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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over mededinging: sectoraal onderzoek naar retailbanking
(2007/2201(INI))

Het Europees Parlement,

 gezien de Mededeling van de Commissie getiteld “Sectoraal onderzoek overeenkomstig 
artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1/2003 naar de mededingingssituatie in de sector 
retailbanking” (COM (2007) 0033),

 gezien het eerste tussentijdse verslag van 12 April 2006 over betaalkaarten en het 
tweede tussentijdse verslag van 17 juli 2006 over lopende rekeningen en aanverwante 
diensten,

 gezien het Groenboek over financiële diensten voor consumenten in de interne markt
(COM (2007) 0226),

 gezien de Mededeling van de Commissie getiteld “Een interne markt voor het Europa 
van de 21ste eeuw” (COM (2007) 0724),

 gezien de recente beschikking inzake multilaterale afwikkelingsprovisies van 
MasterCard binnen de EER,

 gezien Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking)1 en Richtlijn 2006/49/EC van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking)2,

 gezien Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 
2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt 3,

 gezien de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
consumentenkredietovereenkomsten tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over het Witboek: Beleid op het 
gebied van financiële diensten 2005-2010 4,

 onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 juli 2006 over de voortschrijdende 
consolidatie in de financiële dienstensector5,

 gelet op artikel 45 van zijn Reglement,
                                               
1 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
2 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.
3 PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0338.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0294.
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– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat een goedfunctionerende integrale financiële markt een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de verwezenlijking van de Lissabon-agenda om van de EU de meest 
concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, in staat tot 
duurzame economische groei met meer en betere banen,

B. overwegende dat er behoefte is aan een verbeterde financiële retailmarkt teneinde het 
Actieplan financiële diensten af te ronden en consumenten en kleinhandelaars daar 
volledig van te laten profiteren,

C. in overweging van het belang van de sector retailbanking voor de economie van de EU 
in de zin van groei en werkgelegenheid en het belang daarvan voor de consument en het 
MKB,

D. in overweging van het gebrek aan uniformiteit binnen het consumentenbeleid in de EU 
en van de complexiteit die inherent is aan financiële producten,

E. in overweging van het belang van het mededingingsbeleid van de EU voor de 
totstandbrenging van de interne markt en voor het creëren van werkelijk gelijke kansen 
voor alle deelnemers,

F. in overweging van de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen een grote mate van 
consumentenbescherming en een goedfunctionerende interne markt,

Algemeen

1. ondersteunt de integrale benadering van de Commissie die erin bestaat interne 
marktbeleidsmaatregelen te ondersteunen met gericht sectoraal onderzoek; betreurt 
niettemin het tijdstip van dit sectorale onderzoek en zou de Commissie willen 
aanmoedigen een vervolg te geven aan haar inspanningen zodra de richtlijn inzake 
kapitaaltoereikendheid, de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA), de richtlijn 
inzake betalingsdiensten en de richtlijn inzake consumentenkrediet in de praktijk hun 
nut hebben aangetoond;

2. betreurt dat het onderzoek van de Commissie niet voldoende rekening houdt met de 
specifieke eigenschappen van het strikt gereguleerde bankwezen en het belang van 
cultuur, gewoonten en taal voor de keuzen van de consument voor financiële producten;

3. brengt in herinnering dat mededingingsbeleid een belangrijk hulpmiddel vormt bij de 
totstandkoming van de interne markt, maar dat het streven naar meer concurrentie niet 
moet leiden tot verzwakking van het risicobeheer in het bankwezen om zo de stabiliteit 
van een specifiek belangrijke en strategische sector binnen de wereldeconomie in 
gevaar te brengen; beklemtoont dat consumentenvertrouwen van cruciaal belang is voor 
de verdere ontwikkeling van financiële diensten;

Mobiliteit van de klant

4. verzoekt de Commissie de mobiliteit van klanten te bevorderen zodat deze de keuze 
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hebben om van aanbieder te veranderen, waardoor de gezonde concurrentie tussen 
aanbieders toeneemt; ziet graag dat de continuïteit van de dienstverlening zelfs bij het 
afsluiten van een lopende rekening of bij het veranderen van aanbieder gewaarborgd 
blijft en dat eventuele overlappingen van diensten worden vermeden;

5. beveelt aan om ter bevordering van de mobiliteit en de concurrentie te zorgen voor lage 
afsluitkosten dan wel deze af te schaffen; verzoekt de Commissie goede 
praktijksvormen te omschrijven voor snelle en efficiënte procedures voor het 
veranderen van rekening, waarbij rekening dient te worden gehouden met de duur van 
de procedure en de daaraan verbonden kosten; is van oordeel dat het veranderen van 
lopende rekening geen schade mag opleveren voor de klant; is tegen alle onnodige 
contractuele verbintenissen die de mobiliteit van klanten kunnen beperken;

Informatie en transparantie 

6. is van mening dat de informatievoorziening aan klanten weliswaar cruciaal is, maar nog 
niet zonder meer voldoende om de concurrentie tussen banken te garanderen; vraagt om 
kwalitatief betere en leesbaardere informatie; constateert dat het vooralsnog moeilijk en 
kostbaar is voor klanten om informatie in te winnen;

7. vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat banken de verplichting opgelegd krijgen om 
klanten nog voordat zij een rekening openen, een enkel document te bieden waarin alle 
gegevens over alle kosten, met inbegrip van de afsluitkosten, worden opgesomd;

8. beveelt aan een enkel Europees prospectus voor aanbieders in het leven te roepen, 
waarin hun basisproducten en de bijbehorende kosten en voorwaarden worden 
beschreven, waardoor een makkelijke en transparante vergelijking tussen producten 
mogelijk wordt, hetgeen de vele gekoppelde producten momenteel niet toestaan; beveelt 
aan om een onafhankelijke Europese inspectiedienst in te stellen om de kwaliteit van de 
informatievoorziening te garanderen, alsmede een zoekmachine voor heel Europa, 
waarmee de klant gratis eenvoudige en grensoverschrijdende vergelijkingen kan maken;

kredieten – registers en bemiddelaars

9. benadrukt het belang van betrouwbare gegevens voor banken om kredieten te verlenen 
die op een eerlijke en transparante basis toegankelijk zijn; houdt niettemin vast aan de 
noodzaak om de persoonsgegevens van klanten te beschermen; verzoekt de Commissie 
voorstellen te doen voor de interoperabiliteit van gegevensregisters zonder dat daarbij 
het privéleven en het recht van de klant op toegang en rectificatie in gevaar komen;

10. roept de Commissie op haar inspanningen ten aanzien van kredietbemiddelaars te 
vergroten om de consument beter te beschermen en misleidende verkooppraktijken, die 
specifiek schadelijk zijn voor de meer kwetsbaren in de samenleving, uit te bannen;

11. roept de Commissie op om de rechten en plichten van bemiddelaars helderder te 
formuleren en gelijk te schakelen, aangezien zich vaak problemen voordoen bij de 
verkoop, administratie en naleving van contracten op het vlak van financiële diensten; 
verzoekt de Commissie duidelijk onderscheid te maken tussen informatie die helder, 
precies, leesbaar en kosteloos moet zijn en het aanbieden van adviesdiensten;
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Samenwerking tussen banken

12. is van mening dat gedecentraliseerde banknetwerken zoals spaarbanken en coöperatieve 
banken de continuïteit van de financiële markten zelfs op kleinere en meer afgelegen 
markten waarborgen; benadrukt dat pluralistische bankmarkten en de diversiteit van 
aanbieders de concurrentie op de algehele bankmarkt van de EU vergroten en 
tegelijkertijd voor de financiering van de plaatselijke economie zorgen en de toegang tot 
financiële dienstverlening voor alle klanten mogelijk maken;

Betalingssystemen

13. vertrouwt erop dat de SEPA en de richtlijn inzake betalingsdiensten de fragmentatie en 
het gebrek aan concurrentie zoals blootgelegd in het sectorale onderzoek met betrekking 
tot de betalingsinfrastructuur, zullen oplossen; herinnert eraan dat de eerste fase van de 
SEPA is ingegaan op 28 januari 2008 en vraagt daarom met klem om integrale 
afwikkelings- en vereffeningsplatforms die werken op basis van dezelfde regels en 
technische normen; beklemtoont dat de toegangscriteria voor de SEPA helder en open 
zijn; brengt in herinnering dat de richtlijn inzake betalingsdiensten bepaalt dat er geen 
ander onderscheid in toegang tot betalingssystemen mag zijn dan voor zover nodig om 
risico’s af te dekken en de financiële en operationele stabiliteit te beschermen;

14. merkt op dat de Commissie bij herhaling multilaterale afwikkelingsprovisies heeft 
gekwalificeerd als concurrentievervalsend en dienovereenkomstig de bedrijfstak heeft 
gevraagd deze af te schaffen; is van oordeel dat de Commissie de belanghebbenden in 
dit opzicht van heldere aanwijzingen, richtsnoeren en transparantievereisten moet 
voorzien op basis waarvan de sector een eerlijke en transparante berekeningsmethode 
kan bieden die in overeenstemming is met het de mededingingswetgeving van de EU;

15. is ervan overtuigd dat er grote behoefte bestaat aan meer helderheid over de methoden 
en regels voor het beheer van multilateraal overeengekomen afwikkelingsprovisies voor 
geldautomaten en andere betalingen dan door middel van betaalkaarten; herinnert er in 
dit verband aan dat de automatische overschrijvingsprocedure van de SEPA en de 
overmakingsprocedure van de SEPA tweezijdige netwerken zijn die financiële 
voordelen moeten bieden dankzij hun netwerkeffecten; vraagt de Commissie om te 
zorgen voor een verdelingsmechanisme op basis waarvan de kosten en voordelen van 
het netwerklidmaatschap evenwichtiger worden verdeeld; stelt de Commissie voor om 
voor alle belanghebbenden de te gebruiken methodiek voor de berekening van alle 
multilaterale afwikkelingsprovisies te omschrijven en te publiceren teneinde te zorgen 
voor werkelijk gelijke kansen en naleving van alle mededingingsregels.

*

*   *

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Algemene opmerkingen

Het is verheugend dat de Commissie in haar sectorale onderzoek aandacht heeft geschonken 
aan het efficiëntie- en functioneringsniveau van een sector zoals retailbanking, die specifiek 
netelig is omdat deze zowel gericht is op gezinnen als op kleine en middelgrote bedrijven, en 
daarnaast vandaag de dag nog altijd de belangrijkste subsector van het bankwezen vormt, 
goed voor ruim 50% van de totale activiteit van de EU in termen van bruto-inkomsten.

Al kunnen er ten aanzien van het onderzoek van de Commissie enige vraagtekens worden 
gezet bij sommige van de methodische keuzen die zijn gemaakt bij het vergelijken van de 
diverse marktomstandigheden en nationale stelsels, toch geeft het onderzoek een zeer accuraat 
en realistisch beeld, en verheldert het hoe de markt functioneert, brengt het de belangrijkste 
tekortkomingen van de markt in kaart en geeft het ook aanzetten voor hoe deze verholpen 
zouden kunnen worden door middel van mededingingsregels

Het sectoronderzoek brengt een aantal punten van zorg tot uitdrukking die geheel worden 
onderschreven door uw rapporteur, namelijk ten aanzien van de concurrentie binnen 
betalingssystemen, en dan met name systemen op basis van betaalkaarten, ten aanzien van 
kredietregisters en bovenal ten aanzien van de prijsstelling en het beleid van de 
bankexploitanten. Wat betreft de activiteiten van coöperatieve banken en spaarbanken 
onderschat de Commissie een aantal typische eigenschappen van dit soort banken, zoals hun 
aanwezigheid in als afgelegen beschouwde gebieden, de mate waarin zij geworteld zijn in hun 
omgeving en hun maatschappelijke rol. Daarbij moet worden opgemerkt dat de laatste 
eigenschappen van bijzonder belang zijn in de zin van de efficiëntie van de diensten.

De conclusies van het sectorale onderzoek geven duidelijk aan dat het nodig is om een meer 
concurrerende omgeving te creëren onder dienstverleners, met name diegene die actief zijn op 
de retailmarkt. Alleen als deze doelstelling wordt verwezenlijkt, zal de Europese consument 
echt volledig kunnen profiteren van de interne markt.

Het is de overtuiging van uw rapporteur dat eenvoudige zelfregulerende maatregelen voor het 
bankwezen niet het juiste middel vormen om de efficiëntie van de diensten op het vlak van 
retailbanking te verbeteren. Om die reden is er dan ook behoefte aan een Europees 
wetgevingsinitiatief dat kan zorgen voor zowel marktefficiëntie als voor betere transacties 
voor de consument. De Commissie zal hiertoe de juiste maatregelen dienen te treffen, zowel 
door de mededingingswetgeving te handhaven als door beleidsinitiatieven te nemen.

1. - Bankdiensten

Bankdiensten vormen een geval apart, aangezien de vertrouwensrelatie tussen banken en hun 
klanten bij de consument de drang kan wegnemen om concurrentiemechanismen op gang te 
brengen. Ook wordt door deze vertrouwensrelatie de marktpositie van banken versterkt, wat 
in sommige gevallen weer leidt tot hogere prijzen. Het probleem is dat banken misbruik 
kunnen maken van deze positie en commerciële maatregelen kunnen nemen waardoor het 
voor de klant kostbaar wordt om hun relatie met de bank te beëindigen of waardoor de klant 
moeilijk de eigenschappen en prijzen van de op de markt geboden diensten kan doorgronden 
en vergelijken.
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De omstandigheid dat er op deze zelfde markt een grote groep houders van lopende 
rekeningen rondloopt met nauwelijks of geen kennis van het product, lijkt ertoe te hebben 
geleid dat het bankwezen in sommige landen deze informatieasymmetrie heeft uitgebuit.
Dit is waarom het duidelijk van belang is om op Europees niveau te gaan werken aan 
initiatieven ter verbering van de financiële basiskennis. Alleen door middel van een regeling 
voor financiële basiskennis en door grotere transparantie kan de vraag mobieler worden, 
waardoor het huidige evenwicht tussen vraag en aanbod dat zo typisch is voor de 
bankdienstenmarkt, kan worden gewijzigd. In dit opzicht ondersteunt uw rapporteur de 
maatregel die door de Commissie is genomen ten aanzien van financiële voorlichting middels 
de publicatie van Mededeling COM (2007) 0808 van 18 december 2007.

Het is van belang dat consumenten die van aanbieder willen veranderen, niet worden 
ontmoedigd of gehinderd om dat ook werkelijk te doen. Als de consumenten op de markt 
goed voorgelicht en mobiel zijn, betekent dit dat financiële instellingen moeten concurreren 
om deze aan te trekken en te behouden.

1(a) – Het beleid van gekoppelde producten

De strategie van banken om de lopende rekening in te zetten als middel om een relatie met de 
rekeninghouder op te bouwen die het uitgangspunt vormt voor talloze overige diensten, blijkt 
veelal een praktijk die weinig bevorderlijk is voor de mobiliteit.
Wanneer tal van andere diensten worden gekoppeld aan een lopende rekening, kan een 
dergelijke rekening alleen in theorie direct of binnen een paar dagen worden afgesloten, 
aangezien het in werkelijkheid om een procedure gaat die soms erg gecompliceerd en van erg 
lange duur is. Wanneer de klant een lopende rekening afsluit, vereisen banken in sommige 
EU-landen zelfs dat de overmakingen voor gas-, water- en elektriciteitsrekeningen worden 
geannuleerd en dat pinpassen en creditcards worden geretourneerd. Dit kan tot allerlei 
complicaties voor de rekeninghouder leiden, waardoor deze ontmoedigd wordt van bank te 
veranderen. Daarom kan het nuttig zijn dat er bij het veranderen van bank wordt voorzien in 
een overgangsfase die niet leidt tot dubbele kosten of een periode gedurende waarvan de 
rekeninghouder uitgesloten is van bankdiensten, en die net zo lang duurt als nodig is om de 
overgang te realiseren.
Daarom moet ervoor gezorgd worden dat de kosten (financieel, tijdsmatig en administratief) 
voor het overzetten van een lopende rekening van de ene bank naar de andere, worden 
afgeschaft, of in ieder geval tot een minimum worden beperkt. Dit is mogelijk door alle 
onnodige contractuele of feitelijke koppelingen tussen lopende rekeningen en overige 
diensten, zoals leningen, spaarrekeningen, effecten en verzekeringspolissen, uit te bannen.

Anders gezegd, er moeten mechanismen worden ontwikkeld om lopende rekeningen 
overplaatsbaar te maken.

1(b) – Informatie voor consumenten

Uw rapporteur is ervan overtuigd dat, wil de efficiëntie van de bankdiensten van de 
retailsector kunnen worden verbeterd, het noodzakelijk is om het vermogen van de klant om 
beslissingen te nemen die passen bij diens financiële omstandigheden, te vergroten. Dit vraagt 
om maatregelen op diverse niveaus:



PR\705621NL.doc 9/10 PE400.585v01-00

NL

– een tijdige levering van duidelijke en adequate informatie;

– advies van hoge kwaliteit;

en bovenal,

– gelijke voorwaarden voor concurrentie tussen producten met gelijke eigenschappen.

Indien de consument geïnformeerd is, is deze in een betere positie om het aanbod te selecteren 
dat het best bij diens behoeften past, ongeacht de vraag wie de financiële diensten nu levert.

Maar al is het verspreiden van informatie op zichzelf al een voorwaarde, dit volstaat nog niet 
om een nieuw concurrentie-evenwicht te bereiken: de vraag daarbij is van welke kwaliteit de 
informatie is en of deze op een praktische manier door de consument kan worden gebruikt. 
Als de informatie voor de consument niet toereikend is en de kosten van het zoeken naar deze 
informatie zo hoog zijn dat ze de verwachte voordelen van die informatie overstijgen, zal de 
consument weinig gemotiveerd zijn zich ook werkelijk hierin te verdiepen. Uit door de 
Commissie en een aantal nationale toezichthouders verrichte studies is gebleken dat veel 
informatiebrochures niet de voorwaarden beschrijven die banken stellen aan overmakingen en 
het gebruik van geldautomaten, en evenmin de kosten vermelden die worden gerekend voor 
het opnemen van geld bij andere banken dan de eigen etc. Er bestaat daarom geen 
alomvattend document waarin alle gangbare kostenposten uiteen worden gezet voor diensten 
waarvan normaal gesproken gebruik wordt gemaakt bij het gebruik van een lopende rekening. 
En dat is precies waarom op jaarlijkse basis precieze gegevens moeten worden verstrekt aan 
houders van lopende rekeningen over de feitelijke uitgaven die ze hebben opgelopen bij het 
gebruik van hun rekening en hoe deze kosten zich verhouden tot die van het jaar daarvoor.
Dit zou mogelijk op een op Europees niveau gestandaardiseerde manier kunnen gebeuren, 
zodat de door banken gehanteerde financiële voorwaarden effectief in de gehele EU kunnen 
worden vergeleken, met alle bijkomende voordelen in de zin van keuze voor de consument 
van dien.
Daarnaast zou het wenselijk zijn om informatiebronnen te ontwikkelen, bijvoorbeeld echte 
zoekmachines, die onafhankelijk van het banksysteem worden beheerd en aan de hand 
waarvan de kosten van de door de diverse banken in Europa geboden diensten makkelijker 
kunnen worden vergeleken.

2 - Betalingssystemen

Het sectorale onderzoek van de Commissie heeft de vinger weten te leggen op een aantal 
ernstige mededingingsproblemen op de Europese markt voor betalingskaarten.
Uw rapporteur is van mening dat veel van de problemen die zijn blootgelegd in het 
onderzoek, kunnen worden verholpen door de introductie van de gemeenschappelijke 
eurobetalingsruimte (SEPA) en door de toepassing van de richtlijn inzake betalingsdiensten. 
Het betreft hier een uiterst belangrijke sector. Alleen al in 2005 bedroeg de totale waarde van 
betalingen die in de EU waren gedaan met behulp van een betalingskaart meer dan 
EUR 1 350 miljard.
Ten aanzien van de netwerken van betaalkaarten biedt de SEPA de mogelijkheid om tal van 
inefficiënties die uit het onderzoek naar voren kwamen, uit te bannen, onder andere de kosten 
van bankovermakingen of de tijdsduur van het overmaken van geld. Voor betaalkaarten zou 
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de SEPA de consument een grotere keuze aan dienstverleners moeten bieden, waardoor de 
concurrentie op deze zeer geconcentreerde markt in Europa wordt vergroot.

2(a) - Multilaterale afwikkelingsprovisies 

Multilaterale afwikkelingsprovisies vormen weer een heel ander probleem.
Uw rapporteur zou de hoop uit willen spreken dat de Commissie bepaalde richtsnoeren 
uitvaardigt waarop de markt zich kan baseren bij het opstellen van dergelijke overeenkomsten 
(met andere woorden, richtsnoeren die kunnen worden aangemerkt als niet-restrictief). Ook 
zou het voor de mededingingsautoriteiten wenselijk zijn om een overlegproces te starten, 
vergelijkbaar met wat op het moment bij alle Europese regelgevingsprocedures gangbaar is, 
zodat de methodiek voor de berekening van multilaterale afwikkelingsprovisies, die tot dusver 
in de diverse omstandigheden soms wel heel verschillend wordt toegepast, door de Unie kan 
worden omschreven en uiteindelijk op Europees niveau kan worden gestandaardiseerd. Zodra 
deze berekeningsmethode is bepaald, zou deze uniform voor alle betalingscircuits moeten 
gelden, ongeacht of dit binnenlandse, pan-Europese of internationale circuits betreft. Een 
andere oplossing, in de vorm van een vergelijkbaar instrument, zou zijn dat elk circuit zijn 
eigen multilaterale afwikkelingsprovisies kent, waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van 
de efficiëntie van het circuit. Hierdoor zou er tussen de circuits onderling concurrentie 
ontstaan, hetgeen de weg vrij zou maken voor het succes van het efficiëntste circuit.

3 - Kredietregisters

Tot slot onderschrijft uw rapporteur volledig de bezwaren van de Commissie ten aanzien van 
de toegang tot kredietregisters in gevallen waarin het beheer van die registers ingaat tegen de 
mededingingsregels. Het beginsel van niet-discriminerende wederzijdse toegang tot 
kredietregisters is een beginsel dat in geheel Europa dient te worden gerespecteerd.
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