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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over “Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele 
betalingen”

(2012/2040(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 26 en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Groenboek van de Commissie “Naar een geïntegreerde Europese markt voor 
kaart-, internet- en mobiele betalingen” van 11 januari 2012 (COM(2011)0941, verder 
‘het Groenboek’), 

– gezien de mededeling van de Commissie "Een coherent kader voor een groter vertrouwen 
in de digitale eengemaakte markt voor elektronische handel en onlinediensten" van 11 
januari 2012 (COM(2011)0942),

– gezien de van 11 januari t/m 11 april 2012 door de Commissie gehouden openbare 
raadpleging over het Groenboek,

– gezien de op 4 mei 2012 door de Commissie gehouden conferentie kaart-, internet- en 
mobiele betalingen,

– gezien Verordening (EU) nr. 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen 
en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
924/20091,

– gezien het informatiedocument van maart 2012 over de handhaving van het 
mededingingsrecht in de betalingssector van de hand van de subgroep bank- en 
betaaldiensten van het European Competition Network (ECN)2,

– gezien de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank van april 2012 inzake de
veiligheid van internetbetalingen3,

– gezien het werkdocument van het Europees Economische en Sociale Comité van 22 mei 
2012 over het Groenboek (INT/634),

– gezien het Commissiebesluit van 24 juli 2002 met betrekking tot een procedure krachtens 
artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst in zaak 
COMP/29.373 Visa International4,

– gezien het Commissiebesluit van 19 december 2007 met betrekking tot een procedure 

                                               
1 PB L 94 van 30.3.2012, blz. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 PB L 318 van 22.11.2002, blz. 17.
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krachtens artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst in zaak 
COMP/34.579 – MasterCard, zaak COMP/36.518 – EuroCommerce en zaak 
COMP/38.580 – Commercial Cards1,

– gezien het arrest van het Gerechtshof in de zaak MasterCard e.a./Commissie van 24 mei 
20122,

– gelet op artikel 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 Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen 
versnipperd is langs nationale grenzen en slechts een beperkt aantal grote spelers in staat 
is hun diensten grensoverschrijdend aan te bieden.

B. overwegende dat de ontwikkeling en een breder gebruik van kaart-, internet- en mobiele 
betalingen kan bijdragen tot de groei en een grotere diversiteit van de e-handel in Europa; 

C. overwegende dat het marktaandeel van internet- en mobiele betalingen en de 
verscheidenheid aan dergelijke diensten zowel in Europa als wereldwijd gestaag 
toeneemt;

D. overwegende dat het Groenboek geen vergelijking maakt tussen de kosten van contante 
betalingen enerzijds en kaart-, internet- en mobiele betalingen anderzijds, waardoor er 
geen analyse kan worden gemaakt van de economische en maatschappelijke kosten van 
contante betalingen;

E. overwegende dat grensoverschrijdende werving momenteel slechts voor een beperkt 
aantal spelers een optie is en dat met dit mechanisme de keuzemogelijkheden van 
handelaren zouden kunnen worden uitgebreid en de markt zich vrij zou kunnen 
ontwikkelen;

F. overwegende dat het in sommige lidstaten niet is toegestaan om toeslagen te heffen, 
terwijl het gebruik daarvan in andere lidstaten juist wijd en zijd verbreid is;

De verschillende betalingsmethodes 

1. omdat de markt voor internetbetalingen en mobiele betalingen nog altijd volop in 
ontwikkeling is, is het zaak deze niet al te strikt te reguleren; verzoekt de Commissie dan 
ook om bij toekomstige voorstellen over deze nieuwe betalingsmethodes een radicaal 
andere aanpak te kiezen;

2. benadrukt dat elke betalingswijze met de nodige kosten gepaard gaat; verzoekt de 
Commissie dan ook om in toekomstige stukken over dit onderwerp een vergelijking op te 
nemen van contante betalingen met andere betalingswijzen;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; samenvatting besluit in PB 
C 264 van 6.11.2009, blz. 8.
2 Zaak T-111/08, MasterCard e.a./Commissie, nog niet gepubliceerd.
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Normalisatie en interoperabiliteit

3. is van mening dat gemeenschappelijke technische normen niet alleen goed zijn voor de 
concurrentiekracht van de Europese economie en de werking van de interne markt, maar 
dat deze tevens de nodige veiligheidsvoordelen bieden in de vorm van 
gemeenschappelijke veiligheidsnormen, iets waar zowel de consument als de handelaar 
garen bij spinnen;

4. benadrukt dat normalisatie niet ten koste mag gaan van de mededinging en de innovatie, 
maar juist de bestaande obstakels op dit vlak uit de weg moet ruimen om te zorgen voor 
gelijke mededingingsvoorwaarden voor alle partijen;

5. acht de betrokkenheid van alle belanghebbende partijen bij de verdere ontwikkeling van 
gemeenschappelijke technische normen en gemeenschappelijke veiligheidsnormen voor 
betalingssystemen een goede zaak; merkt op dat dit onder meer – dus niet uitsluitend – de 
Europese Betalingsraad (EPC) betreft, consumentenorganisaties, de Europese 
Bankautoriteit (EBA), de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA), de 
Commissie, deskundigen uit uiteenlopende vakgebieden, betalingsdienstaanbieders van 
buiten de banksector en vertegenwoordigers van dienstverleners voor kaart-, internet- en 
mobiele betalingen;

6. benadrukt dat alle normalisatie- en interoperabiliteitsvereisten ten dienste moeten staan 
van een grotere mededinging op de Europese betalingsmarkt en geen onnodige obstakels 
mogen opwerpen ten opzichte van de mondiale markt;

7. merkt op dat de mededinging verbeterd kan worden door de betalingsinfrastructuur af te 
scheiden van de betalingssystemen, en wel omdat kleinere spelers dan niet langer meer als 
gevolg van technische beperkingen worden uitgesloten van de markt;

Grensoverschrijdende werving

8. pleit voor verdere normalisatie ter bevordering van grensoverschrijdende werving, omdat 
dit de mededinging vergroot, handelaren ruimere keuzemogelijkheden biedt en klanten 
daardoor de beschikking krijgen over goedkopere betalingsmethodes;

9. dringt gezien de voordelen van grensoverschrijdende werving aan op een actieve 
bevordering daarvan; uit zijn zorgen over de huidige barrières, zoals de dringend af te 
schaffen licentiëringsvereiste; 

Multilaterale interbancaire tarieven (MIF's)

10. is van mening dat de MIF’s momenteel een geëigend middel zijn ter financiering van de 
vierpartijenbetalingkaartsystemen; merkt evenwel op dat de MIF’s her en der hoger liggen 
dan nodig is voor de financiering van deze systemen;

11. is van mening dat er geen maximum MIF’s moeten worden vastgesteld met behulp van 
EU-regelgeving, aangezien de lage MIF’s die momenteel in een aantal lidstaten 
gehanteerd worden daardoor richting het maximaal toegestane niveau toe zouden gaan 
bewegen;
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12. acht regulering van de transparantie van MIF’s in het kader van zowel internationale als 
nationale regelingen noodzakelijk, aangezien dit tezamen met een eenvoudigere toegang 
tot grensoverschrijdende werving tot lagere MIF’s leidt, en wel doordat handelaren dan 
vrijelijk kiezen kunnen bij welk betalingssystemen zij zich aansluiten;

13. benadrukt evenwel dat het gebrek aan transparantie ten aanzien van MIF’s een acuter 
probleem is tussen handelaren enerzijds en betalingsdienstaanbieders anderzijds dan het 
gebrek aan transparantie tussen de consumenten en de handelaar; is van mening dat 
consumenten niet beter af zijn met een toevloed aan informatie, omdat die alleen in 
theorie tot meer transparantie leidt, en niet in de praktijk;

14. ziet cruciale verschillen tussen de drie- en vierpartijenbetalingssystemen en is van mening 
dat elk systeem naar zijn eigen merites, doch uiteindelijk gelijkwaardig, dient te worden 
beoordeeld;

Co-badging

15. constateert dat co-badging ten voordele kan zijn van de consument, doordat deze daardoor 
minder kaarten hoeft aan te houden en bredere keuzemogelijkheden heeft, wat de 
concurrentie bevordert;

16. benadrukt dat de consument en de emitterende PSP onderling overeenstemming moeten 
bereiken over co-badging en dat het niet verplicht moet worden gesteld;

Toeslagen

17. is ingenomen met het in een aantal lidstaten geldende verbod op toeslagen voor het 
verrichten van kaartbetalingen; roept de andere lidstaten op om meer transparantie te 
vereisen ten aanzien van de toeslagen om ervoor te zorgen dat de consument weet welk 
deel van een toeslag bijvoorbeeld van de MIF komt en welk deel van de handelaar;

18. denkt dat het nuttig kan zijn om de toeslagen te beperken tot de directe kosten in verband 
met het gebruik van de betalingsinstrumenten; benadrukt evenwel dat het aan de lidstaten 
moet worden overgelaten of toeslagen toestaan of verbieden;

Veiligheid van betalingen

19. wijst er nogmaals op dat de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen met 
betrekking tot de uiteenlopende betalingsmethodes niet bij de consument liggen mag, 
maar wel dat de consument geïnformeerd moet worden over mogelijke 
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen;

20. is van mening dat de veiligheid van kaartbetalingen reeds hoog is en dat deze dankzij de 
geleidelijke overgang van magnetische kaarten op chipkaarten er alleen maar hoger op zal 
worden.

21. is van mening dat er de nodige risico's verbonden zijn aan de verstrekking van gegevens 
over de beschikbaarheid van middelen op bankrekeningen aan derde partijen; constateert 
dat een van de risico's eruit bestaan kan dat consumenten niet volledig op de hoogte zijn 
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van wie er allemaal toegang hebben tot hun rekeninginformatie en welke operator er 
verantwoordelijk is voor de betalingsdiensten waar de consument gebruik van maakt;

22. benadrukt dat deze veiligheidsrisico's verlaagd kunnen worden met behulp van regulering 
en dat betalingen via niet-bancaire PSP’s even veilig kunnen worden gemaakt als 
betalingen rechtstreeks vanaf een bankrekening, als er maar veilige systemen beschikbaar 
zijn;

23. is dan ook geen voorstander van de toegang van derde partijen tot gegevens over de 
beschikbaarheid van middelen op bankrekeningen zolang er nog geen veilige systemen 
ontwikkeld, gebouwd en aan grondige tests onderworpen zijn; merkt op dat er in 
toekomstige regelgeving speciale aandacht moet worden besteed aan veiligheid, 
gegevensbescherming en consumentenrechten; is in het bijzonder van mening dat 
duidelijk dient te worden aangegeven welke partijen zich toegang kunnen verschaffen tot 
welke informatie en onder welke voorwaarden de aldus verkregen gegevens mogen 
worden opgeslagen;

°

°         °

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie 
evenals aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

Er komen zowel in Europa als wereldwijd steeds meer verschillende soorten 
betalingsinstrumenten op de markt. Naast het feit dat nieuwe mobiele en 
internetbetalingswijzen bezig zijn aan een snelle opmars en grote belangstelling genieten van 
zowel consumenten als bedrijven, is er ook op de markt voor kaartbetalingen nog een hele 
wereld te winnen.

De Commissie heeft een Groenboek uitgebracht over de integratie van de Europese markt 
voor kaart-, internet- en mobiele betalingen, waarin zij op een aantal obstakels wijst die de 
Europese betalingssmarkt minder doeltreffend en open maken dan deze zou kunnen zijn. De 
rapporteur acht bevordering van het betalingsverkeer met betalingskaarten, via internet en met 
mobiele apparaten een goede zaak, aangezien consumenten en bedrijven hun betalingen 
hiermee op een comfortabelere, veiligere, snellere, variabelere, flexibelere en 
kostenefficiëntere wijze verrichten kunnen. Ook voor een snelle ontwikkeling van e-handel en 
een groeiende bijdrage daarvan aan het BBP van lidstaten is een groter gebruik van 
bovenstaande betalingsmethodes van cruciaal belang.

De markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen in de EU is nog altijd versnipperd. Er 
bestaan van lidstaat tot lidstaat grote verschillen in het gebruik van kaartbetalingen. Dankzij 
de oprichting van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) wordt het in 32 
Europese landen steeds eenvoudiger om bankoverschrijvingen te verrichten. In 2014 dienen 
alle deelnemende landen de gemeenschappelijke SEPA-normen geheel te hebben 
geïmplementeerd. De rapporteur is van mening dat nu SEPA het verschil tussen binnenlandse 
en grensoverschrijdende betalingen wegneemt, er in het kader van de integratie van de 
kaartbetalingssmarkt in hoofdzaak voor gezorgd moet worden dat grensoverschrijdende 
betalingen even eenvoudig worden als binnenlandse betalingen. Het zou een goede zaak zijn 
indien er meer grensoverschrijdende spelers waren op deze markt.

Het Groenboek noemt een aantal sleutelfactoren ter verbetering van de integratie van 
betalingen en ter stimulering van de mededinging tussen de betalingssystemen. De rapporteur 
wil in dit stadium graag in het bijzonder stilstaan bij kaartbetalingen en de volgende 
elementen: normalisering, grensoverschrijdende werving, multilaterale 
afwikkelingsvergoedingen (MIF’s), co-badging, toeslagen en de veiligheid van betalingen. De 
markt voor mobiele en internetbetalingen is echter nog sterk in ontwikkeling en dient daarom 
niet te eng te worden gereguleerd. Punt is dat dit ten koste zou kunnen gaan van de natuurlijke 
ontwikkelingen en innovatie op dit vlak.

Verder wenst de rapporteur te wijzen op het feit dat elke betalingswijze - ook contante 
betalingen - zijn eigen inherente kosten met zich meebrengt en dat bij het debat over de 
verschillende betalingsmethodes en de kostenefficiëntie daarvan niet de ogen gesloten mag 
worden daarvoor.

Normalisering

Met gemeenschappelijke technische en veiligheidsnormen wordt het voor nieuwe spelers 
eenvoudiger een voet te zetten op de markt, wordt het gebruik van kaartbetalingen bevorderd, 
het verrichten van kaartbetalingen vereenvoudigd en krijgt de consument de beschikking over 
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veiligere en doeltreffendere betalingsmogelijkheden.

Hoewel de Commissie terecht wijst op de noodzaak van gemeenschappelijke normen, wil de 
rapporteur er nadrukkelijk op wijzen dat de levenscyclus van de huidige nationale en 
regionale normen voor kaarbetalingen vrij lang is en niet makkelijk kan worden bekort. De 
Commissie dient bij haar volgende initiatieven ten behoeve van nieuwe geïntegreerde normen 
ter vervanging van de huidige dan ook omzichtig te werk te gaan. Gemeenschappelijke 
normen kunnen indien weldoordacht en goed uitgevoerd niet alleen de mededinging op de 
kaartbetalingsmarkt verbeteren, maar tevens de veiligheid van het betalingsverkeer op een 
hoger plan brengen.

De hele ontwikkeling van gemeenschappelijke technische normen en veiligheidsnormen dient 
dan ook gericht zijn op de totstandbrenging van een gemeenschappelijke infrastructuur die 
een gelijk speelveld creëert en de innovatie en de mededinging bevordert, evenwel zonder op 
enige wijze beperkingen aan te brengen op de innovatie- en expansiemogelijkheden van deze 
sector.

Multilaterale interbancaire tarieven (MIF's)

Het is van cruciaal belang dat de potentiële problemen van multilaterale interbancaire tarieven 
(MIF's) ten aanzien van de mededinging, de transparantie, openheid en de kosten voor zowel 
handelaren als consumenten terdege onderkend worden.

In zogeheten vierpartijenkaartsystemen betaalt de wervende PSP (d.w.z. de 
betalingsdienstaanbieder van de handelaar) voor elke kaartbetalingstransactie een interbancair 
tarief aan de emitterende PSP (d.w.z.  de betalingsdienstaanbieder van de kaarthouder). 
Hoewel de huidige MIF’s gerechtvaardigd kunnen zijn als middel ter financiering van de 
kaartsystemen, is de rapporteur van mening dat al te hoge en soms verborgen MIF’s een 
obstakel vormen voor een open, concurrerende en transparante markt. Hoewel het op dit 
moment zaak is de MIF’s niet aan gemeenschappelijke maxima of bandbreedtes te 
onderwerpen, dient er op de lange termijn te worden gestreefd naar verlaging van de MIF’s.
Dit dient echter op zorgvuldige wijze gedaan te worden om ongelijke behandeling van de 
verschillende spelers te vermijden. De rapporteur is voorstander van de idee van convergentie 
van de MIF’s naar de huidige laagste niveaus in de EU, maar acht een maximum voor de hele 
EU uit den boze.

De rapporteur is van mening dat de betalingssystemen vooral transparanter moeten worden 
gemaakt ten aanzien van de MIF’s, die tussen de handelaren en de PSP’s in het bijzonder. Het 
is in tegenstelling tot wat het Groenboek veronderstelt maar de vraag of informatie over de 
kosten van de verschillende betalingsmethodes aan de consument van invloed is op zijn of 
haar keuze van betalingswijze.

Toeslagen

De toeslagen vormen een problematische kwestie aangezien aankopen hierdoor duurder 
kunnen worden met een bedrag dat niet overeenstemt met de werkelijke aan de gekozen 
betalingswijze verbonden kosten. De rapporteur denkt evenwel dat het uiteindelijk aan de 
lidstaten is om te bepalen of zij de aanrekening van toeslagen al dan niet verbieden.
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Veiligheid van betalingen

De veiligheid van betalingen mag bij alle bevordering van de verscheidenheid aan 
betalingsinstrumenten en totstandbrenging van innovatieve betalingsmethodes niet in gevaar 
komen. Naargelang de gemeenschappelijke technische normen voor bijvoorbeeld 
betaalkaartsystemen verder ontwikkeld worden, dienen tevens de gemeenschappelijke 
veiligheidsnormen op een hoger plan te worden gebracht.

Bovendien dient er zorgvuldig te worden bekeken naar de kwestie van toegang van niet-
bancaire instellingen tot de bankrekeninggegevens van de klant en mag deze niet worden 
ondersteund voordat hier hetzelfde veiligheidsniveau gegarandeerd kan worden als voor 
bankrekeningen.


