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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot basisbankdiensten
(2012/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld "Werkprogramma 
van de Commissie voor 2011" (COM(2010)0623), en met name de vermelding van 
geplande "wetgeving inzake de toegang tot basisbankdiensten",

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne 
markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het 
vertrouwen" (COM(2011)0206),

– gezien Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 
2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt1, en met name de totstandbrenging 
van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA),

– gezien Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme2,

– gezien de raadplegingen van de Commissie over "financiële inclusie: toegang tot een 
basisbankrekening garanderen" van 2009 en over "toegang tot een basisbetaalrekening" 
van 2010,

– gezien Aanbeveling 2011/442/EU van de Commissie van 18 juli 2011 betreffende toegang 
tot een elementaire betaalrekening3 en de bijbehorende effectbeoordeling 
(SEC(2011)0906),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "The Single Market 
through the lens of the people: A snapshot of citizens' and businesses' 20 main concerns", 
dat gaat over de moeilijkheden die burgers ondervinden wanneer zij een bakrekening 
openen in een lidstaat waar zij niet hun verblijfplaats hebben,

– gezien de artikelen 42 en 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de goede werking van de interne markt en de ontwikkeling van een 
moderne, sociaal inclusieve economie afhangen van de universele verlening van 
basisbankdiensten en van een maatschappelijk verantwoorde banksector;

                                               
1 PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.
2 PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7.
3 PB L 190 van 21.7.2011, blz. 87.
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B. overwegende dat de toegang tot basisbankdiensten voor consumenten een voorwaarde is 
om van de interne markt te profiteren, en met name om zonder discriminerende kosten 
over de grenzen heen te verhuizen, geld over te schrijven en goederen en diensten te 
kopen; overwegende dat een consument die geen toegang tot een betaalrekening heeft, 
jaarlijks naar schatting tussen 185 en 365 euro aan alternatieve kosten betaalt;

C. overwegende dat momenteel 7% van alle consumenten in de EU, d.w.z. 30 miljoen 
mensen, geen toegang tot basisbankdiensten hebben, en dat naar schatting 7 miljoen 
mensen door betalingsdienstaanbieders zijn afgewezen; overwegende dat financiële 
uitsluiting in de meeste EU-12-lidstaten een nog groter probleem is;

D. overwegende dat het probleem van de uiteenlopende kwaliteit van de producten en de 
zwakke concurrentie in de retailbanksector moet worden aangepakt; overwegende dat de 
integratie van de banksector niet kan worden voltooid zonder verdere convergentie en 
harmonisatie in de richting van hoge kwaliteitsnormen;

E. overwegende dat door centrale banken verstrekt contant geld een publiek goed is, terwijl 
elektronische betaalmiddelen door particuliere bedrijven worden verstrekt en steeds 
belangrijker worden, waardoor de verstrekking van contant geld minder 
overheidsuitgaven vergt terwijl de financiële sector een monopolie op 
retailbetalingsdiensten krijgt; overwegende dat de gebruikers onder deze omstandigheden 
steeds meer moeten betalen om geld af te halen en betalingen te verrichten;

F. overwegende dat de algemene economische ontwikkelingen en de sociale samenhang 
bijdragen tot een hoge penetratiegraad van bankrekeningen; overwegende dat de variatie 
tussen de lidstaten in het percentage van de bevolking dat een rekening-courant gebruikt, 
voor 33% kan worden verklaard door het economische ontwikkelingsniveau en dus voor 
67% afhangt van andere factoren zoals regelgeving;

G. overwegende dat betalingsdienstaanbieders de marktlogica volgen en dus de neiging 
hebben zich vooral op commercieel aantrekkelijke consumenten te richten, waardoor 
kwetsbare consumenten niet dezelfde keuze aan producten krijgen; overwegende dat de 
gedragscodes voor de sector, bijvoorbeeld in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, 
Ierland, Slovenië en Luxemburg, er vooral zijn gekomen onder druk van de publieke 
opinie en ten gevolge van de roep om wetgevingsinitiatieven; overwegende dat 
zelfreguleringsinstrumenten positieve resultaten hebben opgeleverd maar er toch niet in 
zijn geslaagd effectief een universele toegang tot een basisbankrekening te garanderen;

H. overwegende dat wetgeving om een universele toegang tot basisbankdiensten te 
garanderen bevredigende resultaten heeft opgeleverd in België en Frankrijk, waar het 
aantal burgers zonder bankrekening met respectievelijk 75 en 33% is gedaald, alsook in 
Finland en Denemarken, waar 100% van de huishoudens over bankdiensten beschikt;

I. overwegende dat de lidstaten niet adequaat op bovengenoemde aanbeveling van de 
Commissie hebben gereageerd en dat er in vijftien lidstaten nog steeds geen wettelijke of 
vrijwillige verplichting voor banken bestaat om basisbankdiensten aan te bieden;

J. overwegende dat een doeltreffende basisbankrekening makkelijk moet kunnen worden 
geopend, ook door mensen die geen standaardidentiteitsbewijs hebben, en een bepaalde 
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reeks essentiële diensten moet leveren, en dat er maatregelen moeten worden getroffen 
met het oog op effectief toezicht en geschillenbeslechting;

K. overwegende dat banken in het kader van hun strategie inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de verantwoordelijkheid voor het kosteloos aanbieden van 
basisbankdiensten moeten delen met de overheid en het maatschappelijk middenveld;

L. overwegende dat initiatieven om toegang tot basisbankdiensten te garanderen 
bescherming tegen beslaglegging moeten bieden, vertrouwen moeten wekken bij de 
consumenten en geen kosten voor ongebruikte rekeningen met zich mogen brengen;

M. overwegende dat concurrentieverstoring moet worden voorkomen en dat er rekening moet 
worden gehouden met de behoeften van de consumenten in regio's waar weinig mensen 
een bankrekening hebben, en dat het toepassingsgebied van het initiatief dus zo ruim 
mogelijk moet zijn; overwegende dat toegang tot basisbankdiensten niet alleen door 
kredietinstellingen kan worden verleend, maar ook door andere betalingsdienstaanbieders 
die onder Richtlijn 2007/64/EG vallen;

N. overwegende dat een initiatief voor universele toegang tot basisbankdiensten gepaard 
moet gaan met goed opgezette communicatiecampagnes over de rechten van de 
consumenten en de verplichtingen van de aanbieders;

1. verzoekt de Commissie vóór eind 2012 op basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van Europese Unie en aan de hand van bijgaande, gedetailleerde 
aanbevelingen een of meer wetgevingsvoorstellen in te dienen om alle consumenten die in 
de Unie wonen, toegang tot basisbankdiensten te garanderen;

2. constateert dat deze aanbevelingen in overeenstemming zijn met de grondrechten en het 
subsidiariteitsbeginsel;

3. is van oordeel dat het verlangde voorstel geen financiële gevolgen heeft;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te doen 
toekomen aan de Commissie en de Raad, alsmede aan de regeringen en parlementen van 
de lidstaten.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:
GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET 

VERLANGDE VOORSTEL

Het Europees Parlement is van mening dat de goed te keuren wetgevingshandeling tot doel 
moet hebben regels vast te leggen voor het volgende:

Aanbeveling 1 over het toepassingsgebied

1. De wetgeving moet zoveel mogelijk betalingsdienstaanbieders als gedefinieerd in 
artikel 4, punt 9, van Richtlijn 2007/64/EG verplichten basisbankdiensten aan te bieden.

2. Om betalingsdienstaanbieders die diensten aanbieden die geen verband houden met de 
diensten die voor een basisbankrekening benodigd zijn, evenwel geen onnodige lasten op 
te leggen, moeten de volgende aanbieders worden vrijgesteld van de verplichting om 
basisbankdiensten aan te bieden:

a. betalingsdienstaanbieders als genoemd in artikel 1, lid 1, onder e) en f), van 
Richtlijn 2007/64/EG;

b. betalingsinstellingen die slechts toestemming hebben om een of meer van de 
betalingsdiensten als vermeld in de punten 4 tot en met 7 van de bijlage bij 
Richtlijn 2007/64/EG aan te bieden;

3. Het moet de lidstaten toegestaan zijn de volgende aanbieders vrij te stellen van de 
verplichting om basisbankdiensten aan te bieden:

a. betalingsdienstaanbieders die volgens een coöperatief bedrijfsmodel of zonder 
winstoogmerk werken of lidmaatschap vereisen aan de hand vastgestelde criteria 
zoals beroep;

b. betalingsdienstaanbieders die in het voorgaande jaar in totaal voor minder dan 3 
miljoen euro verrichtingen hebben gedaan.

4. Alle betalingsdienstaanbieders die krachtens punt 3, onder a), zijn vrijgesteld, moeten 
bijdragen aan een compensatiefonds, tenzij de aanbieder zonder winstoogmerk werkt.

Aanbeveling 2 over toegangs- en identificatievoorwaarden

5. De wetgeving moet ervoor zorgen dat elke wettig in de Unie verblijvende consument, 
d.w.z. natuurlijke persoon die voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit 
handelt, het recht heeft om bij een betalingsdienstaanbieder die in een lidstaat actief is, 
een basisbankrekening met betaaldienst te openen en te gebruiken, mits hij op het 
grondgebied van die lidstaat nog niet over een basisbankrekening beschikt die voldoet aan 
de vereisten van de in deze aanbeveling omschreven EU-wetgeving.

6. De wetgeving moet ervoor zorgen dat het voor de consumenten niet al te moeilijk is te 
bewijzen dat zij nog niet over een basisbankrekening beschikken, en moet erin voorzien 
dat de consument daartoe tijdens de aanvraagprocedure een verklaring aflegt;
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7. Het recht op toegang tot een basisbankrekening moet ongeacht de nationaliteit of de 
verblijfplaats van de consument in de Unie gelden. Voor het openen van een 
basisbankrekening mag geen rekening worden gehouden met criteria zoals 
inkomensniveau, regelmatig inkomen, werk, kredietverleden, schuldenlast, individuele 
situatie met betrekking tot faillissement of toekomstige activiteit van de rekening. De 
toegang tot een basisbankrekening mag in geen geval afhankelijk worden gesteld van het 
kopen van andere producten of diensten zoals een verzekering.

8. De wetgeving moet worden toegepast onverminderd de EU-regels, en met name de 
verplichting van de aanbieders om het contract voor een basisbankrekening in 
uitzonderlijke omstandigheden te beëindigen uit hoofde van desbetreffende EU- of 
nationale wetgeving, zoals de wetgeving inzake het witwassen van geld. De rekening mag 
ook worden gesloten in geval van oplichting, misbruik van vertrouwen of 
schriftvervalsing.

9. De lidstaten moeten verplicht zijn ervoor te zorgen dat due diligenceprocedures niet leiden 
tot discriminerende praktijken, bijvoorbeeld tegen gemarginaliseerde groepen, migranten, 
etnische of religieuze minderheden of mensen zonder vast adres. Daarom moet in het 
bijzonder worden overwogen hoe mensen zonder vast adres aan de due diligencevereisten 
kunnen voldoen en moet met nationale best practices rekening worden gehouden om de 
toegang tot een reeks essentiële betalingsdiensten effectief te garanderen.

10. Om dit te vergemakkelijken moeten basisbankrekeningen overeenkomstig artikel 3, lid 3, 
van Richtlijn 2006/70/EG tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 
2005/60/EG worden aangemerkt als producten met een laag risico; aanbieders moeten 
worden verplicht vereenvoudigde customer due diligence ("ken uw cliënt")-vereisten toe 
te passen en de Commissie moet de nationale interpretaties van de antiwitwasbepalingen 
verder trachten te harmoniseren zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om mensen 
de toegang tot een basisbankrekening te ontzeggen;

11. De wetgeving moet betalingsdienstaanbieders verplichten transparant te werk te gaan bij 
een besluit om een basisbankrekening te weigeren of te sluiten. Om de consument in staat 
te stellen het besluit van de betalingsdienstaanbieder aan te vechten, moet de 
betalingsdienstaanbieder de consument schriftelijk laten weten waarom de opening van 
een basisbankrekening is geweigerd of waarom een basisbankrekening is gesloten. De 
aanbieder moet ook worden verplicht de consument te informeren over mogelijkheden 
voor alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen.

12. De wetgeving moet bepalen dat de aanbieder snel moet nagaan of de consument recht 
heeft op toegang tot een basisbankrekening en indien dat meer dan twee weken duurt, de 
consument moet laten weten waarom. De aanbieder mag vereisen dat een consument 
lijfelijk in het dichtstbijzijnde agentschap aanwezig is om de bankrekening te openen.

Aanbeveling 3 over functionaliteiten en kosten

13. De wetgeving moet de gebruiker van een basisbankrekening in staat stellen essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het ontvangen van een inkomen of een uitkering, 
het betalen van rekeningen of belastingen en het kopen van goederen en diensten, zowel 
fysiek als op afstand, met behulp van de nationale mainstreamsystemen.
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14. De betalingsdienstaanbieder mag noch expliciet noch stilzwijgend samen met een 
basisbankrekening rekening-courantkrediet of overschrijding aanbieden. Een 
betalingsopdracht aan de betalingsdienstaanbieder van de consument mag niet worden 
uitgevoerd indien dit in een negatief saldo op de basisbankrekening van de consument zou 
resulteren. Toegang tot krediet mag niet als een onderdeel van een basisbankrekening of 
als een aan een basisbankrekening verbonden recht worden beschouwd, ongeacht het doel 
of de vorm van het krediet.

15. De toegang tot een basisbankrekening moet gratis zijn.

16. Eventuele vertragingstoeslagen moeten betaalbaar zijn en ten minste even gunstig zijn als 
het gewoonlijke prijsbeleid van de aanbieder. De wetgeving moet ervoor zorgen dat de 
consument geen vergoedingen of boetes hoeft te betalen ten gevolge van omstandigheden 
die onafhankelijk zijn van zijn wil, zoals onvoldoende geld op zijn rekening door een late 
betaling van een salaris of uitkering.

17. Aanbieders moeten alleen worden verplicht functionaliteiten op te nemen die deel 
uitmaken van hun gewone aanbod. Als dat het geval is, moet een basisbankrekening de 
volgende diensten omvatten:

A. Basisrekeningbeheerdiensten

a) diensten waarmee op een betaalrekening contant geld kan worden gestort en 
transacties kunnen worden ontvangen;

b) diensten waarmee contant geld van een betaalrekening kan worden opgenomen;

c) verstrekking van bankafschriften.

De consument moet zonder discriminatie toegang krijgen tot persoonlijke dienstverlening 
zoals bediening aan het loket in agentschappen en het gebruik van bankautomaten, voor 
zover technisch mogelijk ook bankautomaten van andere banken. De aanbieder mag voor 
de uitvoering van basisrekeningbeheerdiensten geen vergoeding vragen.

B. Standaardbetalingsdiensten

a) geldovermakingen door de uitvoering van overschrijvingen, ook tussen banken;

b) geldovermakingen door de uitvoering van betalingstransacties met een betaalkaart 
waarmee geen betalingstransacties kunnen worden uitgevoerd die het saldo op de 
betaalrekening zouden overschrijden;

c) uitvoering van staande opdrachten, ook tussen banken, in lidstaten waar deze 
nodig zijn voor de uitvoering van essentiële transacties;

d) uitvoering van automatische incasso's, ook tussen banken, in lidstaten waar deze 
nodig zijn voor de uitvoering van essentiële transacties.

Voor de uitvoering van deze diensten heeft de consument recht op niet-discriminerende
toegang tot de verschillende kanalen die de aanbieder aanbiedt, zoals manuele transacties, 
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transacties via een betaalautomaat, internetbankieren en telebankieren. De lidstaten moeten 
een voldoende aantal standaardbetalingstransacties vaststellen dat de aanbieder elke maand 
op verzoek gratis moet uitvoeren, ongeacht welk kanaal de consument gebruikt. Als de 
consument het risico loopt het maximale aantal gratis transacties te overschrijden, moet de 
aanbieder hem daarvan in kennis stellen. De aanbieder moet de mogelijkheid hebben om 
hetzij extra transacties op basis van de kostprijs en overeenkomstig zijn gewoonlijke 
prijsbeleid in rekening te brengen, hetzij de uitvoering van de transacties te weigeren. De 
aanbieder moet de mogelijkheid hebben om voor het verstrekken van een betaalkaart een 
eenmalige vergoeding op basis van de kostprijs te vragen.

C. Speciale diensten

Er moet een minimale bescherming van binnenkomende betalingen tegen beslaglegging 
inbegrepen zijn, overeenkomstig de nationale wetgeving.

D. Aanvullende diensten

De lidstaten mogen vereisen dat er verdere functionaliteiten aan de basisbankrekening 
worden verbonden. Betalingsdienstaanbieders moeten de mogelijkheid hebben om de reeks 
functionaliteiten op eigen initiatief uit te breiden, bijvoorbeeld met een spaarrekening of 
internationale geldovermakingen. De toegang tot een basisbankrekening mag niet 
afhankelijk worden gesteld van het kopen van dergelijke aanvullende diensten.

Aanbeveling 4 over informatie en statistieken

18. De wetgeving moet beogen consumenten bewust te maken van de mogelijkheid om een 
basisbankrekening te openen. Daarom moet zij vergezeld gaan van een ambitieuze 
communicatiestrategie op zowel EU- als nationaal niveau en moeten 
betalingsdienstaanbieders worden verplicht de consumenten duidelijke informatie te 
verschaffen.

Communicatiecampagnes

19. Er moeten communicatiecampagnes worden opgezet in samenwerking met 
consumentenorganisaties of instanties voor sociaal advies. Op EU-niveau moet met name 
aan bewustmaking worden gedaan over de beschikbaarheid van basisbankdiensten in de 
hele EU en het grensoverschrijdende recht om daar toegang toe te krijgen. Op het niveau 
van de lidstaten moet op bevattelijke wijze de nodige informatie worden verstrekt over de 
kenmerken, voorwaarden en praktische aspecten van basisbankrekeningen, en moet 
rekening worden gehouden met specifieke problemen, zoals die van "bankloze" burgers en 
migrerende werknemers. De communicatiecampagnes op het niveau van de lidstaten 
moeten meertalig zijn, rekening houdend met de voornaamste moedertalen van 
minderheden of migranten.

Voorschriften inzake informatie

20. Aanbieders waarop de wetgeving van toepassing is, moeten worden verplicht aan 
bewustmaking te doen over de beschikbaarheid van basisbankrekeningen. Zij moeten 
worden verplicht basisbankrekeningen bekend te maken door duidelijke en volledige 
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informatie aan te bieden via verschillende beschikbare kanalen, met name de website en 
de agentschappen van de aanbieder. Voor zover de informatie gestandaardiseerd is, moet 
de consument deze op duurzame dragers te zien krijgen.

21. Nadat zij de behoeften van de consument hebben vastgesteld, moeten aanbieders een 
basisbankrekening aanbevelen als deze beantwoordt aan de behoeften die de consument 
kenbaar heeft gemaakt. Consumenten die belangstelling hebben om een 
basisbankrekening te openen, moeten informatie op een duurzame drager krijgen waarin 
staat welke diensten inbegrepen zijn, dat zij niet verplicht zijn andere producten of 
diensten te kopen en wat de eventuele kosten zijn. De informatie moet begrijpelijk, 
gestandaardiseerd en zo eenvoudig mogelijk zijn en op verzoek van de consument in om 
het even welke EU-taal worden verstrekt. Het personeel moet zich ervan vergewissen dat 
de consument bij het openen van een dergelijke rekening begrijpt wat zijn rechten en 
plichten zijn.

22. De voorschriften inzake informatie uit hoofde van de wetgeving gelden onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2007/64/EG betreffende informatieverstrekking aan de 
consument.

Voorschriften inzake statistieken

23. De lidstaten moeten worden verplicht erop toe te zien dat de aanbieders de nationale 
autoriteiten betrouwbare informatie verstrekken over ten minste het aantal 
basisbankrekeningen dat geopend is, het aantal aanvragen voor basisbankrekeningen dat 
geweigerd is en de redenen voor die weigeringen, en het aantal dergelijke rekeningen dat 
gesloten is. Deze informatie moet in een samengevoegde vorm worden verstrekt.

24. De nationale autoriteiten moeten worden verplicht de Commissie, de Europese 
Bankautoriteit en het Europees Parlement jaarlijks samengevoegde informatie te 
verstrekken, en de gegevens moeten in een samengevoegde en begrijpelijke vorm worden 
bekendgemaakt.

Aanbeveling 5 over toezicht, geschillenbeslechting en compensatie

25. De wetgeving moet de lidstaten verplichten bevoegde autoriteiten aan te wijzen die ervoor 
zorgen en erop toezien dat de voorschriften daadwerkelijk worden nageleefd. Deze 
aangewezen bevoegde autoriteiten moeten onafhankelijk zijn van 
betalingsdienstaanbieders.

26. De lidstaten moeten worden verplicht beginselen vast te stellen voor sancties die worden 
opgelegd aan aanbieders die niet aan het kader voor basisbankrekeningen voldoen, zodat 
deze sancties afschrikkend werken, en de bevoegde autoriteiten moeten worden verplicht 
en in staat worden gesteld deze sancties op te leggen. De middelen die via sancties worden 
geïnd, moeten worden gebruikt ten behoeve van de vast te stellen wetgeving, bijvoorbeeld 
voor financiële educatie of compensatie.

27. De lidstaten moeten nauwlettend toezicht houden op eventuele concurrentieverstoring 
tussen aanbieders van basisbankrekeningen. Als de kosten van het aanbieden van 
basisbankrekeningen op onevenredige wijze ten laste komen van een aantal aanbieders, 
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moeten zij financiële compensatie krijgen. In lidstaten waar weinig mensen een 
bankrekening hebben, moet aanvullende steun voor de ontwikkeling van de nodige 
infrastructuur worden overwogen. In lidstaten met een hoge penetratiegraad van 
bankrekeningen daarentegen moet een herverdeling binnen de sector volstaan. De 
bevoegde autoriteiten moeten een compensatiefonds helpen opzetten dat wordt 
gefinancierd door de betalingsdienstaanbieders waarop de wetgeving van toepassing is. 
Als het aantal basisbankrekeningen niet in verhouding staat tot het economische belang 
van de afzonderlijke aanbieder, moet de aanbieder recht hebben op compensatie.

28. De lidstaten moeten worden verplicht ervoor zorgen dat er passende en doeltreffende 
klachten- en verhaalprocedures worden ingesteld voor de buitengerechtelijke beslechting 
van geschillen tussen betalingsdienstaanbieders en consumenten over de rechten en 
plichten die op grond van de beginselen van de wetgeving zijn vastgesteld, waarbij in 
voorkomend geval van bestaande instanties gebruik wordt gemaakt. De instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting moeten onafhankelijk en laagdrempelig zijn en moeten 
hun diensten gratis verlenen. Hun besluiten moeten wettelijk bindend zijn. Om de 
onafhankelijkheid te garanderen, moet voor een gelijke vertegenwoordiging van 
aanbieders, consumenten en andere gebruikers worden gezorgd. De lidstaten moeten 
worden verplicht ervoor zorgen dat alle aanbieders van basisbankrekeningen aangesloten 
zijn bij een of meer van dergelijke instanties die dergelijke klachten- en verhaalprocedures 
afhandelen.

29. De lidstaten moeten worden verplicht ervoor zorgen dat deze instanties voor alternatieve 
geschillenbeslechting actief samenwerken bij de beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen. Als er bij geschillen partijen uit verschillende lidstaten betrokken zijn, moet 
FIN-NET worden gebruikt om de consumentenklachten te behandelen.

Aanbeveling 6 over uitvoering en herziening

30. De wetgeving moet binnen twaalf maanden na de publicatie ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie door de lidstaten worden uitgevoerd.

31. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wetgeving en vervolgens om de vijf jaar 
publiceert de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten en de stakeholders een 
verslag over de toepassing ervan. In dit verslag wordt het volgende geëvalueerd:

a) of de lidstaten de wetgeving volledig hebben uitgevoerd;

b) de vooruitgang die is geboekt met het garanderen van de toegang tot 
basisbankdiensten voor alle EU-burgers, alsook het directe en indirecte effect van 
de wetgeving op de bestrijding van financiële uitsluiting en op de harmonisatie en 
integratie van de retailbanksector in de EU;

c) de mate waarin het publiek op de hoogte is van en vertouwen heeft in de 
beschikbaarheid en de kenmerken van basisbankrekeningen en de 
consumentenrechten met betrekking tot deze bankrekeningen.

Dit verslag gaat in voorkomend geval vergezeld van een voorstel tot wijziging van de 
wetgeving. Het verslag wordt toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.
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32. De Commissie moet de wetgeving inzake basisbankdiensten aanvullen met verdere 
initiatieven die beogen retailbankdiensten verder te integreren en te harmoniseren en 
financiële uitsluiting te voorkomen. Een dergelijk pakket kan:

a) de concurrentie met betrekking tot bankdiensten verbeteren om: i) ervoor te 
zorgen dat de vergoedingen voor bankrekeningen transparant en vergelijkbaar 
zijn, zodat de consumenten de tarieven van verschillende banken kunnen 
vergelijken en een beter aanbod kunnen zoeken; ii) alle technische en 
administratieve obstakels weg te nemen om van bankrekening te veranderen, 
zodat consumenten makkelijk van de ene bank naar de andere kunnen 
overstappen;

b) ervoor zorgen dat verkopers makkelijker verschillende betalingswijzen 
aanvaarden, zodat consumenten profijt kunnen trekken van de mogelijkheden van 
e-commerce; in dit verband zouden alle verkopers de mogelijkheid moeten bieden 
om zonder extra kosten met een basisbetaalkaart te betalen;

c) de nationale interpretaties van de antiwitwasbepalingen verder harmoniseren 
zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt als argument om mensen de 
toegang tot een basisbankrekening te ontzeggen;

d) toegang tot eerlijk krediet bieden en overmatige schulden, het belangrijkste 
"nieuwe sociale risico" in de EU, voorkomen, omdat volledige financiële inclusie 
toegang vereist tot andere essentiële bankdiensten zoals goedkoop krediet en 
verzekering onder fatsoenlijke en billijke voorwaarden of toegang tot financiële 
diensten en advies.


