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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen, overstappen van 
betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0266),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0125/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het VWEU,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische 
zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De goede werking van de interne 
markt en de ontwikkeling van een 
moderne, sociaal inclusieve economie zijn 
steeds meer afhankelijk van de universele 
verlening van betalingsdiensten.
Aangezien betalingsdienstaanbieders de 
marktlogica volgen en dus de neiging 
hebben zich vooral op commercieel 
aantrekkelijke consumenten te richten en 
kwetsbare consumenten daardoor een 
beperktere keuze aan producten hebben, 
moet er nieuwe wetgeving worden 
opgesteld als onderdeel van een slimme 
economische strategie voor de EU.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er kan evenwel meer worden gedaan 
om de eengemaakte markt voor 
retailbanking te verbeteren en te 
ontwikkelen. Met name vormen het gebrek 
aan transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten alsmede de moeilijkheden bij het 
overstappen van betaalrekening nog steeds 
barrières voor de ontplooiing van een 
volledig geïntegreerde markt.

(3) Zoals het Europees Parlement reeds in 
zijn resolutie van 4 juli 2012 met daarin 
aanbevelingen aan de Commissie inzake 
de toegang tot basisbetalingsdiensten 
stelde, dient er evenwel meer te worden 
gedaan om de eengemaakte markt voor 
retailbanking te verbeteren en te 
ontwikkelen. Hand in hand hiermee dient 
de financiële sector in de EU waarlijk 
dienstbaar te worden gesteld aan het 
bedrijfsleven en de consument.
Momenteel vormen het gebrek aan 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
kosten alsmede de moeilijkheden bij het 
overstappen van betaalrekening nog steeds 
barrières voor de ontplooiing van een 
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volledig geïntegreerde markt. De grote 
verschillen in productkwaliteit en de 
beperkte mededinging in de 
retailbankingsector moeten worden 
aangepakt en er moeten hoogkwalitatieve 
normen worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften.
Vergelijking tussen kosten is niet 
realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken.
Gestandaardiseerde terminologie, in 
combinatie met gerichte informatie over 
kosten voor de meest representatieve 
betalingsdiensten in een consistent formaat, 
kan de consument helpen inzicht te 
verwerven in de kosten en deze te 
vergelijken.

(11) Het is voor de consumenten van vitaal 
belang inzicht te kunnen krijgen in de 
kosten, zodat zij aanbiedingen van 
verschillende betalingsdienstaanbieders 
kunnen vergelijken en met kennis van 
zaken kunnen besluiten welke rekening het 
meest aangepast is aan hun behoeften. Ook 
dienen de provisies en kosten voor 
consumenten vooraf reeds volledig 
transparant te zijn, opdat zij hun 
financiële zaken verantwoord en 
duurzaam beheren kunnen. Vergelijking 
tussen kosten is niet realiseerbaar indien de 
betalingsdienstaanbieders voor dezelfde 
betalingsdiensten een verschillende 
terminologie gebruiken en in verschillende 
formaten informatie verstrekken.
Gestandaardiseerde terminologie voor de 
meest representatieve betalingsdiensten en 
andere kosten in verband met de levering 
van betaalrekeningen in een consistent 
formaat in combinatie met volledige 
kosteninformatie, kan de consument 
helpen inzicht te verwerven in de kosten en 
deze te vergelijken.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Consumenten zouden het meest 
profiteren van informatie die beknopt is en
waarmee het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. De instrumenten die ter 
beschikking worden gesteld van de 
consumenten om 
betaalrekeningaanbiedingen te vergelijken, 
zouden geen positieve impact hebben als 
de tijd die besteed wordt om voor de 
verschillende aanbiedingen lange lijsten 
van kosten door te nemen niet 
gecompenseerd zou worden door het 
voordeel om het aanbod te kiezen dat de 
beste waarde vertegenwoordigt. Derhalve
moet de terminologie betreffende kosten 
alleen voor de meest representatieve 
termen en definities binnen de lidstaten 
worden gestandaardiseerd om het risico 
van overinformatie te voorkomen.

(12) Consumenten zouden het meest 
profiteren van zo beknopt mogelijke en 
gestandaardiseerde informatie waarmee 
het aanbod van de verschillende 
betalingsdienstaanbieders gemakkelijk te 
vergelijken is. Er dient een veelvoud aan
instrumenten ter beschikking te worden 
gesteld van de consumenten om 
betaalrekeningaanbiedingen te vergelijken
en er dient consumententoetsing te 
worden georganiseerd. In dit stadium 
moet de terminologie betreffende kosten 
alleen voor de meest representatieve 
termen en definities binnen de lidstaten 
worden gestandaardiseerd om het geheel 
snel te kunnen invoeren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 
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betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt.
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau.

betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt.
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau.
Dergelijke definities moeten dusdanig 
ruim worden geformuleerd dat de 
gestandaardiseerde terminologie 
doeltreffend gebruikt kan worden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders aan
de consumenten een lijst verstrekken van 
de kosten die voor de in de
gestandaardiseerde terminologie 
opgesomde diensten worden aangerekend.
Dit zou eveneens bijdragen aan de 
totstandbrenging van een gelijk speelveld 
tussen de kredietinstellingen die op de 
betaalrekeningmarkt concurreren. Het
informatiedocument betreffende de kosten 
mag alleen informatie over de meest 
representatieve betalingsdiensten in elke 
lidstaat bevatten, in voorkomend geval 
onder gebruikmaking van de termen en 
definities die op EU-niveau zijn 
vastgesteld. Om de consumenten te helpen 
inzicht te verkrijgen in de kosten die zij 
voor hun betaalrekening moeten betalen, 
moet een glossarium met toelichting 
betreffende ten minste de in de lijst 
opgenomen kosten en diensten voor hen 
beschikbaar worden gesteld. Het 

(15) Om de consumenten te helpen 
gemakkelijk betaalrekeningkosten over 
heel de eengemaakte markt te vergelijken, 
moeten de betalingsdienstaanbieders de 
consumenten een compleet overzicht 
verstrekken van de kosten voor alle 
diensten in verband met de levering van 
de betaalrekening, dit waar mogelijk 
onder gebruikmaking van
gestandaardiseerde termen en definities. In 
het informatiedocument betreffende de 
kosten moet in voorkomende gevallen 
uitsluitend de op EU-niveau vastgestelde 
termen en definities worden gehanteerd.
Hiermee kan tevens worden bijgedragen
aan de totstandbrenging van een gelijk 
speelveld tussen de kredietinstellingen die 
op de betaalrekeningmarkt concurreren.
Om de consument een geïnformeerde 
keuze te kunnen laten maken, dient het
informatiedocument betreffende de kosten 
tevens te vermelden of er een 
depositogarantieregeling bestaat voor deze 
rekening, alsmede in zoverre beschikbaar 
ten minste twee onafhankelijke 
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glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 
een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten ten minste jaarlijks te 
informeren over alle kosten die betreffende 
hun rekening zijn aangerekend. Er moet 
achteraf in een specifieke samenvatting 
informatie worden verstrekt. Daarbij moet 
een volledige overzicht worden gegeven
van de kosten teneinde een consument in 
staat te stellen inzicht erin te krijgen op 
welke kosten de uitgaven betrekking 
hebben en na te gaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzingen of van 
aanbieder te veranderen. Dit voordeel zou 
worden gemaximaliseerd door te voorzien 
in informatieverstrekking betreffende 
kosten achteraf met betrekking tot 
dezelfde diensten als de 
informatieverstrekking vooraf.

beoordelingen van de kredietwaardigheid 
van de betalingsdienstaanbieder te 
bevatten. Om de consumenten te helpen 
inzicht te verkrijgen in de kosten die zij 
voor hun betaalrekening moeten betalen, 
moet een glossarium met een duidelijke, 
niet-technische en ondubbelzinnige 
toelichting betreffende ten minste de in de 
lijst opgenomen kosten en diensten voor 
hen beschikbaar worden gesteld. Het 
glossarium dient een nuttig instrument te 
zijn om een beter inzicht in de betekenis 
van de kosten aan te moedigen en ertoe bij 
te dragen dat de consumenten in staat 
worden gesteld uit een breder 
betaalrekeningenaanbod te kiezen. Voor 
betalingsdienstaanbieders moet eveneens 
een verplichting worden ingevoerd om 
consumenten kosteloos maandelijks en
jaarlijks te informeren over alle kosten die 
betreffende hun rekening zijn aangerekend.
Er moet achteraf in een specifieke 
samenvatting informatie worden verstrekt.
Een dergelijk afschrift van de 
persoonlijke rekening moet een volledig
overzicht geven van de renteopbrengst en 
de kosten, alsmede kennisgevingen 
bevatten van wijzigingen aan kosten of 
rentepercentages. De consument moet alle 
informatie krijgen om zich inzicht te 
kunnen verschaffen in de kosten waarop 
de uitgaven betrekking hebben en om te 
kunnen nagaan of het nodig is de 
consumptiepatronen te wijzingen of van 
aanbieder te veranderen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-

(17) Met het oog op het consistente gebruik 
van de geldende terminologie op EU-
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niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat. Behalve in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en de kostenstaat mogen 
betalingsdienstaanbieders merknamen 
gebruiken om diensten aan te duiden.

niveau over heel de Unie, moeten de 
lidstaten de betalingsdienstaanbieders 
verplichten bij het communiceren met 
consumenten gebruik te maken van de 
geldende terminologie op EU-niveau 
alsook de resterende nationale 
gestandaardiseerde terminologie die is 
vastgesteld in de voorlopige lijst, 
daaronder begrepen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
en het afschrift van de persoonlijke 
rekening. Betalingsdienstaanbieders 
mogen merknamen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of het afschrift van de persoonlijke 
rekening weergeven indien dit bovenop en 
niet in plaats van de gestandaardiseerde 
terminologie komt alsook als bijkomende 
aanduiding van de aangeprezen diensten 
of rekening.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Vergelijkingswebsites zijn voor de 
consumenten een effectief middel om op 
een centraal punt de voordelen van de 
verschillende aanbiedingen betreffende 
betaalrekeningen te beoordelen. Zij kunnen 
het juiste evenwicht garanderen tussen het 
feit dat de informatie duidelijk en beknopt, 
maar ook volledig en omvattend moet zijn, 
door de gebruikers in staat te stellen 
wanneer dit voor hen van belang is meer 
gedetailleerde informatie te verkrijgen. Zij 
kunnen eveneens de zoekkosten 
verminderen omdat consumenten geen 
informatie los van de 
betalingsdienstaanbieders zullen hoeven in 
te winnen.

(18) Onafhankelijke vergelijkingswebsites 
kunnen een effectief middel zijn voor 
consumenten om op een centraal punt de 
voordelen van de verschillende 
aanbiedingen betreffende betaalrekeningen 
te beoordelen, evenwel in de 
veronderstelling dat zij de informatie 
terzake vertrouwenswaardig, onpartijdig 
en transparant achten. Dergelijke 
websites kunnen het juiste evenwicht 
garanderen tussen het feit dat de informatie 
duidelijk en beknopt, maar ook volledig en 
omvattend moet zijn, door de gebruikers in 
staat te stellen wanneer dit voor hen van 
belang is algemene alsook 
gepersonaliseerde en meer gedetailleerde 
informatie te verkrijgen. Zij kunnen 
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eveneens de zoekkosten verminderen 
omdat consumenten geen informatie los 
van de betalingsdienstaanbieders zullen 
hoeven in te winnen. Het is van cruciaal 
belang dat de consument geïnformeerd 
wordt over de beschikbaarheid van 
betrouwbare vergelijkingswebsites. De 
bevoegde autoriteiten dienen dan ook 
informatiecampagnes te voeren voor het 
algemeen publiek.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De
lidstaten moeten een vrijwillige 
erkenningsregeling vaststellen waardoor 
private beheerders van 
vergelijkingswebsites in overeenstemming 
met vastgestelde kwaliteitscriteria 
erkenning kunnen aanvragen. Er dient een 
door een bevoegde autoriteit of een 
andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria 
voldoen.

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten en rentepercentages te 
verkrijgen, moet de consumenten toegang 
worden geboden tot vergelijkingswebsites 
die openbaar toegankelijk zijn en 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één onafhankelijke en openbaar 
toegankelijke website die geëxploiteerd 
wordt door of namens een bevoegde 
autoriteit of enige andere bevoegde 
overheid op hun respectieve 
grondgebieden. Een dergelijke website 
dient aanvullende informatie te 
verstrekken over gestandaardiseerde EU-
terminologie, het recht van de consument 
op toegang tot betaalrekeningen, alsook 
over de beschikbare overstapprocedures 
op nationaal en EU-niveau. De lidstaten 
moeten met het oog op vergroting van het 
consumentenvertrouwen in de overige 
beschikbare vergelijkingswebsites een 
vrijwillige erkenningsregeling vaststellen 
waardoor private beheerders van 
vergelijkingswebsites in overeenstemming 
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met vastgestelde kwaliteitscriteria en 
onpartijdigheidsbepalingen erkenning 
kunnen aanvragen. Teneinde de 
beschikbaarheid van vergelijkbare 
informatie over kosten en 
rentepercentages voor mobiele 
consumenten te vergroten, dient de 
Commissie in samenwerking met de EBA 
een EU-portaal in te richten voor de in de 
lidstaten beschikbare 
vergelijkingswebsites.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als dit niet 
met overmatige administratieve en 
financiële lasten gepaard gaat. De 
procedure voor het overzetten van de 
betaalrekening naar een andere 
betalingsdienstaanbieder moet helder en
snel zijn. De eventuele kosten die door 
betalingsdienstaanbieders met betrekking 
tot de overstapservice worden 
aangerekend, moeten in overeenstemming 
zijn met de werkelijke kosten die door de
betalingsdienstaanbieders worden 
gemaakt. Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau worden 
gefaciliteerd. Aangezien 
grensoverschrijdend overstappen
complexer kan zijn dan overstappen op 
nationaal niveau en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor grensoverschrijdend overstappen in 
langere termijnen worden voorzien. Het 
feit of verschillende termijnen behouden 
moeten worden, moet worden geëvalueerd 

(21) Consumenten zijn alleen gemotiveerd 
om van rekening te veranderen als de 
potentiële voordelen groter zijn dan de 
veronderstelde risico's en als dit niet met 
overmatige administratieve en financiële 
lasten gepaard gaat. De procedure voor het 
overzetten van de betaalrekening naar een 
andere betalingsdienstaanbieder moet 
helder, snel en veilig zijn. Dit is uitsluitend 
mogelijk indien lidstaten voorzien in een 
dienst voor automatische doorgeleiding 
van betalingen, met inbegrip van 
geautomatiseerde meldingen aan 
begunstigden en betalers. Dit alles moet 
tegen 2016 in de lidstaten beschikbaar 
zijn. Betalingsdienstaanbieders mogen 
uitsluitend overstapkosten in rekening 
brengen voor betaalrekeningen die 
minder dan 1 jaar geleden zijn geopend.
Om een positieve impact op de 
concurrentie te hebben, moet overstappen 
ook op grensoverschrijdend niveau worden 
gefaciliteerd. Aangezien de overstap van 
of naar een andere 
betalingsdienstaanbieder buiten de 
Europese betalingsruimte (SEPA) 
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in de context van de toetsing van de 
voorgestelde richtlijn.

complexer kan zijn dan de overstap binnen 
deze ruimte en kan vereisen dat 
betalingsdienstaanbieders hun interne 
procedures aanpassen en verfijnen, moet 
voor overstappen naar een aanbieder 
buiten de SEPA worden voorzien in 
langere termijnen. Het feit of verschillende 
termijnen behouden moeten worden, moet 
worden geëvalueerd in de context van de 
toetsing van de voorgestelde richtlijn.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het overstappen moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn voor de consument. De 
lidstaten moeten er dan ook voor zorgen 
dat de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk 
is voor het initiëren en beheren van het 
proces namens de consument.

(22) Het overstappen moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn voor de consument. De 
lidstaten moeten er dan ook voor zorgen 
dat de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk 
is voor het initiëren en beheren van het 
proces namens de consument en dat de 
consument en het desbetreffende 
bankpersoneel bewust worden gemaakt 
van deze verantwoordelijkheid en op de 
hoogte zijn van de wijze van uitvoering 
van de overstap.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het moet de consumenten worden 
toegestaan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder, idealiter in het 

(23) Als algemene regel en op voorwaarde 
dat de consument toestemming heeft 
verleend, dient de ontvangende 
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kader van één enkele ontmoeting met de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder, te 
vragen alle of een deel van de 
terugkerende betalingen over te zetten 
alsook het resterende saldo over te 
brengen. Daartoe moeten de consumenten 
in staat zijn om één toestemming voor de 
genoemde taken te ondertekenen. Alvorens 
de toestemming wordt verleend, moet de 
consument worden geïnformeerd over alle 
stappen van de procedure die noodzakelijk 
zijn om het overstappen te voltooien.

betalingsdienstaanbieder, idealiter in het 
kader van één enkele ontmoeting met de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder, 
namens de consument de terugkerende 
betalingen over te zetten alsook resterende 
saldi over te brengen. Daartoe moeten de 
consumenten in staat zijn om één 
toestemming of afwijzing voor de 
genoemde taken te ondertekenen. Alvorens 
de toestemming wordt verleend, moet de 
consument worden geïnformeerd over alle 
stappen van de procedure die noodzakelijk 
zijn om het overstappen te voltooien.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
Met het oog op een zo ruim mogelijke 
toegang tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk
faillissement, en hun woonplaats. Het recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties in elke lidstaat moet 
bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van 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 terrorisme, 
met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

(27) Consumenten die legaal in de Unie 
wonen en in een bepaalde lidstaat geen 
betaalrekening aanhouden, moeten in die 
lidstaat een betaalrekening met 
basisfuncties kunnen openen en gebruiken.
De lidstaten moeten er verder voor zorgen 
dat de in deze richtlijn voorziene 
overstapservice tevens beschikbaar is voor 
betaalrekeningen met basisfuncties. Met 
het oog op een zo ruim mogelijke toegang 
tot dergelijke rekeningen, moeten 
consumenten er toegang toe hebben 
ongeacht hun financiële omstandigheden, 
zoals werkloosheid of persoonlijk 
faillissement, en hun woonplaats.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het recht op toegang tot een 
betaalrekening met basisfuncties in elke 
lidstaat moet worden verleend 
overeenkomstig 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 
terrorisme, met name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures. Er moet 
een mechanisme worden gecreëerd 
waarmee consumenten zonder vast adres 
voldoen kunnen aan de vereisten van 
Hoofdstuk II van Richtlijn 2005/60/EG en 
de lidstaten dienen ervoor te zorgen dat dit 
mechanisme op proportionele wijze wordt 
toegepast en niet wordt misbruikt als 
excuus ter afwijzing van commercieel 
minder aantrekkelijke consumenten.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) De lidstaten moeten 
betalingsdienstaanbieders verplichten 
ervoor te zorgen dat personeelsleden 
voldoende zijn opgeleid en dat mogelijke 
belangenconflicten geen negatieve 
gevolgen hebben voor deze consumenten, 
dit opdat gebruikers van betaalrekeningen 
met basisfuncties een passende 
dienstverlening krijgen.
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Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ten minste één betalingsdienstaanbieder
een betaalrekening met basisfuncties aan 
de consumenten aanbiedt. De toegang 
mag niet al te moeilijk zijn en mag geen 
overmatige kosten voor de consumenten 
met zich meebrengen. In dit verband 
moeten de lidstaten rekening houden met 
factoren zoals de locatie van de 
aangewezen betalingsdienstaanbieders op 
hun grondgebied. Om het risico van 
financiële uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

(28) De lidstaten moeten 
betalingsdienstaanbieders die als 
onlosmakelijk onderdeel van hun normale 
bedrijfsactiviteiten betaalrekeningen 
aanbieden, verplichten consumenten een 
betaalrekening met basisfuncties aan te 
bieden. De toegang mag niet al te moeilijk 
zijn en mag geen overmatige kosten voor 
de consumenten met zich meebrengen.
Mogelijke uitzonderingen dienen ook 
gebaseerd te zijn op objectieve en 
restrictieve criteria en mogen niet ten 
koste gaan van het recht van toegang voor 
consumenten. Om het risico van financiële 
uitsluiting voor consumenten te 
minimaliseren, moeten de lidstaten het 
financiële onderwijs, mede op school, 
verbeteren, en overmatige schuldenlast 
bestrijden. Voorts moeten de lidstaten 
initiatieven van betalingsdienstaanbieders 
bevorderen om de combinatie van het 
aanbieden van betaalrekeningen met 
basisfuncties en financieel onderwijs te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten nog geen betaalrekening op 

(29) Om hun recht op toegang tot een 
basisbetaalrekening uit te oefenen, mogen 
consumenten niet al een andere
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hetzelfde grondgebied aanhouden.
Wanneer het niet mogelijk is elektronische 
systemen te gebruiken om na te gaan of 
een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

betaalrekening op het gegeven grondgebied 
aanhouden en moet er van hen verlangd 
worden dat zij hun normale 
betaalrekening opheffen om over te 
kunnen schakelen naar een 
betaalrekening met basisfuncties.
Wanneer het niet mogelijk is voldoende 
transparante, betrouwbare en snelle 
elektronische systemen te gebruiken om na 
te gaan of een consument al dan niet een 
betaalrekening aanhoudt, moeten 
betalingsdienstaanbieders een verklaring 
van de consumenten aanvaarden als een 
betrouwbaar middel om te controleren of 
ze nog geen betaalrekening aanhouden.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten waarvoor door de 
lidstaten derwijze een minimumaantal 
verrichtingen wordt bepaald dat met zowel 
de behoeften van de consumenten als met 
de commerciële praktijken in de betrokken 
lidstaat rekening wordt gehouden. Naast 
deze lijst van minimumdiensten mogen de 
banken hun gebruikelijke kosten 
aanrekenen. Aan basisbetaalrekeningen 
gekoppelde diensten moeten de 
voorziening omvatten om te storten en 
geld op te nemen. De consumenten moeten 
in staat zijn essentiële betalingstransacties 
uit te voeren zoals het ontvangen van een 
inkomen of uitkeringen, het betalen van 
rekeningen of belastingen en het aankopen 
van goederen en diensten, onder meer via 
automatische afschrijving, overmaking en 
het gebruik van een betaalkaart. Dergelijke 
diensten moeten de aankoop van goederen 

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten waarvoor door de 
lidstaten derwijze een minimumaantal 
verrichtingen wordt bepaald dat met zowel
de behoeften van de consumenten als met 
de commerciële praktijken in de betrokken 
lidstaat rekening wordt gehouden. Naast 
deze lijst van minimumdiensten mogen de 
banken hun gebruikelijke kosten 
aanrekenen. Aan basisbetaalrekeningen 
gekoppelde diensten moeten de 
voorziening omvatten om geld in te leggen 
en op te nemen via de verschillende 
beschikbare kanalen. De consumenten 
moeten in staat zijn essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het 
ontvangen van een inkomen of uitkeringen, 
het betalen van rekeningen of belastingen 
en het aankopen van goederen en diensten, 
onder meer via automatische afschrijving, 
overmaking - met inbegrip van 
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en diensten online mogelijk maken en 
moeten consumenten de gelegenheid 
bieden via het platform voor online 
bankieren van de betalingsdienstaanbieder, 
indien beschikbaar, betaalopdrachten te 
initiëren. Een betaalrekening met 
basisfuncties mag evenwel niet tot online 
gebruik worden beperkt aangezien 
daardoor een belemmering voor 
consumenten zonder internettoegang zou 
ontstaan. Consumenten mag geen toegang 
tot een voorschot in rekening-courant 
worden verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden.

permanente opdrachten - en het gebruik 
van een betaalkaart. Dergelijke diensten 
moeten de aankoop van goederen en 
diensten online mogelijk maken en moeten 
consumenten de gelegenheid bieden via het 
platform voor online bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, betaalopdrachten te initiëren.
Een betaalrekening met basisfuncties mag 
evenwel niet tot online gebruik worden 
beperkt aangezien daardoor een 
belemmering voor consumenten zonder 
internettoegang zou ontstaan.
Consumenten mag geen toegang tot een 
voorschot in rekening-courant worden 
verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden ingeval 
de kosten voor dergelijke geldmiddelen 
apart aan de consument bekend worden 
gemaakt en op zijn minst even gunstig zijn 
als de door de aanbieder in rekening 
gebrachte kosten voor rood staan.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om ervoor te zorgen dat 
basisbetaalrekeningen voor zoveel 
mogelijk consumenten beschikbaar zijn, 
moeten ze kosteloos of tegen redelijke 
kosten worden aangeboden. Bovendien 
moeten alle extra kosten voor de 
consument wegens niet-naleving van de 
voorwaarden van het contract redelijk zijn.
De lidstaten moeten volgens nationale 
omstandigheden vaststellen wat redelijke

(31) Om ervoor te zorgen dat 
basisbetaalrekeningen voor zoveel 
mogelijk consumenten beschikbaar zijn, 
moeten ze kosteloos of tegen redelijke 
kosten worden aangeboden. Bovendien 
moeten alle extra kosten voor de 
consument wegens niet-naleving van de 
voorwaarden van het contract redelijk zijn 
en overeenstemmen met het gebruikelijke 
prijsbeleid van de aanbieder. De lidstaten 
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kosten zijn. Met het oog op consistentie en 
efficiëntie bij de uitvoering van het 
beginsel van redelijke kosten, moet de 
EBA worden belast met het geven van 
richtsnoeren ten aanzien van de in deze 
richtlijn vastgestelde algemene criteria.

moeten volgens nationale omstandigheden 
vaststellen wat een redelijk maximum voor 
de totale jaarlijkse kosten is. Met het oog 
op consistentie en efficiëntie bij de 
uitvoering van het beginsel van redelijke 
kosten, moet de EBA worden belast met 
het geven van richtsnoeren ten aanzien van 
de in deze richtlijn vastgestelde algemene 
criteria.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Door de lidstaten en de 
betalingsdienstaanbieders moet aan de 
consumenten duidelijke en begrijpelijke 
informatie over het recht op een 
bankrekening met basisfuncties worden 
verstrekt. De informatie moet betrekking 
hebben op de voornaamste functies en 
voorwaarden voor het gebruik van de 
rekening en ook de stappen die de 
consumenten moeten volgen om hun recht 
op het openen van een betaalrekening met 
basisfuncties uit te oefenen. Met name 
moeten de consumenten erover worden 
geïnformeerd dat de aankoop van extra 
diensten niet verplicht is om toegang te 
verkrijgen tot een betaalrekening met 
basisfuncties.

(33) De lidstaten dienen ervoor zorg te 
dragen dat het algemeen publiek 
geïnformeerd is over de beschikbaarheid 
van betaalrekeningen met basisfuncties.
De communicatiemaatregelen dienen 
gericht te zijn op een duidelijk omlijnde 
doelgroep, in te gaan op de specifieke 
behoeften en zorgen van niet over een 
bankrekening beschikkende, kwetsbare en 
mobiele consumenten en betrekking te 
hebben op de voornaamste functies en 
voorwaarden voor het gebruik van de 
rekening en ook de stappen die de 
consumenten moeten volgen om hun recht 
op het openen van een betaalrekening met 
basisfuncties uit te oefenen. Met name 
moeten de consumenten erover worden 
geïnformeerd dat de aankoop van extra 
diensten niet verplicht is om toegang te 
verkrijgen tot een betaalrekening met 
basisfuncties.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen bevoegde 
autoriteiten aan te wijzen die gemachtigd 
zijn om de handhaving van deze richtlijn te 
garanderen en waaraan onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend. De aangewezen bevoegde 
autoriteiten beschikken over toereikende 
middelen voor de uitoefening van hun 
taken. De lidstaten moeten verschillende 
bevoegde autoriteiten kunnen aanwijzen 
om de uitgebreide verplichtingen te 
handhaven die in deze richtlijn zijn 
neergelegd.

(34) De lidstaten dienen bevoegde 
autoriteiten aan te wijzen die gemachtigd 
zijn om de handhaving van deze richtlijn te 
garanderen en waaraan onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend. De aangewezen bevoegde 
autoriteiten zijn onafhankelijk van 
betalingsdienstaanbieders en beschikken 
over toereikende middelen voor de 
uitoefening van hun taken. De lidstaten 
moeten verschillende bevoegde autoriteiten 
kunnen aanwijzen om de uitgebreide 
verplichtingen te handhaven die in deze 
richtlijn zijn neergelegd.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De consumenten moeten toegang 
hebben tot effectieve en efficiënte 
buitengerechtelijke herstelprocedures voor 
de beslechting van geschillen die uit de 
rechten en verplichtingen uit hoofde van 
deze richtlijn ontstaan. Een dergelijke 
toegang is reeds gewaarborgd bij Richtlijn 
2013/…/EU voor wat relevante 
contractuele geschillen betreft.
Consumenten moeten echter eveneens 
toegang hebben tot buitengerechtelijke 
herstelprocedures ingeval van 
precontractuele geschillen betreffende bij 
deze richtlijn vastgestelde rechten en 
verplichtingen, bv. wanneer aan hen 
toegang tot een betaalrekening met 

(35) De consumenten moeten toegang 
hebben tot effectieve en efficiënte 
buitengerechtelijke klachten- en 
herstelprocedures voor de beslechting van 
geschillen die uit de rechten en 
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn 
ontstaan. De 
geschillenbeslechtingprocedures dienen 
eenvoudig toegankelijk te zijn en de 
bevoegde autoriteiten dienen aan een 
aantal criteria te voldoen, zoals onder 
meer gelijke vertegenwoordiging van 
dienstverleners en gebruikers. Een 
dergelijke toegang is reeds gewaarborgd bij 
Richtlijn 2013/…/EU voor wat relevante 
contractuele geschillen betreft.
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basisfuncties wordt ontzegd. De naleving 
van de bepalingen van deze richtlijn vereist 
dat persoonsgegevens van consumenten 
worden verwerkt. Een dergelijke 
verwerking wordt beheerst door Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens. Deze richtlijn 
moet daarom voldoen aan de in Richtlijn 
95/46/EG en de nationale wetgeving ter 
uitvoering daarvan vastgestelde regels.

Consumenten moeten echter eveneens 
toegang hebben tot buitengerechtelijke 
herstelprocedures ingeval van 
precontractuele geschillen betreffende bij 
deze richtlijn vastgestelde rechten en 
verplichtingen, bv. wanneer aan hen 
toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties wordt ontzegd. De naleving 
van de bepalingen van deze richtlijn vereist 
dat persoonsgegevens van consumenten 
worden verwerkt. Een dergelijke 
verwerking wordt beheerst door Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens. Deze richtlijn 
moet daarom voldoen aan de in Richtlijn 
95/46/EG en de nationale wetgeving ter 
uitvoering daarvan vastgestelde regels.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Teneinde zorg te dragen voor een 
doeltreffende tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn, dienen de bevoegde autoriteiten 
specifieke regels in te stellen inzake 
doeltreffende en afschrikwekkende 
sancties, daarbij rekening houdend met de 
door de EBA uitgevaardigde richtsnoeren 
over de soort en de zwaarte van sancties.
Sancties of andere door de bevoegde 
autoriteit opgelegde maatregelen naar 
aanleiding van schending van de 
nationale bepalingen ter omzetting van 
deze richtlijn dienen onverwijld openbaar 
te worden gemaakt.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om de in deze richtlijn vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het bepalen 
van de gestandaardiseerde terminologie op 
EU-niveau voor betalingsdiensten die een 
aantal lidstaten gemeenschappelijk hebben 
en de gerelateerde definities van deze 
termen.

(36) Om de in deze richtlijn vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot het bepalen 
van de gestandaardiseerde terminologie op 
EU-niveau voor betalingsdiensten die een 
aantal lidstaten gemeenschappelijk hebben 
en de gerelateerde definities van deze 
termen. Het is van groot belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg voert, 
waaronder op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
vervolgens om de twee jaar, dienen de 
lidstaten betrouwbare jaarstatistieken te 
verkrijgen over de werking van de bij deze 
richtlijn ingevoerde maatregelen. Zij 

(38) De lidstaten dienen jaarlijks en voor 
de eerste maal binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
betrouwbare jaarstatistieken te verkrijgen 
over de werking van de bij deze richtlijn 
ingevoerde maatregelen. Zij moeten alle 
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moeten alle relevante informatiebronnen 
gebruiken en die informatie aan de 
Commissie meedelen.

relevante informatiebronnen gebruiken en 
die informatie aan de Commissie 
meedelen. De Commissie stelt op basis van 
de aldus ontvangen informatie een 
jaarverslag op.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. Bij de 
toetsing dient te worden nagegaan of door 
de ingevoerde maatregelen de consument 
een beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel basisbetaalrekeningen
zijn geopend, mede door consumenten die 
voorheen niet over een bankrekening 
beschikten. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere periode 
verlengde termijnen moeten worden 
behouden voor betalingsdienstaanbieders 
die grensoverschrijdend overstappen 
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 

(39) Vier jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn moet een toetsing ervan 
plaatsvinden om rekening te houden met 
marktontwikkelingen, zoals het ontstaan 
van nieuwe soorten betaalrekeningen en 
betalingsdiensten, alsook ontwikkelingen 
op andere gebieden van het uniale recht en 
de ervaringen van de lidstaten. In het 
kader daarvan dient tevens een analyse te 
worden gemaakt van de integratie van 
retailbanking binnen de EU en de 
versterking van hoogstaande 
dienstverlening aan 
betaalrekeningklanten. Bij de toetsing 
dient te worden nagegaan of door de 
ingevoerde maatregelen de consument een 
beter inzicht heeft in de 
betaalrekeningkosten, of betaalrekeningen 
vergelijkbaarder zijn geworden en of 
gemakkelijker van rekening kan worden 
overgestapt. Er moet daarbij ook worden 
nagegaan hoeveel betaalrekeningen met 
basisfuncties er zijn geopend, mede door 
consumenten die voorheen niet over een 
bankrekening beschikten. De toetsing dient 
tevens een gedetailleerde routekaart te 
omvatten voor de invoering van volledige 
overdraagbaarheid van 
betaalrekeningnummers binnen de hele 
EU. Daarbij moet eveneens worden 
nagegaan of gedurende een langere periode 
verlengde termijnen moeten worden 
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wetgevingsvoorstellen. behouden voor betalingsdienstaanbieders 
die overstappen van of naar rekeningen 
buiten de Europese betalingsruimte
verrichten. Eveneens moet daarbij worden 
beoordeeld of de bepalingen betreffende de 
informatie die moet worden verstrekt door 
betalingsdienstaanbieders wanneer zij 
pakketproducten aanbieden toereikend zijn 
dan wel of bijkomende maatregelen nodig 
zijn. De Commissie moet een verslag 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad, in voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) 'kosten': de eventuele kosten die door 
de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
betaalrekening uitgevoerde transacties;

(k) 'kosten': de kosten en sancties die door 
de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor andere diensten in verband met 
het aanhouden van een betaalrekening;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) 'automatische afschrijving': een 
betalingsdienst voor debiteringen van de 
betaalrekening van een betaler, waarbij een 
betalingstransactie door de begunstigde 
wordt geïnitieerd met goedkeuring van de 
betaler;

(n) 'automatische afschrijving': een 
betalingsdienst voor debiteringen van de 
betaalrekening van een betaler, waarbij een 
betalingstransactie door de begunstigde 
wordt geïnitieerd op basis van door de 
betaler aan de begunstigde, aan de 
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betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde of aan de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler
verstrekte goedkeuring;

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Gestandaardiseerde terminologie in 
verband met betaalrekeningen

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van ten 
minste 20 betalingsdiensten opstellen die
ten minste 80% van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaken. De lijst omvat termen en
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst van de op 
nationaal niveau meest representatieve 
aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten. De lijst geeft 
afhankelijk van wat het hoogste aantal 
oplevert een overzicht van ofwel 25
betalingsdiensten ofwel het aantal 
betalingsdiensten dat ten minste 90 % van 
het volume aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau 
uitmaakt. De lijst omvat termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan bij de in de eerste alinea 
uiteengezette criteria en voor wat betreft 
het gewicht van deze criteria voor 
doeleinden van lid 1.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de vaststelling, op basis van de 
voorlopige lijsten die ingevolge lid 3 zijn 
ingediend, van een gestandaardiseerde EU-
terminologie voor die betalingsdiensten 
welke ten minste een meerderheid van de 
lidstaten gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot vaststelling, 
op basis van de voorlopige lijsten die 
ingevolge lid 3 zijn ingediend, van een 
gestandaardiseerde EU-terminologie voor 
die betalingsdiensten welke ten minste een 
meerderheid van de lidstaten 
gemeenschappelijk hebben. De 
gestandaardiseerde EU-terminologie omvat 
gemeenschappelijke termen en definities 
voor de gemeenschappelijke diensten.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat 
onverwijld de ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij deze lijst.

5. Na de bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie van 
de in lid 4 bedoelde gedelegeerde 
handelingen, verwerkt elke lidstaat in 
voorkomende gevallen onverwijld de 
ingevolge lid 4 vastgestelde 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
in lid 1 bedoelde voorlopige lijst en 
publiceert hij een lijst van de nationaal 
gezien meest representatieve aan kosten 
onderworpen betalingsdiensten.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders vóór het aangaan 
van een contract betreffende een 
betaalrekening met een consument de 
consument een informatiedocument 
betreffende de kosten verstrekken dat de 
lijst van de meest representatieve diensten 
waarvan sprake in lid 5 van artikel 3 en de 
gerelateerde kosten voor elke dienst bevat 
alsmede andere mogelijke kosten in 
verband met de verstrekking van de 
betaalrekening.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
betalingsdienstaanbieders geen andere 
provisies of kosten in rekening brengen 
dan die staan weergegeven in het 
informatiedocument betreffende de 
kosten.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer van de in lid 1 
bedoelde betalingsdiensten wordt 
aangeboden als onderdeel van een pakket 
financiële diensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan welke in lid 1 bedoelde 
diensten in het pakket zijn opgenomen,
van de kosten voor het hele pakket en van 
de kosten voor elke dienst die niet is 
bedoeld in lid 1.

2. Indien een of meer van de 
betalingsdiensten wordt aangeboden als 
onderdeel van een pakket 
betalingsdiensten, wordt in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
mededeling gedaan van de kosten van het 
totale pakket, van de in het pakket 
opgenomen diensten en hun nummer, en 
van de kosten voor elke dienst die niet in 
het pakket zit.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het informatiedocument betreffende 
de kosten geeft een uiteenzetting van de 
relevante diensten van de complete lijst 
van de meest representatieve diensten 
zoals bedoeld in artikel 3, lid 5, alsook de 
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met de verschillende diensten gepaard 
gaande kosten.
Het dient tevens aan te geven of er een 
depositogarantieregeling bestaat voor deze 
rekening, alsook in zoverre beschikbaar 
ten minste twee onafhankelijke 
beoordelingen te bevatten van de 
kredietwaardigheid van de 
betalingsdienstaanbieder.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van 
betalingsdiensten waarvan sprake in lid 1 
en de gerelateerde definities.

Schrappen

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de 
betalingsdienstaanbieders ervoor te zorgen 
dat het glossarium in duidelijke, 
ondubbelzinnige en niet-technische taal is 
opgesteld.

5. De lidstaten verplichten de 
betalingsdienstaanbieders een glossarium 
op te stellen van de terminologie die 
gehanteerd wordt voor de aan de 
betaalrekeningen verbonden 
betalingsdiensten.

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het glossarium omvat:
(a) de volledige lijst van de meest 
representatieve diensten zoals bedoeld in 
artikel 3, lid 5, met gebruikmaking van de 
gestandaardiseerde EU-terminologie en 
de bijbehorende definities;
(b) uitleg over de werking van eventuele 
door de betalingsdienstaanbieder 
aangeboden bijkomende betalingsdiensten 
in verband met betaalrekeningen die niet 
onder letter (a) vallen;
De lidstaten leggen zich erop toe dat het 
overeenkomstig de eerste alinea verstrekte 
glossarium is opgesteld in duidelijke, 
ondubbelzinnige en niet-technische 
bewoordingen en dat het niet misleidend 
is.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders te allen tijde in 
lokalen die toegankelijk zijn voor de 
consumenten op een duurzaam medium 
kosteloos beschikbaar gesteld en worden in 
elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

6. Het informatiedocument betreffende de 
kosten en het glossarium worden door de 
betalingsdienstaanbieders in alle lokalen 
die toegankelijk zijn voor de consumenten 
op een duurzaam medium kosteloos 
beschikbaar gesteld en worden te allen 
tijde in elektronische vorm op hun website 
beschikbaar gesteld.

Or. en
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van het formaat
van het informatiedocument betreffende de 
kosten, het gemeenschappelijke symbool 
ervan en de volgorde waarin de in lid 5 van 
artikel 3 bedoelde diensten in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd.

7. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter omschrijving van een 
gestandaardiseerd presentatieformaat van 
het informatiedocument betreffende de 
kosten, het gemeenschappelijke symbool 
ervan en de volgorde waarin de in lid 5 van 
artikel 3 bedoelde diensten die op de 
volledige lijst figureren in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
worden gepresenteerd, dit na toetsing door 
consumenten teneinde ervoor te zorgen 
dat het informatiedocument 
consumentenvriendelijk is.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kostenstaat Afschrift persoonlijke rekening

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument ten minste jaarlijks een staat
verstrekken van alle kosten die voor zijn

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan 
consumenten kosteloos maandelijks of 
jaarlijks een afschrift van hun 
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betaalrekening zijn opgelopen. betaalrekening verstrekken.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in voorkomende gevallen de op de 
rekening toegepaste rentevoet;

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor elke aangeboden 
dienst zijn opgelopen;

(b) het totale bedrag aan kosten die tijdens 
de relevante periode voor elke aangeboden 
betalingsdienst of andere dienst in 
verband met het aanhouden van de 
rekening zijn opgelopen;

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het gemiddelde saldo en het totale 
gedurende de desbetreffende periode 
verdiende rente;

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) het aantal dagen dat de rekening in 
het rood stond alsmede de totale betaalde 
rentekosten met betrekking tot het 
debetsaldo gedurende de desbetreffende 
periode;

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) kennisgevingen van wijzigingen 
in de kosten of de rentevoet van de 
rekening voor- of achteraf;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) in voorkomende gevallen 
voorafgaande inkennisstelling van in de 
komende periode in rekening te brengen 
kosten alsook van kosten die in rekening 
zullen worden gebracht indien de 
consument geen stappen onderneemt om 
deze te voorkomen.

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De titel ‘kostenstaat’ staat duidelijk 
bovenaan op de eerste bladzijde van de 
staat naast een gemeenschappelijk symbool 
om het document van andere documentatie 
te onderscheiden.

3. De titel ‘afschrift persoonlijke 
rekening’ staat duidelijk bovenaan op de 
eerste bladzijde van de staat naast een 
gemeenschappelijk symbool om het 
document van andere documentatie te 
onderscheiden.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van de
kostenstaat, het gemeenschappelijke 
symbool ervan en de volgorde waarin de in 
lid 5 van artikel 3 bedoelde diensten in de
kostenstaat worden gepresenteerd.

4. De Commissie is gemachtigd ingevolge 
artikel 26 uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen ter bepaling van het formaat van het 
afschrift persoonlijke rekening, het 
gemeenschappelijke symbool ervan en de 
volgorde waarin de in lid 5 van artikel 3 
bedoelde diensten, die zijn opgenomen in 
de complete lijst, in het afschrift 
persoonlijke rekening worden 
gepresenteerd. In alle lidstaten worden het 
afschrift persoonlijke rekening en het 
glossarium voorafgaand aan 
ingebruikname daarvan getoetst door 
consumenten om ervoor te zorgen dat 
deze consumentenvriendelijk zijn.

Or. en
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Contractuele en commerciële informatie Mededelingen met standaardterminologie

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in hun
contractuele en commerciële informatie in 
voorkomend geval gebruik maken van de
termen en definities in de lijst van de 
meest representatieve betalingsdiensten als 
bedoeld in artikel 3, lid 5.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders in alle 
mededelingen aan consumenten voor 
onder meer contractuele en 
marketingdoeleinden in voorkomend geval 
gebruik maken van de gestandaardiseerde 
EU-terminologie van de complete lijst van 
de meest representatieve betalingsdiensten 
als bedoeld in artikel 3, lid 5.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieders mogen 
gebruik maken van merknamen om in hun 
contractuele en commerciële informatie 
hun diensten vast te stellen, op 
voorwaarde dat zij in voorkomend geval de 
overeenkomstige term in de lijst als 
bedoeld in artikel 3, lid 5 aanwijzen.
Betalingsdienstaanbieders maken in het 
informatiedocument betreffende de kosten 

2. De betalingsdienstaanbieders mogen in 
hun contractuele en
marketingmededelingen gebruikmaken 
van merknamen die specifieke 
betalingsdiensten of betaalrekeningen 
aanduiden, op voorwaarde dat zij in 
voorkomende gevallen de 
overeenkomstige term van de 
gestandaardiseerde EU-terminologie in de 
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of de kostenstaat geen gebruik van
merknamen.

lijst gebruiken als bedoeld in artikel 3, lid 
5. Betalingsdienstaanbieders mogen 
dergelijke merknamen in het 
informatiedocument betreffende de kosten 
of de kostenstaat weergeven indien dit 
bovenop en niet in plaats van de 
gestandaardiseerde terminologie komt en 
als bijkomende aanduiding van de 
aangeprezen diensten of rekening.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergelijkingswebsites Vergelijkingswebsites op nationaal niveau

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
EU-portaal voor vergelijkingswebsites

1. De lidstaten stellen de Commissie en de 
EBA in kennis van de 
vergelijkingswebsites die aan de 
voorwaarden van artikel 7, lid 1 en 2 
voldoen.
2. De Commissie richt in samenwerking 
met de EBA een openbaar toegankelijk 
EU-portaal in voor nationale 
vergelijkingswebsites. Het EU-portaal 
biedt de consumenten ter aanvulling op 
die informatie een glossarium met de 
gestandaardiseerde EU-technologie zoals 
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goedgekeurd overeenkomstig artikel 3, lid 
4, alsmede praktische richtsnoeren over 
het grensoverschrijdend overstappen 
tussen betaalrekeningen.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één onafhankelijke en openbaar 
toegankelijke website die geëxploiteerd 
wordt door of namens een bevoegde 
autoriteit of enige andere bevoegde 
overheid, waarop overeenkomstig de leden 
2 en 3 een vergelijking wordt gemaakt 
tussen de op het rekeningtegoed betaalde 
of gegeven rente, en tussen de kosten die 
door de betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden 
Bovendien biedt de vergelijkingswebsite 
de consumenten informatie over de 
gestandaardiseerde EU-terminologie, over 
toegang tot betaalrekeningen - waaronder 
betaalrekeningen met basisfuncties - en 
over overstapprocedures op nationaal en 
EU-niveau.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen een vrijwillige 
erkenningsregeling vast voor door private 

2. Bovendien stellen de lidstaten een 
vrijwillige erkenningsregeling vast voor 
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ondernemers beheerde websites waarop 
kosten worden vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders voor met 
betrekking tot betaalrekeningen 
aangeboden diensten worden aangerekend.
Om erkenning te verkrijgen, gelden voor 
door private ondernemers beheerde 
vergelijkingswebsites de volgende 
voorwaarden:

door private ondernemers beheerde 
websites waarop over het rekeningtegoed 
betaalde of ontvangen rente alsook de 
kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders voor met 
betrekking tot betaalrekeningen 
aangeboden diensten worden aangerekend, 
worden vergeleken. Om erkenning te 
verkrijgen, gelden voor door private 
ondernemers beheerde 
vergelijkingswebsites de volgende 
voorwaarden:

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij beschikken over systemen ter 
vermijding en oplossing van 
belangenconflicten tussen de exploitant 
van de vergelijkingswebsite en de 
betalingsdienstaanbieders, teneinde 
ervoor te zorgen dat mogelijk rechtstreeks 
of indirect eigendom van, controle over of 
commerciële relaties tussen de 
betalingsdienstaanbieders en de exploitant 
van vergelijkingswebsites niet ten koste 
gaan van naleving van punt a ter, a 
quater, a quinquies en a sexies;

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) zij op duidelijke wijze de namen 
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van hun eigenaren en hun 
financieringswijze vrijgeven;

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) duidelijke criteria opstellen 
voor het aanbevelen van een 
betaalrekening aan een 
betalingsdienstgebruiker;

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) onpartijdig zijn in de zin dat 
er geen advertenties van 
betalingsdienstaanbieders, hun agenten, 
filialen of merken op de thuispagina of de 
vergelijkingswebsites worden 
weergegeven;

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er wordt gebruik gemaakt van gewone (b) er wordt gebruik gemaakt van gewone 
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taal en, in voorkomend geval, de termen
als bedoeld in artikel 3, lid 5;

en ondubbelzinnige taal en, in 
voorkomend geval, de gestandaardiseerde 
EU-terminologie als bedoeld in artikel 3, 
lid 5

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verstrekking van actuele informatie; (c) verstrekking van juiste en 
geactualiseerde informatie en vermelding 
van de laatste actualisatie;

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) er wordt een voldoende breed overzicht 
van de betaalrekeningmarkt geboden;

(d) gebruikers objectieve en volledige 
resultaten aanbieden waarbij ten volste 
rekening wordt gehouden met de door de 
gebruiker geselecteerde zoekcriteria, en 
ingeval de weergegeven informatie geen 
overzicht van het totale marktaanbod 
geeft dit duidelijk melden voordat de 
zoekresultaten worden weergegeven;

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien geen website ingevolge lid 2 
erkend is, zorgen de lidstaten ervoor dat 
een website wordt opgezet die door de 
bevoegde autoriteit waarvan sprake in 
artikel 20 of enige andere bevoegde 
overheid beheerd wordt. Indien een 
website ingevolge lid 2 erkend is, kunnen 
de lidstaten besluiten een bijkomende 
website op te zetten die door de bevoegde 
autoriteit waarvan sprake in artikel 20 of 
enige andere bevoegde overheid beheerd 
wordt. Voor websites die door een 
bevoegde autoriteit worden beheerd 
ingevolge lid 1, geldt lid 2, onder a) tot en 
met e).

3. Websites die beheerd worden door of 
namens een bevoegde autoriteit worden 
beheerd ingevolge lid 1, geldt lid 2, onder 
a) tot en met e).

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. de EBA maakt een ontwerp voor 
technische reguleringsnormen om de 
accreditatiecriteria voor 
vergelijkingwebsites zoals bedoeld in 
artikel 7, lid 2, verder te ontwikkelen en 
vast te leggen.
EBA legt die ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk.… aan de 
Commissie voor.
De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
overeenkomstig de artikelen 10 t/m 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 vast te 
stellen.

Or. en
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Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten behouden het recht bij niet-
naleving van de verplichtingen in lid 2 de 
erkenning van private ondernemers te 
weigeren of in te trekken.

4. De lidstaten weigeren bij herhaaldelijke 
of aanhoudende niet-naleving van de 
verplichtingen in lid 2 de erkenning van 
private ondernemers of trekken deze in.

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
consumenten weet hebben van het 
bestaan van de in lid 1 bedoelde websites 
en de in lid 2 bedoelde geaccrediteerde 
websites. De bevoegde autoriteiten stellen 
gepaste informatie ter beschikking, in 
voorkomende gevallen met inbegrip van 
een openbaar toegankelijk register van 
geaccrediteerde vergelijkingswebsites op 
nationaal niveau.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer 
een betaalrekening samen met een andere 
dienst of een ander product als onderdeel 

1. De lidstaten zorgen er onverminderd 
artikel 4, lid 2 voor dat wanneer een 
betaalrekening samen met een andere 
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van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te kopen 
en afzonderlijke informatie verstrekt 
betreffende de kosten in verband met elk 
van de in het pakket aangeboden producten 
en diensten.

dienst of een ander product als onderdeel 
van een pakket wordt aangeboden, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
informeert over het feit of het mogelijk is 
de betaalrekening afzonderlijk aan te 
kopen, en zo ja, dat deze afzonderlijke 
informatie verstrekt betreffende de kosten 
in verband met elk van de in het pakket 
aangeboden producten en diensten

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
alleen betalingsdiensten als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2007/64/EG 
samen met een betaalrekening worden 
aangeboden.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
alleen betalingsdiensten als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2007/64/EG 
of in lid 1 van Bijlage I van Richtlijn 
2013/36/EU [CRD IV] samen met een 
betaalrekening worden aangeboden.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overstapservice wordt door de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
geïnitieerd. De ontvangende 
betalingsdienstaanbieder vraagt de 
consument schriftelijke toestemming om 
de overstapservice te verrichten. De 
toestemming stelt de consument in staat 
specifieke goedkeuring aan de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder te 
verlenen om elk van de taken te verrichten 

2. De overstapservice wordt door de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
geïnitieerd. De ontvangende 
betalingsdienstaanbieder verzoekt de 
consument om schriftelijke toestemming 
om de overstapservice te verrichten. De 
toestemming stelt de consument in staat 
specifieke goedkeuring aan de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder te 
verlenen of deze juiste te weigeren om elk 
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die zijn vermeld in lid 3, onder e) en f), en 
specifieke goedkeuring aan de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder te 
verlenen om elk van de taken te verrichten 
die zijn vermeld in lid 4, onder c) en d), en 
lid 5. De toestemming stelt de consument 
in staat specifiek om de overzending door 
de overbrengende betalingsdienstaanbieder 
van de in de leden 3, onder a) en b), 
vermelde informatie te verzoeken. De 
toestemming bevat tevens de datum vanaf 
welke terugkerende betalingen vanop de bij 
de ontvangende betalingsdienstaanbieder 
geopende rekening moeten worden 
uitgevoerd.

van de taken te verrichten die zijn vermeld 
in lid 3, onder e) en f), en specifieke 
goedkeuring aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder te verlenen of 
deze juiste te weigeren om elk van de 
taken te verrichten die zijn vermeld in lid 
4, onder c) en d), en lid 5. De toestemming 
stelt de consument in staat specifiek om de 
overzending door de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder van de in de leden 
3, onder a) en b), vermelde informatie te 
verzoeken. De toestemming bevat tevens 
de datum vanaf welke terugkerende 
betalingen vanop de bij de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder geopende 
rekening moeten worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10– lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder alle bijkomende 
informatie zenden die door de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder noodzakelijk 
wordt geacht om de overstap te verrichten;

(c) aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder alle bijkomende 
informatie zenden die de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder nodig heeft om 
de overstap te kunnen verrichten;

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder geen systeem 
aanbiedt voor automatische doorgeleiding 
van doorlopende opdrachten en 

(d) indien de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder nog geen systeem 
aanbiedt voor automatische doorgeleiding 
van doorlopende opdrachten en 
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automatische afschrijvingen naar de 
rekening die de consument bij de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
aanhoudt, op de in de toestemming 
bepaalde datum doorlopende opdrachten 
annuleren en ophouden automatische 
afschrijvingen te aanvaarden;

automatische afschrijvingen naar de 
rekening die de consument bij de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
aanhoudt, op de in de toestemming 
bepaalde datum doorlopende opdrachten 
annuleren en ophouden automatische 
afschrijvingen te aanvaarden;

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10– lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen zeven kalenderdagen de 
doorlopende opdrachten voor 
overmakingen waarom door de consument 
is verzocht, instellen en deze vanaf de in de 
toestemming bepaalde datum uitvoeren;

(a) binnen zeven werkdagen de 
doorlopende opdrachten voor 
overmakingen waarom door de consument 
is verzocht, instellen en deze vanaf de in de 
toestemming bepaalde datum uitvoeren;

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) consumenten in voorkomende 
gevallen in kennis stellen van hun rechten 
met betrekking tot automatische 
afschrijvingen binnen de SEPA 
overeenkomstig artikel 5, lid 3, letter d 
van Verordening 260/2012/EG;

Or. en
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Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Ingeval de consument nog 
openstaande verplichtingen heeft jegens 
de betalingsdienstaanbieder, is 
laatstgenoemde niet verplicht de 
betalingsregeling overeenkomstig letter d 
van lid 6 op te heffen. Indien er van 
dergelijke openstaande verplichtingen 
sprake is, stelt de 
betalingsdienstaanbieder de consument in 
kennis van het feit dat zijn rekening niet 
kan worden opgeheven.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10– lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder binnen zeven 
kalenderdagen na ontvangst van het 
verzoek de in de punten a), b) en c) van lid 
3 vermelde informatie zenden;

(a) de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder binnen zeven 
werkdagen na ontvangst van het verzoek 
de in de punten a), b) en c) van lid 3 
vermelde informatie zenden;

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) indien de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder geen systeem 
aanbiedt voor automatische doorgeleiding 

(b) indien de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder nog geen systeem 
aanbiedt voor automatische doorgeleiding 
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van doorlopende opdrachten en 
automatische afschrijvingen naar de 
rekening die de consument bij de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
aanhoudt, op de door de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder gevraagde datum 
op de betaalrekening alle doorlopende 
opdrachten annuleren en ophouden 
automatische afschrijvingen te aanvaarden.

van doorlopende opdrachten en 
automatische afschrijvingen naar de 
rekening die de consument bij de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
aanhoudt, op de door de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder gevraagde datum 
op de betaalrekening alle doorlopende 
opdrachten annuleren en ophouden 
automatische afschrijvingen te aanvaarden.

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10– lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het resterende positieve saldo vanop de 
betaalrekening naar de bij de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder aangehouden 
rekening overbrengen;

(c) resterende positieve saldi op de 
betaalrekening overbrengen naar de bij de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder 
aangehouden rekening;

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. In het in lid 8 vermelde geval worden de 
in de leden 3, 4 en 6 vermelde termijnen 
verdubbeld. Deze bepaling is aan toetsing 
onderworpen ingevolge artikel 27.

9. In het in lid 8 vermelde geval worden de 
in de leden 3, 4 en 6 vermelde termijnen 
verdubbeld, met uitzondering van gevallen 
waarin het om transacties gaat die onder 
artikel 1 van Verordening (EU) nr. 
260/2012 [SEPA] vallen. Deze bepaling is 
aan toetsing onderworpen ingevolge artikel 
27.

Or. en



PE514.602v02-00 48/69 PR\941438NL.doc

NL

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Automatische doorgeleiding

1. De lidstaten zien erop toe dat er een 
voorziening getroffen wordt voor 
automatische doorgeleiding van 
betalingen van de ene betaalrekening 
naar de andere, vergezeld van 
automatische kennisgeving daarvan aan 
de begunstigden en betalers.
2. De EBA biedt de bevoegde autoriteiten 
technische bijstand bij de 
totstandbrenging van geautomatiseerde 
doorgeleidingssystemen.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat eventuele 
kosten die door de overbrengende of de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder aan 
de consument worden aangerekend voor 
enige uit hoofde van artikel 10 verstrekte 
dienst, met uitzondering van de diensten 
waarvan sprake in de leden 1 tot en met 3, 
passend is en met de werkelijke kosten van 
die betalingsdienstaanbieder 
overeenstemmen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat eventuele 
kosten die door de overbrengende of de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder aan 
de consument worden aangerekend voor 
enige uit hoofde van artikel 10 verstrekte 
dienst, met uitzondering van de diensten 
waarvan sprake in de leden 1 tot en met 3, 
passend is en met de werkelijke kosten van 
die betalingsdienstaanbieder 
overeenstemmen. De lidstaten zien erop 
toe dat de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder dergelijke 
kosten uitsluitend in rekening brengt 
indien de consument de betaalrekening 
minder dan een jaar voorafgaand aan de 
ontvangst van het overstapserviceverzoek 
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overeenkomstig artikel 10, lid 4 geopend 
heeft.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
minste één betalingsdienstaanbieder op 
hun grondgebied een betaalrekening met 
basisfuncties aan de consumenten
aanbiedt. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betaalrekeningen met basisfuncties niet 
alleen worden aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die de rekening 
alleen via het platform voor online 
bankieren aanbieden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wettelijk 
in de EU gevestigde consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken.
Dit recht is van toepassing ongeacht de 
woonplaats van de consument. Bij de 
opening van een betaalrekening met 
basisfunctie worden criteria als het 
inkomen van de consument en zijn of 
haar werk, krediethistorie, schuldenlast of 
verwachte omzet buiten beschouwing 
gelaten.

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat er op 
hun grondgebied een systeem voorhanden 
is voor betaalrekeningen met 
basisfuncties voor consumenten.
De lidstaten zien erop toe dat het in de 
eerste alinea bedoelde systeem aan de 
volgende voorwaarden voldoet:
(a) op zijn minst de 
betalingsdienstaanbieders die 
betaalrekeningen aanbieden met de in 
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artikel 16 bedoelde diensten worden 
verplicht een betaalrekening met 
basisfuncties aan te bieden en te 
verstrekken, dit met uitzondering van de 
in lid 3 van dit artikel bedoelde gevallen;
(b) betaalrekeningen met basisfuncties 
worden niet alleen aangeboden door 
betalingsdienstaanbieders die uitsluitend 
rekeningtoegang aanbieden via internet;
(c) er is voorzien in een mechanisme 
waarmee consumenten zonder vast adres 
aan de vereisten van Hoofdstuk II van 
Richtlijn 2005/60 voldoen;
(d) er is voorzien in een mechanisme 
waarmee consumenten die voorheen niet 
over een bankrekening beschikten alsook 
kwetsbare en mobiele consumenten 
geïnformeerd worden over de
beschikbaarheid van betaalrekeningen 
met basisfuncties;
(e) de consument wordt de uitoefening 
van het in lid 1 bedoelde recht niet 
buitensporig bemoeilijkt of bezwaard.
(f) er is voorzien in een mechanisme 
waarmee betalingsdienstaanbieders op 
transparante, betrouwbare en snelle wijze 
kunnen nagaan of een consument niet 
reeds een andere betaalrekening met 
basisfuncties heeft in die lidstaat;
(g) de in artikel 10 en 11 bedoelde 
overstapservice dient geleverd te worden 
indien een consument van een andere 
bankrekening die binnen het kader van de 
overstapservice valt, wenst over te stappen 
naar een betaalrekening met 
basisfuncties;
De lidstaten mogen andere dan onder 
letter b uiteengezette 
betalingsdienstaanbieders ontheffen van 
de verplichting een betaalrekening met 
basisfuncties aan te bieden indien dit 
gezien de aard van de betalingsinstelling 
of het assortiment betalingsdiensten van 
de betalingsdienstaanbieder objectief 
gerechtvaardigd is en ingeval de 
ontheffing niet ten koste gaat van het 
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recht van toegang van consumenten.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken 
bij de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Dit recht is van 
toepassing ongeacht de woonplaats van de 
consument. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de uitoefening van het recht niet al te 
moeilijk of belastend wordt gemaakt voor 
de consument. Alvorens de betaalrekening 
met basisfuncties te openen, gaan 
betalingsdienstaanbieder na of de 
consument op zijn grondgebied al dan niet
een betaalrekening aanhoudt.

2. Alvorens de betaalrekening met 
basisfuncties te openen, gaan 
betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op zijn grondgebied niet reeds 
een betaalrekening aanhoudt.

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15– lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien een consument bij een op zijn 
grondgebied gevestigde 
betalingsdienstaanbieder reeds een 
betaalrekening aanhoudt waarmee hij van 
de in artikel 17, lid 1, opgesomde 
betalingsdiensten gebruik kan maken;

(a) indien een consument bij een op zijn 
grondgebied gevestigde 
betalingsdienstaanbieder een 
betaalrekening aanhoudt waarmee hij van 
de in artikel 16, lid 1, opgesomde 
betalingsdiensten gebruik kan maken;

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat, in de 
gevallen als vermeld in lid 3, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
onmiddellijk schriftelijk en kosteloos van 
de weigering op de hoogte brengt tenzij 
een dergelijke openbaarmaking in strijd 
zou zijn met de doelstellingen van 
nationale veiligheid of openbare orde.

4. De lidstaten zien erop toe dat 
betalingsdienstaanbieders aanvragen voor 
toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties binnen twee kalenderweken 
na ontvangst van een complete aanvraag 
en bewijs van identiteit afhandelen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat, in de gevallen 
als vermeld in lid 3, de 
betalingsdienstaanbieder de consument 
onmiddellijk schriftelijk en kosteloos van 
de weigering en de redenen daartoe op de 
hoogte brengt tenzij een dergelijke 
openbaarmaking in strijd zou zijn met de 
doelstellingen van nationale veiligheid of
beschikbare 
geschillenbeslechtingsregelingen.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
betaalrekening met basisfuncties de 
volgende betalingsdiensten omvat:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
betaalrekening met basisfuncties de 
volgende diensten omvat:

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter d – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) overmakingen. (3) overmakingen, met inbegrip van 
permanente opdrachten.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat aan de 
consument in samenhang met de 
betaalrekening met basisfuncties geen 
voorschot in rekening-courant wordt 
aangeboden.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat aan de 
consument in samenhang met de 
betaalrekening met basisfuncties geen 
voorschot in rekening-courant wordt 
aangeboden. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders evenwel 
toestaan de consument toegang te geven 
tot een zeer klein bedrag om deze een 
tijdelijke buffer te bieden, op voorwaarde 
dat de kosten voor dergelijke bedragen 
apart aan de consument worden 
meegedeeld en deze ten minste even 
gunstig zijn als de tarieven van de 
aanbieder voor rood staan.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
overeenkomstig artikel 24 teneinde de lijst 
van diensten die deel uitmaken van een 
betaalrekening met basisdiensten te 
wijzigen naargelang de ontwikkelingen op 
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het vlak van betalingsmiddelen en de 
technologie.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of 
tegen redelijke kosten worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 16 vermelde diensten door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos of 
tegen redelijke kosten worden aangeboden.
De lidstaten zien erop toe dat de 
betaalrekening met basisdiensten te allen 
tijde de betaalrekening is met de laagste 
kosten voor de levering van het 
overeenkomstig artikel 16, lid 1 en 2 
binnen de lidstaat omschreven 
minimumpakket betalingsdiensten.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de kosten 
die wegens niet-naleving van de 
verbintenissen van de consument op grond 
van het raamcontract aan de consument 
worden aangerekend redelijk zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de kosten 
die wegens niet-naleving van de 
verbintenissen van de consument op grond 
van het raamcontract aan de consument 
worden aangerekend redelijk zijn en in lijn 
met het gebruikelijke prijsbeleid van de 
aanbieder.

Or. en
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Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten volgens een of 
meerdere van de volgende criteria 
vaststellen wat redelijke kosten zijn:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten volgens een of 
meerdere van de volgende criteria een 
redelijk maximum vaststellen voor de 
totale jaarlijkse kosten:

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17– lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) totale kosten betreffende het 
aanbieden van de betaalrekening met 
basisfuncties;

Schrappen

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er heeft gedurende meer dan 12
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden;

(b) er heeft gedurende meer dan 24
opeenvolgende maanden op de rekening 
geen transactie plaatsgevonden;

Or. en
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Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat indien de 
betalingsdienstaanbieder het contract voor 
een betaalrekening met basisfuncties 
beëindigt, hij de consument ten minste 2 
maanden voor de beëindiging in werking 
treedt schriftelijk en kosteloos op de 
hoogte brengt van de gronden en de 
rechtvaardiging voor de beëindiging.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat indien de 
betalingsdienstaanbieder het contract voor 
een betaalrekening met basisfuncties 
beëindigt, hij de consument ten minste 2 
maanden voor de beëindiging in werking 
treedt schriftelijk en kosteloos op de 
hoogte brengt van de gronden en de 
rechtvaardiging voor de beëindiging alsook 
van de beschikbare 
geschillenbeslechtingsregelingen.

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
maatregelen van kracht zijn om het 
publiek bekend te maken met de 
beschikbaarheid van betaalrekeningen met 
basisfuncties, de prijsvoorwaarden, de te 
volgen procedures om het recht uit te 
oefenen om toegang te verkrijgen tot 
basisbetaalrekeningen met basisfuncties en 
de manieren om toegang te verkrijgen tot 
alternatieve oplossingen voor de 
beslechting van geschillen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
publiek bekend is met de beschikbaarheid 
van betaalrekeningen met basisfuncties, de 
prijsvoorwaarden, de te volgen procedures 
om het recht uit te oefenen om toegang te 
verkrijgen tot basisbetaalrekeningen met 
basisfuncties en de manieren om toegang te 
verkrijgen tot alternatieve oplossingen voor 
de beslechting van geschillen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de 
communicatiemaatregelen afdoende zijn 
en goedgericht, en zo inspringen op de 
specifieke behoeften en zorgen van niet 
over een bankrekening beschikkende, 
kwetsbare en mobiele consumenten.

Or. en
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Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten 
beschikken over alle bevoegdheden die 
noodzakelijk zijn voor het verrichten van 
hun taken. Indien meer dan een bevoegde 
autoriteit gemachtigd is om de effectieve 
naleving van deze richtlijn te garanderen 
en te monitoren, zorgen de lidstaten ervoor 
dat die autoriteiten nauw samenwerken 
zodat zij zich effectief van hun respectieve 
taken kunnen kwijten.

2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten zijn 
onafhankelijk van 
betalingsdienstaanbieders en beschikken 
over alle bevoegdheden en middelen die 
noodzakelijk zijn voor het verrichten van 
hun taken. Indien meer dan een bevoegde 
autoriteit gemachtigd is om de effectieve 
naleving van deze richtlijn te garanderen 
en te monitoren, zorgen de lidstaten ervoor 
dat die autoriteiten nauw samenwerken 
zodat zij zich effectief van hun respectieve 
taken kunnen kwijten.

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten toegang hebben tot 
effectieve en efficiënte buitengerechtelijke
herstelprocedures voor de beslechting van 
geschillen betreffende rechten en 
verplichtingen die uit hoofde van deze 
richtlijn zijn vastgesteld.

1. De lidstaten stellen een passende en 
doeltreffende buitengerechtelijke
klachten- en herstelprocedures voor de 
beslechting van geschillen tussen 
consumenten en 
betalingsdienstaanbieders betreffende 
rechten en verplichtingen die uit hoofde 
van deze richtlijn zijn vastgesteld. Daartoe 
wijzen de lidstaten bestaande organen aan 
en richten in voorkomend geval nieuwe 
organen op.

Or. en
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Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders zich aansluiten 
tot een of meer alternatieve 
geschillenbeslechtingsinstellingen die aan 
navolgende criteria voldoen:
(a) de termijn om het geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken wordt 
geschorst voor de duur van de procedure 
voor alternatieve geschillenbeslechting;
(b) de procedure verloopt kosteloos of 
tegen billijke kosten, zoals nader bepaald 
in de nationale wetgeving;
(c) elektronische middelen zijn voor de 
partijen niet de enige manier om toegang 
te krijgen tot de procedure;
(d) aanbieders, consumenten en andere 
gebruikers zijn gelijkelijk 
vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verplichten de organen die 
verantwoordelijk zijn voor dergelijke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregelingen met 
elkaar samen te werken ter beslechting 
van grensoverschrijdende geschillen.

Or. en
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Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie en de 
EBA [zes maanden na inwerkingtreding 
van deze richtlijn] in kennis van het 
bestaan van de in lid 1 bedoelde organen 
en stellen de Commissie onverwijld in 
kennis van daaropvolgende wijzigingen 
deze organen betreffende.

Or. en

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Administratieve maatregelen en sancties Administratieve maatregelen en het 
opleggen van sancties

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de vaststelling van het soort te treffen 
administratieve maatregelen en van de 
hoogte van de administratieve boetes, 
houden de bevoegde autoriteiten rekening 
met:
(a) de ernst en duur van de inbreuk;
(b) de omvang van de winsten of verliezen 
die door de voor de schending 
verantwoordelijke natuurlijke of 
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rechtspersoon zijn behaald, respectievelijk 
vermeden, voor zover deze kunnen 
worden bepaald;
(c) het verlies voor derden dat is 
veroorzaakt door de overtreding, voor 
zover dat kan worden bepaald;
(d) de financiële draagkracht van de 
verantwoordelijke 
betalingsdienstaanbieder;
(e) eerdere inbreuken van de 
betalingsdienstaanbieder op de ter 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
ingestelde wet- en regelgeving;
(f) de mate waarin de voor de inbreuk 
verantwoordelijke 
betalingsdienstaanbieder met de bevoegde 
autoriteit samenwerkt;

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 vaardigt 
de EBA richtsnoeren voor de bevoegde 
autoriteiten uit over de aard van de 
administratieve sancties en andere 
administratieve maatregelen, alsmede 
over de hoogte van de administratieve 
boetes.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten boetes of andere maatregelen 
die zijn opgelegd voor schending van de 
nationale bepalingen ter omzetting van 
deze richtlijn onverwijld openbaar maken 
en dat zij daarbij een uiteenzetting geven 
van het type en de aard van de inbreuk.

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie [18 
maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn] in kennis van de bepalingen ten 
aanzien van de boetes en eventuele 
daaropvolgende wijzigingen daaraan.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 23 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 

5. Een overeenkomstig artikel 23 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van drie maanden na de 
kennisgeving ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
gemaakt, of indien het Europees Parlement 
en de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben 
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medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

medegedeeld dat zij geen bezwaar zullen 
maken. De termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met 
drie maanden verlengd.

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken de Commissie 
voor het eerst binnen 3 jaar na
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
daarna om de 2 jaar informatie over de 
volgende aangelegenheden:

De lidstaten verstrekken de Commissie
jaarlijks en voor het eerst [3 jaar na
inwerkingtreding van deze richtlijn] 
informatie over de volgende 
aangelegenheden:

Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt op basis van de door 
de lidstaten verstrekte informatie een 
jaarverslag op.

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aantal erkende 
vergelijkingswebsites die zijn opgezet 

(b) het aantal erkende 
vergelijkingswebsites die zijn opgezet 
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ingevolge artikel 7; ingevolge artikel 7 en de beste praktijken 
met betrekking tot de 
gebruikerstevredenheid over 
vergelijkingswebsites;

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26– alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het aantal betaalrekeningen dat is 
omgezet, de gemiddelde aangerekende 
overstapkosten, het aantal 
overstapweigeringen;

(c) het aantal betaalrekeningen dat is 
omgezet, de gemiddelde voor het gehele 
overstapproces benodigde tijd, de 
gemiddelde totale aangerekende 
overstapkosten, het aantal 
overstapweigeringen, alsook de meest 
voorkomende problemen waar gebruikers 
tijdens de overstap mee te maken hebben;

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) gegevens over het aantal 
consumenten zonder bankrekening in de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen vijf jaar na inwerkingtreding van 
deze richtlijn legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor betreffende de toepassing van 
deze richtlijn, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel.

1. Binnen vier jaar na inwerkingtreding van 
deze richtlijn legt de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor betreffende de toepassing van 
deze richtlijn, in voorkomend geval 
vergezeld van een voorstel.

Dit verslag bestaat uit:
(a) een overzicht van alle door de 
Commissie naar aanleiding van onjuiste 
of onvolledige tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn aangevochten 
inbreukprocedures;
(b) een analyse van de impact van deze 
richtlijn op de harmonisering en 
integratie van retailbanking in de Unie 
alsmede op de mededinging en 
gemiddelde in de lidstaten in rekening 
gebrachte kosten;
(c) strategieën ter verbetering van 
transparantie van de kwaliteit en 
vergelijkbaarheid van de voorziening in 
betalingsdiensten EU-wijd, onder meer 
ten aanzien van de transparantie op het 
vlak van bedrijfsmodellen en 
beleggingsstrategieën alsook sociaal 
verantwoord ondernemen;
(d) Een beoordeling van de kosten en 
baten van volledige overdraagbaarheid 
van betaalrekeningnummers in de hele 
EU, met inbegrip van een stappenplan 
voor de invoering daarvan;
(e) een analyse van de kenmerken van 
consumenten die sinds de omzetting van 
de richtlijn een betalingsregeling met 
basisfuncties hebben geopend;
(f) voorbeelden van beste praktijken in de 
verschillende lidstaten voor wat betreft 
vermindering van de uitsluiting van 
consumenten als het gaat om de toegang 
tot betalingsdiensten;
(g) een analyse van de kosten die voor 
basisbetaalrekeningen worden 
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aangerekend, daarbij rekening houdend 
met de in artikel 17, lid 3 uiteengezette 
criteria;
(h) een beoordeling van de verschillende 
opties voor de instelling van een 
maximum aan de totale jaarlijkse kosten 
van het openen en gebruiken van een 
rekening met basisfuncties en manieren 
om een dergelijk maximum aan te passen 
aan nationale omstandigheden;
(i) een beoordeling van de impact van de 
levering van betaalrekeningen met 
basisfuncties op de markt voor andere 
betaalrekeningen met soortgelijke 
diensten.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen in afwijking van 
lid 1 en 2 de wetgeving, regelgeving en 
administratieve bepalingen vast en 
publiceren en voeren deze uit, zoals 
benodigd voor de naleving van:
(a) Artikel 4 t/m 8, dit binnen [15 
maanden na inwerkingtreding van deze 
richtlijn];
(b) Artikel 11 bis met betrekking tot 
transacties binnen de lidstaten, dit tegen 1 
januari 2016 en met betrekking tot 
transacties binnen de EU tegen 1 januari 
2020.

Or. en
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TOELICHTING

De interne EU-markt bevindt zich in een proces van toenemende onderlinge afhankelijkheid 
en modernisering. Door de crisis en de uitbreiding met nieuwe lidstaten zal de interne 
migratie van werknemers, studenten en leerlingen verder toenemen. Tegelijkertijd speelt 
chartaal geld als goed dat door centrale banken algemeen en kosteloos ter beschikking van de 
gebruikers wordt gesteld, gestaag een geringere rol. In veel lidstaten doen consumenten 
betalingen van belangrijke aankopen tegenwoordig elektronisch. Ter bestrijding van de 
informele economie en belastingfraude hebben enkele lidstaten bovendien contante betalingen 
beperkt.

Het is kortom van maatschappelijk en economisch belang voor alle burgers de toegang te 
garanderen tot moderne betalingsdiensten die aan strenge kwaliteitsnormen voldoen en 
competitief zijn. De Europese Unie moet het mede in het kader van de ervaringen met de
crisis tot haar prioriteit maken om het vertrouwen van de consumenten in de Europese 
financiële sector te herstellen. Voor klanten van banken moet derhalve de transparantie van de 
kosten betreffende rekeningen verbeterd worden. Ook zijn betrouwbare sociale garanties 
absoluut noodzakelijk voor de stabilisering van de door de crisis getroffen samenlevingen.

Door een uitbreiding van de mogelijkheden om van bankrekening te veranderen, kunnen 
klanten van banken toegang krijgen tot rigide en overwegend mededingingsvrije markten en 
deze in het kader van de consumentenbehoeften verder ontwikkelen. Rechtszekerheid 
biedende procedures voor grensoverschrijdend overstappen van betaalrekening zijn bovendien 
belangrijk om de rechten van mobiele burgers van de Unie in de hele interne markt te 
garanderen. Frequenter grensoverschrijdend overstappen moet er bovendien aan bijdragen in 
alle lidstaten een kwalitatief en qua prijs attractief aanbod van betalingsdiensten ingang te 
doen vinden.

Het richtlijnvoorstel van de Commissie valt in de geest van goede democratische 
samenwerking tussen de Commissie en het Parlement toe te juichen. Het Europees Parlement
heeft immers in 2012 door de goedkeuring van het initiatiefverslag over toegang tot 
basisbetaaldiensten aangedrongen op de spoedige indiening van een wetgevingsinitiatief
inzake de toepassing van het recht van toegang tot basisbetalingsdiensten.

1. Vergelijkbaarheid van kosten in verband met betaalrekeningen

De Commissie wil dat klanten van banken een beter overzicht krijgen van het aanbod van 
betaalrekeningen. Daarom moeten aanbieders identieke begrippen voor identieke diensten 
gebruiken. De nationale toezichthoudende autoriteiten en de Commissie moeten de 
marktdeelnemers van gestandaardiseerde begrippen en definities voor de belangrijkste 
betalingsdiensten voorzien. Klanten moeten vóór het aangaan van een contract betreffende 
een betaalrekening weten met welke kosten ze bij de keuze van een betaalrekening te maken 
krijgen. Dit beantwoordt aan de rechtspraktijk op andere markten, waar de verplichting tot 
etikettering van prijzen standaard is. Daarom moeten de aanbieders gestandaardiseerde lijsten 
met kosteninformatie en glossaria met definities van de gangbare betalingsdiensten opstellen 
alsmede klanten regelmatig in detail over de kosten voor gebruikte diensten informeren. Om 
de vergelijkbaarheid met het oog op een grotere hoeveelheid informatie te beschermen 
moeten informatiedocumenten betreffende de kosten en lijsten voor een eigen rekening aan 
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consumententesten worden onderworpen.

In sommige lidstaten met een groot aantal rekeningloze inwoners blijkt uit opiniepeilingen dat 
een fundamenteel consumentenvertrouwen in banken afwezig is. Aangezien rekeninghouders 
een aanzienlijk deel van hun vermogen toevertrouwen aan een bank die rechtstreeks kosten, 
rente en boetes kan invorderen, is volledige transparantie naar het oordeel van de rapporteur 
cruciaal. Kostentransparantie is daarom een belangrijk instrument om het aantal burgers 
zonder bankrekening te verminderen en de Europese economieën te moderniseren, alsook om 
de informele economie terug te dringen.

Bovendien moet elke lidstaat ten minste één vergelijkingssite hebben waar kostenstructuren 
van de betaalrekeningaanbieders met elkaar worden vergeleken. De betrouwbaarheid van deze 
websites is van essentieel belang. Het Commissievoorstel om websites die met het oog op 
onafhankelijkheid en integriteit van hun service aan minimale normen voldoen door de 
toezichthoudende autoriteiten te laten accrediteren, is daarom een stap in de goede richting.
Het ontwerpverslag vult de criteria voor erkenning aan. Bovendien moeten de 
toezichthoudende autoriteiten in alle lidstaten een eigen aanbod voor vergelijking van het 
betaalrekeningenaanbod in hun lidstaat opstellen. Met het oog op de behoeften van mobiele 
consumenten moet een EU-portaal bovendien informatie over vergelijkingssites op nationaal 
niveau verschaffen.

Klanten van banken moeten op die manier toegang krijgen tot informatie van hoge en 
constante kwaliteit, zodat ze de prijs-kwaliteitverhouding van betaalrekeningen van 
verschillende aanbieders moeiteloos kunnen vergelijken.

2. Overstappen van betaalrekening

De markt voor betaalrekeningen wordt in de meeste lidstaten gekenmerkt door lage niveaus 
van klantenmobiliteit. Van de door de Eurobarometer uit 2012 bevraagde rekeninghouders 
heeft slechts 16 procent aangegeven in de afgelopen vijf jaar een nieuwe betaalrekening te 
hebben geopend. Als gevolg van de beperkte mededinging werden de kosten voor een 
bankrekening in sommige landen onlangs aanzienlijk verhoogd. Naar verwachting zal het 
aanbod via vereenvoudiging en rechtszekerheid van de consument bij het overstappen tussen 
bankrekeningen grotere nadruk leggen op de consumentenbehoeften en zullen innovaties het 
concurrentievermogen van de Europese betalingsdienstverleners op middellange termijn 
versterken.

Het initiatief van de Commissie heeft tot doel duidelijke verantwoordelijkheden bij het 
overstappen van betaalrekening vast te stellen. De door de Commissie voorgestelde procedure
is gebaseerd op de reeds bestaande EBIC-normen voor het overstappen van betaalrekening.
Het zwakke punt van deze vrijwillige verbintenis ligt echter in de geringe bekendheid ervan 
alsmede in een ongelijkmatige toepassing ervan door betaalrekeningaanbieders. Bovendien 
heeft de Commissie voorgesteld om ook grensoverschrijdend overstappen van betaalrekening 
te vereenvoudigen.

Ook in dit opzicht is de benadering van de Commissie in beginsel de moeite waard en nodig 
om tekortkomingen van de markt te ondervangen. Gezien de grote gevoeligheid van het zeer 
gevoelige specifieke product "betaalrekening" is het correct om consumenten concrete 
ondersteunende diensten en garanties te bieden bij het overstappen van betaalrekening. De 
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rapporteur steunt derhalve de door de Commissie voorgestelde procedure, inclusief de 
toepassing ervan bij grensoverschrijdend overstappen binnen de EU. Daarnaast moeten de 
lidstaten automatische doorgeleidingsservices voor alle betalingen invoeren, die in een aantal 
lidstaten reeds met veel succes worden gebruikt. Uit ervaring is gebleken dat moeilijkheden 
en vertragingen in verband met het overstappen van bankrekening doorgaans het gevolg zijn 
van het verzuim van derden om hun betalingen snel om te schakelen. De op die manier 
voortdurende onzekerheid en de tijd die nodig is om de overstap naar een andere bank 
volledig uit te voeren, verminderen de aantrekkelijkheid van een overschakeling. De Europese 
Bankautoriteit moet de lidstaten bijstaan bij het invoeren van dergelijke modellen. Op termijn 
moet werk worden gemaakt van de EU-wijde invoering van portabele bankrekeningnummers.

3. Toegang tot betaalrekeningen met basisfunctie ("basisbetaalrekening")

Uit recente onderzoeken blijkt dat de kwestie van het recht op een betaalrekening een tot 
dusver onderschatte dimensie heeft. Het initiatief van de Commissie houdt twee doelgroepen 
voor ogen. Een studie van de Wereldbank komt tot de conclusie dat 56 miljoen in de EU 
wonende burgers tot dusver geen toegang hebben tot een basisbetaalrekening. Ongeveer de 
helft van deze groep zou echter graag de mogelijkheid hebben om een betaalrekening te 
openen. Hoewel het probleem van het gemis van een bankrekening zich in een aantal lidstaten 
zeer acuut voordoet, worden consumenten tot dusver in bijna alle lidstaten wegens hun 
financiële situatie geconfronteerd met problemen bij de toegang tot een bankrekening die ze 
zich kunnen veroorloven. Naast deze groep moeten echter ook burgers die buiten hun land 
van oorsprong wonen de mogelijkheid hebben om te profiteren van een EU-wijd recht op een 
betaalrekening met basisfunctie. 15,8 miljoen burgers maken gebruik van hun recht op vrij 
verkeer als burgers van de Unie. Hierbij komen nog 20,2 miljoen migranten uit landen buiten 
de EU, wier integratie zonder het recht op een betaalrekening belemmerd wordt.

Een betaalrekening vertegenwoordigt een elementair goed. Betaalrekeningen zijn des te 
belangrijker nu contante betalingen in toenemende mate door niet-contante betalingsvormen, 
waaronder elektronische betalingsvormen, worden vervangen. Dat de Commissie een EU-
wijd recht op een betaalrekening met basisfunctie wil toepassen is een belangrijke bijdrage tot 
een interne markt ten dienste van de burgers. Om ervoor te zorgen dat burgers daadwerkelijk 
gebruik kunnen maken van hun recht op een bankrekening moeten bepaalde onderdelen van 
het Commissiedocument echter worden verduidelijkt.

In de zin van gelijke mededingingsvoorwaarden op de interne markt, maar ook om te 
voorkomen dat het toegangsrecht van consumenten in afgelegen regio's wordt uitgehold, 
zouden voor zover mogelijk alle betaalrekeningaanbieders verplicht moeten worden om 
basisbetaalrekeningen in de zin van de richtlijn in hun aanbod op te nemen. Uitzonderingen 
op deze regel mogen enkel restrictief en aan de hand van objectieve criteria worden gemaakt.
Bovendien mag de toegang tot betaalrekeningen met basisfunctie niet worden beperkt tot 
consumenten die in de lidstaat in kwestie verstoken zijn van een bankrekening. Klanten 
moeten ook van een reguliere betaalrekening die niet aan hun eisen voldoet naar een rekening 
met basisfunctie kunnen overstappen.

Een ander belangrijk aspect betreft de kosten die voor het gebruik van een basisbetaalrekening 
op rekeninghouders kunnen worden verhaald. Dergelijke rekeningen moeten gratis of tegen 
redelijke kosten worden aangeboden. In ieder geval dienen de bevoegde autoriteiten een 
bindend kostenmaximum vast te stellen. Basisbetaalrekeningen moeten in de regel de 
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goedkoopste beschikbare rekening van betalingsdienstaanbieders vertegenwoordigen.


