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Achtergrond en doelstellingen van de aanbeveling van de Commissie

In artikel 169, lid 1, en artikel 169, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie dient bij te dragen tot de verwezenlijking van 
een hoog niveau van consumentenbescherming door middel van maatregelen die zij op grond 
van artikel 114 van het VWEU neemt. Op basis daarvan streeft het Europees Parlement 
voortdurend naar een hoog niveau van consumentenbescherming door middel van maatregelen 
die de interne markt versterken en verbeteren. Ook instrumenten zoals de onlangs aangenomen 
richtlijn consumentenrechten1 en de richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG)2 zijn 
gericht op de instelling van een ambitieus beschermingsregime voor consumenten op het terrein 
van grensoverschrijdende verkopen en financiële diensten. 

In het verslag-Monti uit 2010 was tevens te lezen dat "de Commissie moet nagaan of zij, 
eventueel op basis van artikel 14 VWEU [over diensten van algemeen economisch belang], een 
verordening moet voorstellen die waarborgt dat alle burgers recht hebben op een aantal 
basisbankdiensten. Het hebben van een rekening is heden ten dage onontbeerlijk om toegang te 
krijgen tot een aantal diensten en om ten volle profijt te trekken van de eengemaakte markt.3" 
Verder stelt het verslag dat basisbankdiensten op dezelfde manier moeten worden behandeld als 
andere universele diensten en dat "[een] sterkere klemtoon op de belangen van de consument 
meer aandacht zou betekenen voor marktintegratie en concurrentie, uitbreiding van rechten, 
bescherming en beroepsmogelijkheden en verbetering van de toegang tot basisdiensten.4" Reeds 
in 2007 werd in de bijlage van de evaluatie van de interne markt (SEC(2007)1520) gesteld 
dat "...verdere bespiegelingen ertoe moeten leiden dat op een bepaalde datum niemand nog de 
toegang tot een basisbankrekening wordt ontzegd." In juli 2011 bracht de Commissie een 
aanbeveling uit betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (C(2011)4977/4, 
SEC(2011)0906 en 0907), ook al wordt in haar werkplan voor 2011 ook de mogelijkheid 
genoemd van een "wetgevingsinstrument" voor toegang tot basisbankdiensten.  

De toegang tot basisbankdiensten wordt binnen de EU zowel vanuit de optiek van 
consumentenbescherming als die van de interne markt als een serieuze kwestie beschouwd. 
Opvallend is echter dat ook andere actoren van buiten Europa het belang van 
consumentenbescherming in de financiële dienstverlening zijn gaan inzien en momenteel met 
hoge prioriteit behandelen. Zo publiceerde de OESO onlangs naar aanleiding van de G20-Top in 
Seoul van november 2010, het rapport "G20 High-Level Principles on Financial Consumer 
Protection5", waarin de algemene opinie wordt verwoord dat consumentenbescherming een 
steeds grotere rol speelt bij het behoud van de financiële stabiliteit. De aanbeveling van de 
Commissie en het wetgevend initiatiefverslag van het Europees Parlement moeten dan ook 
worden gezien vanuit een mondiale behoefte aan meer consumentenbescherming op het vlak van 
bankproducten.  

                                               

1 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten, tot wijziging van 
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad. Nog niet 
gepubliceerd. 
2 PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.
3 Monti, M. Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt. Ten dienste van de Europese economie en 
samenleving. 9 mei 2010, blz. 74.
4 id., blz. 41.
5 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, oktober 2011. Zie 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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Uit de effectbeoordeling en aanbeveling van de Commissie blijkt dat wordt gestreefd naar de 
invoering van "het recht om een elementaire betaalrekening te openen en gebruiken" voor elke 
wettig in de Unie verblijvende consument, zodat bankinstellingen geen elementaire 
betaalrekening meer kunnen weigeren aan consumenten die geen vaste woon- of verblijfplaats in 
het land hebben of "economisch onaantrekkelijk" zijn. De aanbeveling beoogt de instelling van 
een speciaal stelsel voor basisbankdiensten dat alle consumenten in staat stelt optimaal profijt te 
trekken van de interne markt en elektronische handel, en dat banklozen laat participeren en aldus 
uit hun sociaal isolement kan halen. Uit de effectbeoordeling van de Commissie (zie onder) en 
soortgelijke onderzoeken die in lidstaten zijn uitgevoerd, blijkt dat mensen zonder bankrekening 
vaker in een sociaal isolement en/of sociaal kwetsbare positie verkeren. Ook krijgen Europese 
burgers die buiten de lidstaat van hun verblijf een bankrekening willen openen, vaak nul op hun 
rekest, met name omdat ze geen geldig adres kunnen opgeven. Hierdoor kan een ernstige 
belemmering van het vrije verkeer van personen en werknemers ontstaan. Het idee achter het 
voorstel van de Commissie is dat er belangrijke wederzijdse voordelen in het verschiet liggen 
voor zowel burgers – consumenten, mobiele werknemers, tijdelijke en seizoenarbeiders, 
studenten, onderzoekers en professionals – als zakenleven, dat kan profiteren van de enorme 
doelgroep van potentiële rekeninghouders.

Voorbereidende werkzaamheden van de commissie

Naar aanleiding van haar wetgevend initiatiefverslag (artikel 42 van het Reglement) betreffende 
toegang tot een elementaire betaalrekening bij brief van 2 september 2011, organiseerde de 
Commissie IMCO op 5 oktober 2011 een presentatie door de Commissie van de 
effectbeoordeling inzake toegang tot basisbankdiensten. De Commissie IMCO heeft daarnaast 
ook nog een hoorzitting over deze kwestie gepland in het eerste kwartaal van 2012. 

Tijdens de presentatie van de effectbeoordeling door het DG MARKT, kregen de leden van de 
Commissie IMCO de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de aanbeveling. De 
meerderheid van de leden steunt een Europees ingrijpen, maar betreurt het feit dat het gekozen 
instrument geen wettelijke verplichting voor de lidstaten oplevert en moedigt de Commissie 
derhalve aan om de maatregelen van de lidstaten op dit vlak te controleren met het oog op een 
mogelijk voorstel voor een richtlijn in deze kwestie. 

Beschouwingen over de aanbeveling

Afdeling 1 bevat de definities voor 'consument', 'betalingsdienstaanbieder', 'betaalrekening', 
'betalingstransactie', 'geldmiddelen' en 'contract'. Bij de aanbeveling gaat het echter niet zozeer 
om financieel toezicht, maar meer om de vraag hoe lidstaten kunnen worden aangezet tot 
maatregelen die zo'n 30 miljoen bankloze Europese burgers toegang geven tot elementaire 
bankdiensten. Gezien het feit dat de richtlijn consumentenrechten onlangs is goedgekeurd en 
binnenkort zal worden gepubliceerd, is het wenselijk om bepaalde (reeds genoemde of andere) 
definities af te stemmen op de gehanteerde definities in de nieuwe richtlijn. Verder moeten alle 
definities (en overige bepalingen) worden afgestemd op die in de rest van het 
consumentenacquis, zoals de timesharingrichtlijn (Richtlijn 94/47/EG)1 en de richtlijn 
consumentenkrediet.

Voorzover de Commissie IMCO een wetgevend initiatiefverslag wil opstellen, dient ook de 
harmonisatie aan de orde te komen en moet worden onderzocht of een gerichte volledige 
                                               

1 PB L 280 van 29.10.1994, blz. 283.
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harmonisering van de definities mogelijk is. Evenals bij de richtlijn consumentenrechten dient de 
gerichte volledige harmonisering ook van toepassing te zijn op desbetreffende regels inzake 
consumentenbescherming, zodat de geharmoniseerde definities een daadwerkelijke impact 
kunnen hebben op de interne markt. 

Afdeling II (paragraaf 2 t/m 5) begint met een uiteenzetting van het beginsel dat "de lidstaten 
ervoor moeten zorgen dat elke wettig in de Unie verblijvende consument het recht heeft bij een 
betalingsdienstaanbieder, een elementaire betaalrekening te openen en te gebruiken", een 
recht dat "ongeacht de financiële omstandigheden van de consument moet gelden". Uit de tekst 
in deze afdeling en de effectbeoordeling van de Commissie kan dus worden geconcludeerd dat 
dit beginsel als doel heeft ervoor te zorgen dat bankinstellingen geen elementaire betaalrekening 
meer kunnen weigeren aan consumenten die geen vaste woon- of verblijfplaats in het land 
hebben of "economisch onaantrekkelijk" zijn. 

Tijdens de eerste gedachtewisseling benadrukten sommige leden van de Commissie IMCO dat 
het in de aanbeveling vermelde toegangsrecht niet mag worden verward met een verplichting tot 
het hebben van een bankrekening. Het doel is weliswaar om het aantal bankloze mensen te 
verminderen en daarmee de interne markt te versterken, maar consumenten mogen altijd nog zelf 
beslissen of ze een bankrekening nemen of niet. Uit onderzoek blijkt overigens dat het afzien van 
betalingsdiensten allerlei nadelen met zich meebrengt (zoals een grotere onzekerheid bij het 
beheer van contant geld, problemen bij het zoeken van een baan of de ontvangst van een 
uitkering). Als gevolg daarvan worden banklozen vaker geconfronteerd met extra kosten en een 
verdere verzwakking van hun positie. 

In het verlengde hiervan moet er speciale aandacht komen voor de behoeften van kwetsbare 
consumenten, die vaak, maar niet alleen, tot de categorie kansarmen en banklozen behoren. Een 
belangrijke strategische bijdrage kan daarbij worden geleverd door bewustmakingscampagnes en 
financiële educatie, hoe eenvoudig ook. Voorts zijn basisbankrekeningen tegenwoordig meestal 
uitsluitend toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor een deel van de bevolking, met name voor burgers die niet 
over internet kunnen beschikken of bijvoorbeeld ouderen. Omdat deze consumenten anders in 
een nadelige situatie zouden belanden, moet de voorgenomen elementaire betaalrekening niet 
alleen gebruikersvriendelijk, begrijpelijk, eenvoudig en veilig zijn, maar ook toegankelijk via 
zowel internet als de gewone bankfilialen.

Dit recht wordt in de aanbeveling in zekere mate beperkt, omdat in de Unie woonachtige burgers 
geen elementaire betaalrekening kunnen aanvragen in een lidstaat wanneer zij op het 
grondgebied van die lidstaat reeds toegang hebben tot de genoemde elementaire 
betalingsdiensten. Derhalve wordt in paragraaf 4 en 5 van afdeling II gesteld dat 
betalingsdienstaanbieders op transparante wijze moeten aantonen of de consument al dan niet 
reeds over een betaalrekening beschikt en om welke reden hem een elementaire betaalrekening 
geweigerd wordt. Deze transparantie kan volgens de aanbeveling alleen worden beperkt indien 
de doelstellingen van nationale veiligheid en openbare orde in het geding komen. De consument 
heeft kortom het recht op een duidelijke verklaring waarom hem een bankrekening wordt 
geweigerd en, zoals hieronder aangegeven, tevens het recht op toegang tot alternatieve 
geschillenbeslechtings- en verhaalmechanismen wanneer hij het oneens is met de weigering of 
enig ander geschil wil voorleggen. 

Niettemin moet de portee van transparantie, informatievereisten en bewustmaking verder reiken 
dan de productvoorwaarden en de ADR en verhaalmogelijkheden. Een consumentenbescherming 
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op het terrein van financiële retail- en bankdiensten kan niet zonder een ruime 
informatieverschaffing op basis van producttoezicht en een waarschuwingssysteem voor 
schadelijke producten, alsmede toezichthoudende autoriteiten (verderop genoemd in afdeling 
VI), die er op effectieve wijze voor zorgen dat consumenten steeds toegang hebben tot de 
nieuwste, volledige informatie over de rekeningen die zij hebben geopend of willen openen. 

Afdeling III bestaat uit drie paragrafen (6, 7 en 8). Aan het begin staat in paragraaf 6 een 
overzicht van de betalingsdiensten die een elementaire betaalrekening moet bieden: diensten 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, gebruiken 
en sluiten van een betaalrekening; diensten waarmee geld op een betaalrekening kan worden 
gestort en waarmee contant geld van een betaalrekening kan worden opgenomen; en de 
uitvoering van automatische afschrijvingen, overmakingen en betalingstransacties met een 
betaalkaart. In de aanbeveling wordt niet gesproken over de mogelijkheid van bijvoorbeeld 
prepaidcreditcards, die momenteel al in bepaalde lidstaten worden gebruikt. Wellicht is het de 
moeite waard om deze mogelijkheid te onderzoeken en verder te ontwikkelen als alternatief voor 
de elementaire betaalrekening. Verder wordt niet duidelijk aangegeven of het gebruik van een 
geldautomaat, van welke bank dan ook, als een elementaire dienst wordt beschouwd.  

In paragraaf 7 en 8 wordt het basisbeginsel verwoord dat consumenten, en dan met name de 
meest kwetsbare groep (die vaak in een sociaal isolement verkeert), bij het openen van een 
elementaire betaalrekening niet direct of indirect mogen worden aangezet tot het aankopen van 
aanvullende bankproducten.  Ook wordt overschrijdingskrediet uitgesloten als elementaire dienst 
en mag een betalingsopdracht niet worden uitgevoerd indien dit tot een negatief saldo op de 
elementaire betaalrekening van de consument zou leiden.  

In afdeling IV (paragraaf 9 t/m 12) komen de verbonden kosten aan de orde en worden 
lidstaten aangemoedigd te waarborgen dat een elementaire betaalrekening "hetzij gratis, hetzij 
tegen een redelijke kostprijs wordt aangeboden". Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
bankrekeningen kosteloos blijven in de lidstaten waarin dat nu het geval is, en dat het totale 
bedrag aan kosten in alle gevallen redelijk is, ook al moeten bankinstellingen de mogelijkheid 
hebben om een kostendekkende vergoeding te vragen voor het aanbieden van een elementaire 
bankrekening. Eventuele kosten die verbonden zijn aan een elementaire betaalrekening moeten 
op transparante wijze bekend worden gemaakt aan de consument. Ook moet "een redelijke 
kostprijs" worden bepaald op basis van transparante criteria.

In afdeling V (paragraaf 13 en 14) worden de lidstaten aangemoedigd om consumenten te 
informeren over de beschikbaarheid van elementaire betaalrekeningen en 
betalingsdienstaanbieders te verplichten speciale informatie beschikbaar te stellen voor de 
consumenten. Overeenkomstig de precontractuele en contractuele informatievoorschriften die 
zijn opgenomen in andere instrumenten, zoals de richtlijn consumentenrechten en de richtlijn 
consumentenkrediet, moet de informatie in duidelijke en begrijpelijke taal worden verstrekt op 
een duurzaam medium, zodat de consument weet welke rechten en plichten hij heeft wanneer hij 
een contract voor zo'n bankrekening aangaat. 

In afdeling VI, paragraaf 15 wordt ingegaan op de rol van de toezichthoudende autoriteiten, die 
worden geacht "ervoor te zorgen en erop toe te zien dat de in deze aanbeveling vervatte 
beginselen daadwerkelijk worden nageleefd". De toezichthoudende autoriteiten moeten het 
initiatief nemen in de bescherming van consumenten door producttoezicht te voeren en 
vastgestelde veiligheidstekortkomingen aan te pakken door sancties op te leggen of, in het geval 
van wetsovertredingen, een samenwerking aan te gaan met de openbare aanklager. Ook een 
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nauwe samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten is wenselijk om een 
effectief toezicht te waarborgen en tot een verspreiding van de beste praktijken te komen. 

In dezelfde afdeling wordt in paragraaf 16 en 17 ingegaan op de alternatieve 
geschillenbeslechting en beroepsprocedures voor consumenten. Zoals eerder gezegd, moeten 
consumenten het recht hebben van toegang tot buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsmechanismen en verhaalregelingen, alsmede tot informatie over hoe dit 
recht kan worden uitgeoefend. Aangezien het grensoverschrijdende element op dit terrein een 
belangrijke rol speelt, moeten ADR en verhaalregelingen zo worden ingesteld dat 
grensoverschrijdende geschillen snel kunnen worden beslecht. Een online geschillenregeling zou 
in dat geval ideaal kunnen zijn, maar de toegang tot een volledig operationele verhaalregeling 
mag niet in gevaar worden gebracht door het feit dat consumenten geen toegang tot internet 
hebben of niet bekend zijn met nieuwe technologieën (de zogenaamde 'digitale kloof'). 

Paragraaf 18 en 19 hebben betrekking op de verplichting van betalingsdienstaanbieders om 
informatie te verstrekken over het aantal elementaire betaalrekeningen dat is geopend, geweigerd 
en gesloten, alsmede over de kosten die aan deze rekeningen zijn verbonden, en de verplichting 
van lidstaten om hierover statistische informatie aan de Commissie te verstrekken. Aan de hand 
van deze twee "beginselen" kan een inschatting worden gemaakt van de mate van naleving in de 
lidstaten en het positieve effect van de elementaire betaalrekening op de sociale en financiële 
integratie van consumenten, op basis waarvan kan worden overwogen om dit instrument in de 
toekomst een wetgevend karakter te verlenen.

Conclusie

De aanbeveling bevat een aantal beginselen die als richtsnoer kunnen dienen voor een mogelijk 
ophanden zijnde wetgeving voor toegang tot een elementaire betaalrekening. Maar een 
toekomstig wetgevingsinstrument in deze kwestie moet vooral passen binnen het bredere 
normenkader van consumentenbescherming bij financiële diensten, dat vanwege haar steeds 
grotere rol binnen de regulerende en toezichtswetgeving momenteel op mondiaal niveau wordt 
herzien en aangescherpt. Eerdere instrumenten zoals de richtlijn consumentenrechten en de 
richtlijn consumentenkrediet, alsmede lopend wetgevend werk inzake 
woningkredietovereenkomsten bevatten een reeks beginselen en vereisten die niet over het hoofd 
mogen worden gezien bij wetgevingsvoorstellen over toegang tot een elementaire 
betaalrekening. 

Enerzijds wordt in het verslag van de overkoepelende beginselen van de G20 inzake de 
financiële bescherming van de consument (G20 High-Level Principles on Financial Consumer 
Protection), een reeks onderwerpen over horizontale consumentenbescherming besproken die 
van belang kunnen zijn voor nieuwe wetsvoorstellen op Europees niveau. Een gelijke en eerlijke 
behandeling van consumenten, met speciale aandacht voor de kwetsbare groepen, een open en 
transparante verstrekking van informatie over de voordelen, risico's en voorwaarden van het 
product en de noodzaak om meer inspanningen te leveren op het vlak van financiële educatie en 
het bewuster maken van consumenten, vormen slechts een paar van deze beginselen. Tevens 
moeten er toegankelijke, betaalbare, onafhankelijke, eerlijke, verantwoordelijke, snelle en 
efficiënte ADR en verhaalregelingen aan de consument beschikbaar worden gesteld. Anderzijds 
wordt in het verslag-Monti de toegang tot een elementaire betaalrekening als belangrijk actiepunt 
naar voren geschoven, iets wat de werking van de interne markt ten goede zou komen en de 
consument in staat zou stellen volledig profijt te trekken van de interne markt en de in de 
Verdragen gegarandeerde vrijheden. Niet in de laatste plaats vormt het verlenen van toegang tot 
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een elementaire betaalrekening een belangrijke stap in de richting van de sociale en economische 
integratie van burgers en een eerlijkere Europese samenleving, die voordelen oplevert voor 
zowel burgers als bedrijven en aldus bevorderend werkt voor het groeipotentieel van de interne 
markt. 


