2C- en B2B-markten verschillen volgens de respondenten op vlak van kennis van

veiligheidsaspecten en relatieopbouw fundamenteel van elkaar. Bedrijven zijn zich meer bewust
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van veiligheids- en andere aspecten verbonden aan de handel via het internet dan

consumenten. Bovendien bouwen zij ook solide relaties uit met elkaar terwijl het bij B2C vaak

om one-shot-situaties gaat. Dit leidt de respondenten ertoe om te beweren dat de certificatie op

beide markten op een eigen, aangepaste manier moet benaderd worden.

Naar de toekomst toe denkt men dat certificatie zich zal doorzetten op beide markten en daar

de normale gang van zaken zal worden. De belangrijkste redenen waarom men vandaag nog

niet over een certificaat beschikt zijn de meningen dat de eigen statement moet volstaan en dat

certificatie te duur is. Indien er zich in de nabije toekomst echter een trend van certificatie

doorzet, dan zullen zij hier onder welbepaalde voorwaarden (efficiëntie- en toegevoegde

waarde-overwegingen) in volgen, temeer ook omdat dan de kosten zullen dalen en de druk zal

toenemen.

Dit onderzoek is vrij beperkt doordat – van de weinige elektronische handels die bestaan in

België – slechts een gelimiteerd aantal kon gecontacteerd worden en hiervan slechts een vijfde

effectief deelnam aan het onderzoek (ondanks herhaalde pogingen om dit responscijfer te

verhogen). Deze beperking in aantal hebben we echter pogen te compenseren door de kwaliteit

en het volume van de antwoorden. Naast het aanklikken van bepaalde standaardantwoorden

(ja, nee, …) werd in het gros van de gevallen de kans geboden om de keuze te motiveren en te

verduidelijken, wat ook effectief gebeurde. Dit leidt ons ertoe om te stellen dat dit onderzoek –

in haar beperkingen – een vrij genuanceerd en correct beeld geeft van wat zich in de hersenpan

van de Belgische elektronische handelaar afspeelt.

Volgens ons is al aanzienlijk wat onderzoekswerk gebeurd naar het gedrag en de houding van

consumenten maar is nog geen of nauwelijks onderzoek gedaan naar de mening en houding

van de handelaars. Deze praktijkstudie dient bijgevolg slechts opgevat te worden als een

exploratieve peiling die best in betere omstandigheden en met meer middelen herhaald wordt

om statistisch significante resultaten te ressorteren.
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ALGEMEEN BESLUIT

“Trust, not profits, is the single greatest challenge facing the business world today.” Dit citaat

van Kevin Rollins, CEO van Dell Computers, is het uitgangspunt van deze scriptie. In een

omgeving waarin de technologie zo snel evolueert, heeft de on-line consument nood aan een

betrouwbare tegenpartij. Het was de doelstelling van deze scriptie te achterhalen wat de

consument verlangt van de elektronische handelaar vooraleer hij er vertrouwen in stelt.

Daarnaast wilden we middels een literatuurstudie inzicht verkrijgen in het proces van de

vertrouwenscreatie. Met de verworven inzichten kon dan een reeks aanbevelingen opgesteld

worden. Daarenboven wilden we een inventaris aanleggen van de huidige vertrouwens-

bevorderende initiatieven en een overzicht geven van het wettelijk kader. Ten slotte was het de

bedoeling om de Belgische elektronische handelaar te bevragen over de wijze waarop hij het

vertrouwen van de consument wint.

Deze scriptie bespreekt enkel de verkoop van goederen en diensten over het internet aan

particulieren. Dit betekent dat de consument van om het even waar en om het even wanneer

een bestelling kan plaatsen bij de elektronische handelaar. Het betekent ook dat, hoewel in de

titel van deze scriptie de overkoepelende term e-business gebruikt wordt, we ons beperken tot

business-to-consumer e-commerce. Business-to-business, government-to-business, en om het

even welke andere vorm van e-business blijven buiten beschouwing.

Certificatie als middel tot vertrouwenscreatie is een driver voor e-business. Certificatie bestaat

echter in vele vormen. Daarom gebruiken we voor deze scriptie de indeling van Gobert en

Salaün (1999, blz. 5-7). Volgens deze indeling bestaan er vijf niveaus van certificatie waarvan

drie niveaus van interne certificatie en twee niveaus van externe certificatie. Naast deze

tweesplitsing verschillen de niveaus inzake auteur van de criteria, vorm van controle en

publicatie van een rapport. Algemeen geldt dat des te hoger het niveau, des te grondiger de

controle op de criteria verloopt.

Wat weerhoudt de consument om bestellingen te plaatsen op het internet? Op basis van

studies van Primoff (1998, blz. 19), Portz. et al. (2000, blz. 47), McKnight et al. (2002, blz. 298),

Mauldin en Arunachalam (2002, blz.34-35), Nöteberg (1999, blz. 16), Odom et al. (2002, blz.

237) en Lala et al. (2002, blz. 240) stelden we een totaallijst samen van e-commerce zorgen.

Onder zorgen m.b.t. een specifieke handelaar onderscheiden we: de identiteit van de

handelaar, het nakomen van de beloofde prijs, het nakomen van de beloofde kwaliteit, het

verschaffen van voldoende en correcte informatie, de veiligheid van de transmissie en opslag
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van gegevens en de customer & service ondersteuning. Algemene zorgen m.b.t. de

elektronische handel zijn: het niet kunnen observeren van de verkoper, het gebrek aan

menselijk contact en het niet in staat zijn om een specifieke verkoper of product te vinden.

Ongeacht of deze zorgen terecht zijn, staat de elektronische handelaar voor de taak om het

vertrouwen van potentiële klanten in te winnen door deze drempels te verlagen of zelfs weg te

werken. Deze problematiek heeft de laatste jaren tot een aanzienlijk aantal studies geleid. De

Haas (2001) plaatst in zijn vertrouwensmodel voor een internetomgeving 4 elementen centraal:

risico, competenties en imago, transparantie door informatieverstrekking en attitudes &

intenties. Volgens het model zal een onderneming vaak op één of meerdere van deze

componenten tekort schieten en moet ze bijgevolg investeren in vertrouwen om de

vertrouwenskloof te dichten. Een mogelijkheid bestaat erin via certificatie de betrouwbaarheid

en bekwaamheid van de onderneming te bewijzen.

Volgens Cheskin Research en Studio Archetype/Sapient (1999) moet vertrouwen opgebouwd

worden doorheen de tijd. Hierbij onderscheidt men 6 types indicatoren van betrouwbaarheid:

seals of approval, brand, navigation, fulfillment, presentation en technology. De belangrijkste

componenten – met name brand, navigation en fulfillment – zijn in staat de perceptie van de

klant inzake de voldoening van z’n noden te beïnvloeden.

McKnight et al. stelden een model op vanuit het initieel vertrouwen. Een interessant

aanvangspunt aangezien de eerste kennismaking het moment van de waarheid is: de

elektronische handelaar slaagt erin het vertrouwen van de consument te winnen of niet. Veel

hangt af van de reputatie van de e-shop. Ze moet zoveel mogelijk uitgebouwd en

gecommuniceerd worden aangezien ze het vertrouwen van de consument verhoogt. Daarnaast

hecht de consument veel belang aan de eerste impressie. Over design en opbouw moet goed

nagedacht worden. Ook certificatie heeft volgens de studie een positieve invloed op het

vertrouwen van de consument.

Ook de benadering vanuit een stakeholder-standpunt levert interessante bevindingen op. Heel

wat factoren (een dertigtal) kunnen volgens Shankar et al. (2002) leiden tot het verlies van

vertrouwen. Ze brengen deze onder in 3 categorieën: website-kenmerken, gebruikers-

eigenschappen en een restcategorie van meer diverse factoren.  De mate van vertrouwen

bepaalt op z’n beurt de wil om te handelen, tevredenheid en trouw, en de prestaties van het

bedrijf. De studie stelt dat het moeilijk is om vertrouwen te winnen maar dat het heel

gemakkelijk is om het weer te verliezen. Daarom moet dit laatste absoluut vermeden worden.
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Uit deze modellen en theorieën onthouden we vooral -1- dat  de handelaar niet machteloos

staat en gericht kan werken om z’n betrouwbaarheid te verhogen; -2- dat een sterke merknaam

en dito reputatie in een on-line omgeving even belangrijk blijven als in de gewone bricks-and-

mortar omgeving (dit maakt dat zij die vooraf in de off-line wereld geen reputatie en merknaam

hebben kunnen opbouwen, het veel moeilijker hebben om hun betrouwbaarheid aan te tonen);

-3- dat vertrouwenscreatie een dynamisch proces is: het vertrouwen neemt toe en af

naargelang de consument ervaring opdoet; -4- dat controle over eigen gegevens een absolute

basisvereiste is voor de consument; -5- dat vertrouwen veel vlugger verdwijnt dan het kan

worden gecreëerd; en -6- dat de handelaar kan gebruik maken van de reputatie van een

accountant door het proces van certificatie.

Bekijken we certificatie meer in detail dan merken we dat de certificatieautoriteiten zich in een

ideale positie bevinden om achterliggende processen te vergelijken met de gepubliceerde

privacy- en security-statements van elektronische handelaars. De handelaar kan om het even

wat beweren in die statements, de consument kan het toch niet nagaan. Maar in welke mate

heeft certificatie effect op het consumentengedrag? Mauldin en Arunachalam (2002) kwamen

tot de bevindingen dat waar vertrouwdheid met het product relatief laag is, de aankoopintentie

hoger blijkt als er een vorm van web assurance aanwezig is. Certificatie heeft volgens deze

studie algemeen gezien echter geen significante invloed op de aankoopintentie. Mauldin en

Arunachalam suggereren daarom dat, doordat certificatie een vrij nieuw fenomeen is, de

gebruikers mogelijk het concept nog niet begrijpen.

Onderzoek naar mogelijke verschillen in impact op het consumentengedrag van de

verscheidene certificaten lijkt erop te wijzen dat enkel in een hoog risico-situatie een voorkeur

uitgaat van de consument voor de ‘betere’ certificaten. Met ‘betere’ certificaten bedoelt men

deze van een hoger niveau. Lala et al. (2002) menen dat de certificaten van hogere niveaus dit

merkbaar voordeel mogelijk te danken hebben aan de reputatie die de accountantkantoren off-

line reeds bezitten. Deze reputatie indachtig besluiten ze overigens dat nog meer inspanningen

moeten gedaan worden om deze accountantkantoren en hun certificaten te promoten.

Ook Odom et al. (2002) onderzochten de impact op de consumentenbeslissingen van de

verschillende certificaten. Hun bevindingen waren dat consumenten bepaalde merken van

certificaten linken met oplossingen voor een aantal specifieke zorgen. Zo dekt elk certificaat een

bepaald assortiment van zorgen. Dit heeft voor gevolg dat consumenten meer zullen beïnvloed

worden door die certificaten met het grootste assortiment en de grootste bekendheid. Niettemin

blijven heel wat zorgen van de consument onbeantwoord en dit verklaart volgens de auteurs de

pogingen van zekere elektronische handelaars om via meerdere certificaten een zo groot
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mogelijk assortiment van zorgen te dekken. Ook in deze studie pleit men voor een betere

marketing van de certificaten. Immers, hoe meer de consument vertrouwd geraakt met de

certificaten, hoe groter het positief effect op het aankoopgedrag dat ontstaat.

In deze scriptie wilden we ook nagaan of de consument effectief begrijpt waarvoor de

certificaten precies staan. Volgens het onderzoek van Portz et al. (2000) hebben de meeste

consumenten een goed inzicht in de graad van informatiebescherming maar overschatten ze

het niveau van bescherming tegen fraude. Het opmerkelijkste resultaat is echter dat het

merendeel van de consumenten niet klikt op de symbolen en zich een beeld vormt van de

certificatie op basis van veronderstellingen en het uitzicht van het symbool.

Gebruik makend van de indeling van Gobert en Salaün (1999) stelden we een inventaris op van

de verschillende certificaten in België. Op het eerste niveau, waar de handelaar zelf eigen

criteria opstelt en er geen controle noch rapportering is, merkten we een groot verschil in

kwaliteit op tussen de verschillende statements. Dit komt de transparantie niet ten goede.

Bovendien zit er voor de klant niets anders op dan de handelaar op zijn woord te geloven

aangezien er geen enkele vorm van controle is.

Op het tweede niveau kan de elektronische handelaar profiteren van beroeps- en andere

organisaties die gekend staan voor hun professionalisme en vakkennis, door hun gedragscode

te adopteren. In België merken we de initiatieven van het VBO en Agoria op. Hun beider

gedragscodes zijn vrij gelijkaardig qua inhoud. Ze zijn gestoeld op waarden als

betrouwbaarheid, bescherming van de privacy en respect. Bovendien pleiten beide organisaties

voor zelfregulering. De organisaties zouden immers beter geplaatst zijn om de ontwikkelingen

op de voet te volgen dan de wetgever.

Op het derde niveau, waar de criteria worden opgesteld door derden en er controle is na een

klacht, zien we in België initiatieven door het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond) en het

ISPA (Internet Service Providers Association). De klachtenprocedure is een extra troef voor

zowel de consument als de elektronische handelaar. De dreiging en de penalisering die uitgaan

van de behandeling van een klacht door de derde partij zorgen ervoor dat de elektronische

handelaar alles in het werk zal stellen om dit te vermijden. De klant verneemt dat er een

klachtenprocedure bestaat en laat zich vlugger verleiden tot een aankoop aangezien hij een

stok achter de rug heeft.

Het opstellen van de eigen criteria en die volledig laten controleren en rapporteren door een

accountant, zoals dit gebeurt op niveau 4, komt weinig voor in België. Door de criteria van de



- 98 -

accountant te adopteren (niveau 5) kan de elektronische handelaar immers een gekend zegel

op de website plaatsen. Zo kan hij profiteren van de bekendheid en de reputatie van het zegel

en het vertrouwen dat ermee gepaard gaat.

Op het hoogste niveau maken we een tweedeling tussen de initiatieven met enkel externe

controle en deze met zowel externe als interne controle. Binnen de eerste categorie vinden we

de initiatieven van Chamber-Trust + WebTrader (het resultaat van de samenwerking tussen de

Federatie van de Kamers van handel en nijverheid van België en TestAankoop) en Betterweb,

een initiatief van PriceWaterHouseCoopers. Hoewel hier een volledige controle gebeurt van de

opvolging van de criteria, toch weet men nog niet wat zich achter de schermen afspeelt. Dit is

anders bij het WebTrust-SysTrust-certificaat van het American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA) en het Canadian Institute of Certified Accountants (CICA). Het verkrijgen

van dit certificaat gaat gepaard met zowel externe als interne controle van de criteria. De

elektronische handelaar heeft in dit geval geen geheimen meer voor de consument. Nadeel van

deze vorm van certificatie is wel dat het een vrij dure investering is en dat er niet voorzien is in

een klachtenprocedure.

Op alle niveaus geldt dat veel te weinig promotie- en marketingcampagnes worden opgezet om

de bekendheid van de certificaten te verhogen. We willen in deze scriptie absoluut niet gezegd

hebben dat de hogere niveaus van certificatie beter zijn. Elk van de niveaus en afzonderlijke

intitiatieven hebben specifieke eigenschappen die het certificaat kunnen aantrekkelijk maken

voor de elektronische handelaar en de consument. Het is aan de handelaar om een keuze te

maken uit het aanbod zodat het certificaat aansluit bij de eigen strategie.

Ook de wetgever heeft de voorbije jaren aanzienlijke moeite gedaan om een gepast wettelijk

kader te bieden voor de elektronische handel. Dit kader moet de elektronische handel

aanmoedigen en echte groeikansen bieden. Bovendien werd het niet te streng opgevat zodat er

ruimte blijft voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Op Europees vlak zijn er de

eEurope-projecten en de richtlijnen van het Europese Parlement en de Europese Raad. Deze

zijn erop gericht een groeiend consumentenvertrouwen en een stijgend belang van de

elektronische handel in de economie te bewerkstelligen. België heeft naast de omzetting van

deze richtlijnen voorzien in de oprichting van het Observatorium van de Rechten op het Internet.

Het Observatorium biedt de consument een forum en alle mogelijke informatie over

elektronische handel aan. Daarenboven wordt in verscheidene werkgroepen werk gemaakt van

nieuwe maatregelen en adviezen zodat ook in de toekomst de consument optimaal beschermd

kan worden. Het is in dit stadium nog te vroeg om een uitspraak te doen over het succes van
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deze maatregelen. Het valt dus af te wachten hoe de consument zal reageren op deze

ontwikkelingen.

Met deze scriptie wilden we via een praktijkonderzoek ook peilen naar de aanwezige kennis en

het gebruik van certificatie bij de Belgische elektronische handelaar. Hierbij beperken we ons in

tegenstelling tot de het literatuurgedeelte van de scriptie niet tot B2C e-commerce. We willen

namelijk mogelijke verschillen in houding tegenover certificatie tussen B2C en B2B blootleggen.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde Belgische elektronische handelaars een vrij correct

beeld hebben van de ware inhoud van certificatie. Zowel B2C als B2B zijn het erover eens dat

er een positief verband bestaat tussen certificatie en de vertrouwenscreatie op voorwaarde dat

er een marketingcampagne mee gepaard gaat die de bekendheid van de certificaten verhoogt

en het onderscheid in kwaliteit op een heldere manier aan de consument weet duidelijk te

maken. Dit is in lijn met wat in het literatuurgedeelte werd verteld.

Er is wel een verschil tussen de ondervraagde B2C- en B2B-handelaars wat de investering in

een certificaat betreft. B2C-handelaars zijn van mening dat certificatie de investering waard is

terwijl de B2B-handelaars het nut ervan niet inzien. Zij onderhouden immers duurzame en

nauwe relaties in een beperkte kring. Hetzelfde onderscheid geldt volgens de B2B-handelaars

ook inzake de voorkeur van de consument voor sites met certificaten. Beide groepen zien

echter geen verband tussen certificatie en grotere aankopen en evenmin tussen certificatie en

terugkeer naar de site. Volgens hen liggen traditionele bricks-and-mortar factoren hier aan de

basis, zoals promotie-inspanningen, kwaliteit van de dienstverlening, beschikbaarheid,

flexibiliteit en snelheid van probleemafhandeling.

Naar de toekomst toe denkt men dat certificatie zich zal doorzetten op beide markten en daar

de normale gang van zaken zal worden. Dat de eigen statement moet volstaan en dat

certificatie te duur is, zijn de aangehaalde redenen waarom tegenwoordig nog geen van de

ondervraagde handelaars over een certificaat beschikt. Indien de trend van certificatie zich

echter doorzet, dan zullen zij omwille van de ermee gepaard gaande kostendaling en toename

van de druk, hierin volgen. Het gevoerde praktijkonderzoek is vrij beperkt en kan dus enkel

aanleiding geven tot verder onderzoek. Niettemin verschaft het ons belangrijke inzichten over

de Belgische elektronische handelaar.

Met deze scriptie menen we te hebben aangetoond dat, hoewel de Belgische elektronische

handel nog steeds vrij onderontwikkeld is, aanzienlijk werk wordt verricht om de achterstand

met andere landen in te halen. Europese richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving en

recent opgerichte instellingen moeten de internetactiviteit in de gaten houden. Verschillende
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initiatieven zijn opgestart om het vertrouwen van de consument in e-commerce te verhogen.

Eens voldoende aandacht en middelen gestopt worden in een marketingcampagne zullen ook

certificatie-instellingen bijdragen tot de groei van de elektronische handel in België. Dat blijkt

zowel uit de literatuur als uit de praktijk. De bal ligt nu in het kamp van de consument.
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BIJLAGE 2: (DHTML-) vragenlijst
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BIJLAGE 1

Deze lijst werd opgesteld o.b.v. Linkcity1 en Start.be, aangevuld met eigen opzoekwerk. Alle e-

mail adressen zijn op de respectievelijke webpagina’s gevonden na vaak intensief zoekwerk.

[Een specifieke (Europese) richtlijn m.b.t. contactmogelijkheden zou hier mogelijk geen slecht idee zijn.

Het zou een stap vooruit zijn voor iedereen die om informatie verzoekt – zij het nu consumenten,

bedrijven of onderzoekers – indien ieder informatieverzoek zou kunnen gezonden worden naar “info@…”]

In totaal werden 151 E-commerce bedrijven gecontacteerd.

E-commerce

Webpagina E-mail adres

http://www.netshopping.be benny.sintobin@frucon.net

http://www.easystore.be info@easytech.be

http://www.stores.benl.ebay.be fraudenl@ebay.nl

http://www.proxis.be B2B@proxis.be

http://www.shuffle.be jan.dirick@shuffle.be

http://www.dvdzone2.com/dvd info@dvdzone2.com

http://www.digimania.be support@digimania.be

webmaster@digimania.be

http://www.mistersuper.com contact@mistersuper.com

webmaster@mistersuper.com

http://www.primeuser.com helpdesk@primeuser.com

http://www.allosupplies.be webmaster@systemat.be

http://www.apple.com/be webmaster_benl@euro.apple.com

http://www.bluebox.be info@blackbox.be

http://www.c-ware.net info@c-ware.net

http://www.canon.be cewss.admin@canon-europe.com

http://www.cdrwinkel.com info@cdrwinkel.com

http://www.cybercom.be contact@cybercom.be

webmaster@cybercom.be

http://www.euro.dell.com/countries/be/nlb info_be@dell.com

                                                
1 http://www.LinkCity.be/e-commerce



- XV -

http://www.edcomputers.be info@edcomputers.be

webmaster@edcomputers.be

http://www.elco.be fred@elco.be

http://www.exell.be webmaster@exell.com

http://shop.irislink.com/us info@irislink.com

http://www.krans.com info@krans.com

http://www.macc.be info@macc.be

http://eshop.macline.be store@macline.be

http://www.mycartridge.com infos@mycartridge.com

http://www.option.be info@option.be

webmaster@option.be

http://www.pasystems.be info@pasystems.be

http://www.plusware.be info@plusware.be

http://www.redcorp.com boss@redcorp.com

http://www.samson.be info@samson.be

http://www.shoplive.be info@shoplive.be

http://www.shopmat.be sales@shopmat.be

http://www.simw.com info@simw.com

http://www.square-speed.be info@square-speed.be

http://www.usconnect.be sales-info@usconnect.be

http://www.zenobe.be privacy@zenobe.com

http://www.allwebsales.be info@allwebsales.be

http://www.abconcerts.be steven.huyers@abconcerts.be

http://www.goformusic.be info@goformusic.be

http://www.sherpa.be webmaster@sherpa.be

http://www.teleticketservice.com info@teleticketservice.com

http://www.populis.com bv@populis.com

http://shop.cleaningboy.be info@cleaningboy.be

http://www.contactoffice.com info@contactoffice.com

http://www.schleiper.be order@schleiper.be

http://www.freerecordshop.be info@frs.be

http://www.story.be info@story.be

http://www.jem.be comments@jem.be

http://www.lior-int.com info@lior-int.com

http://www.mediaclub.be service@mediaclub.be

http://www.medioeurope.com/wwwmediobe/ info@medioeurope.com

http://www.mercatorfonds.be cdb@mercatorfonds.be
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http://www.cinestore.com contact@cinestore.com

http://shop.tijd.be info@tbm.be

http://www.autosticker.be info@xlweb.be

http://www.carsticker.com info@carsticker.com

http://prius.toyota.be info.interior@trademart.be

http://www.automagazine.be webmaster@automagazine.be

http://www.fina.be/be peter.leus@totalfinaelf.com

http://www.immoweb.be support@immoweb.be

http://www.ineas.be info@ineas.be

http://www.signform.be info@signform.be

http://www.vlan.be info@vlan.be

http://www.aquarelle.be aquarelle@aquarelle.be

http://www.artgifts.be info@artgifts.be

http://www.belgianshop.com/shop/ info@belgianfood.com

http://www.cattleya.be info@cattleya.be

http://www.caricaturestore.com info@magixl.com

http://flowers.duchateau.be flowers@duchateau.be

http://www.fleuriste-online.com commande@fleuronguide.com

http://www.fleurop.be info@fleurop.be

http://www.flowersbelgium.com sales@flowersbelgium.com

>iStores –certificaat

http://www.galler.com hl@galler.com

http://www.gift.be = netshopping.be > Frucon

http://www.giftsofcourse.com > Frucon

http://www.ludizoom.com info@ludizoom.com

http://www.nice.be info@nice.be

http://www.o-live.net info@o-live.net

http://www.serneels.com info@serneels.com

http://www.teddybc.com tbcinfo@teddybc.com

http://www.underthecork.be/nl/ info@underthecork.be

webmaster@underthecork.be

http://www.divine.fr divine@wanadoo.fr

http://www.bivolino.com shirt@bivolino.com

http://www.brantano.be webmaster@brantano.be

http://www.lookatme.be info@lookatme.be

http://shop.intimi.com christel@intimi.com

http://www.jbc.be mode@jbc.be
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http://www.kickers.be info@kickers.be

http://www.redoute.be drh.redoute@skynet.be

http://www.premaman.be info@premaman.be

http://www.siesta.be info@siesta.be

http://www.socksparadise.com whoops@socksparadise.com

http://www.pressbanking.com webmaster@pressbanking.com

http://www.b-rail.be klantendienst@b-rail.be

http://www.thalys.be cartelys@thalys.com

http://www.tuitravel.be info@independents.be

http://www.connections.be caroline.windels@usitconnections.be

http://www.virgin-express.com webmaster@virgin-exp.com

http://www.mrbookmaker.be info@mrbookmaker.com

http://www.tkeukentje.be tkeukentje@online.be

http://www.allosupermarche.be info@allosupermarche.be

http://www.bio-service.be web@bio-service.be

http://www.buffetservice.be info@buffetservice.be

http://www.caddyhome.be bureau@caddyhome.be

http://www.collectandgo.be help.collectandgo@collectandgo.be

http://www.delhaizewineworld.be info@delhaizewineworld.com

http://www.gourmetstore.be info@gourmetstore.be

http://www.grainsnoirs.be info@grainsnoirs.com

http://www.homeshopping.be info@homeshopping.be

http://www.jacqmotte.com >Frucon

http://www.mondovino.be info@mondovino.be

http://users.skynet.be/saveurs/ saveurs@skynet.be

http://www.maxicolor.be klantenservice@maxicolor.be

http://www.maxitools.com info@maxitools.com

http://www.piens.be info@piens.be

webmaster@piens.be

http://www.spector.be customerservice@spector.be

http://www.surfshop.be info@surfshop.be

http://www.3suisses.be clients@3suisses.be

http://www.alessionline.com info@alessionline.com

http://www.babywiz.com shop@baby2000.be

http://www.belgiantapestries.com verschueren@village.uunet.be

http://www.budgetclub.com info@budgetclub.com

http://www.dcmelectro.be info@dcmelectro.be
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http://www.elektro.be info@elektro.be

http://www.intellihome.be info@intellihome.be

http://www.belgian-lace.com verschueren@belgian-lace.com

http://www.securishop.com securi@securishop.com

http://www.thelinenhouse.com info@TheLinenHouse.com

http://www.antiquariaat-vanhove.com antiq.vanhove@pandora.be

http://www.fonteynmedical.be info@fonteynsciences.com

http://www.directfun.com dfcom@pandora.be

http://bxlcom.com webmaster@bxlcom.com

http://www.computersquare.com contact@computersquare.com

http://www.hcw.be info@hcw.be

http://www.ojas.be info@ojas.be

http://www.reality.be/business/bausol/ robert@bausol.be

http://www.flowersriet.com sales@flowersbelgium.com

http://www.naissances.com babyweb@babycy.com

http://www.echonet.be webmaster@echonet.be

http://www.index.be index@index.be

http://www.infobel.be/eshop/ feedback@infobel.com

http://realtime-info.be M.Timmerman@dedicated-systems.com

http://planetwinkel.planetinternet.be christophe@staf.planetinternet.be

http://www.halfin.com/shop/ etols@halfin.com

http://www.sonycenter.com sonycenter@104avenuelouise.be

http://www.pandava.com sales@pandava.com

http://www.cyber-relais.be webmaster@cyber-relais.be

http://www.metropolehotel.be info@metropolehotel.be

http://www.autotips.be support@clickx.be

http://www.teleflor.be belux@teleflor.be

http://www.actionshop.be action25@actionshop.be

http://www.jongerentravel.be info@recrea.be

http://www.campingrelax.be info@campingrelax.be

http://www.cruisetravel.be info@cruisetravel.be

http://www.goudengids-shopping.be ibu_cs@promedia.be

http://secure.happymany.be info@happymany.com

http://www.banxafe.com benoit.lempkowicz@banksys.be

http://homebank.bbl.be info@bbl.be

http://www.bibit.nl info@bibit.com
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http://www.element.be info@element.be

http://www.ogone.com support@ogone.com
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BIJLAGE 2

Dear Madam / Sir,

I am a student at the university of Ghent, Belgium, and I am hereby asking for your cooperation on
a study for my thesis concerning e-business. I am conducting a practical research to the use of
certificates and the effect certificates can have on the conduct and trust of the consumer and/or
business partners.

Would you please be so kind to fill in this questionnaire. Answering these questions should not
take longer than 10 minutes of your time. I can assure you that all data will be treated
anonymously. Thanks in advance!

If you like you can receive the results of this questionnaire by email. To do so, just mention your
email address at the end.

P.S. You can answer in dutch if you like!

Yours Sincerely,

Stefaan Vanheule
Promoter: Prof. Dr. R. Paemeleire

SECTION 1: GENERAL QUESTIONS
What is the name of your company and what does it do?

What is your function in your company?
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Is the company-website used for sales to consumers and/or
business contacts?

Sales to consumers (B2C)

Sales to business contacts (B2B)

None

Can you describe in a few keywords what you understand by certification?

SECTION 2: BUSINESS TO CONSUMERS (B2C)
1. Please take a look at the pictures below. Does your website
contain a similar seal/certificate meaning that the website is
periodically controlled by a third party?

Yes

No

2. If yes, which third party? If no, please proceed to question
no 5.

3. How long has this seal been on your site (until
now)?

year(s), month(s)

4. What or who convinced you to contact a trusted third party to
obtain a certificate?
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In what follows certification will be used as "the process in which a
trusted third party periodically controls the website (and underlying
processes) of the company by verifying a number of predefined criteria.
The independent report(s) can at all times be controlled by the visitor by
clicking on the seal/certificate on the site".

5. Do you think certification was/is...

... too expensive considering a small added value?

... value for money?

... a bargain considering a great added value?

... (I have no idea with respect to added value and costs)

6. Do you believe a periodically controlled certificate by a trusted
third party can improve consumer confidence?

Yes

No

7. What are the key succes factors here?
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8. Do you believe consumers buy more on sites with certificates
indicating that they are being periodically controlled by trusted
third parties?

Yes

No

9. What are the key succes factors here?

10. Do you believe consumers make larger purchases on sites
with certificates indicating that they are being periodically
controlled by trusted third parties?

Yes

No

11. What are the key succes factors here?
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12. Do you believe people return regularly to a certain site to
purchase something because of a certificate and thus the implicit
guarantee by a trusted third party?

Yes

No

13. What are the key succes factors here?

SECTION 3: BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
14. What B2B solution do you use?

EDI

XML

HTML

Other: 

15. Do you use a certificate in order to gain trust from your
business partners?
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Yes

No

16. Do you believe the same principles are valid for Business to
Business (B2B) as for Business to Consumers (B2C) (certificate-
>trust->...)

Yes

No

Why (not)?

17. Do you think future evolution will be certification both on B2C
and / or B2B?

Only B2C

Only B2B

B2C and B2B

None

Why?

18. Suppose certification becomes the trend for the future, would
you consider certification on your own site?
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Yes

No

Why (not)?

This question is only to be answered if your company does NOT have a
certificate.

19. What do you consider to be the main reason why you do not
make use of a certificate?

Too expensive

We use our own (privacy) statement and we consider this to be enough

Never truly considered

Never knew it existed

Not yet enough evolved/known in Belgium/Europe

Other: 


