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1. INLEIDING 

Vandaag de dag neemt het gebruik van contant geld af doordat salarissen, uitkeringen en 
rekeningen voor nutsvoorzieningen steeds meer via bankrekeningen worden betaald. Een 
bankrekening fungeert als toegangspoort omdat deze een essentieel hulpmiddel is om toegang 
te hebben tot andere financiële basisdiensten, gaande van elektronische betalingen tot 
consumentenleningen, hypothecaire leningen en levensverzekeringen1. Toegang tot een 
bankrekening waarmee een aantal basistransacties voor elektronische betalingen kan worden 
uitgevoerd, is van belang geworden voor het bevorderen van de volledige deelname aan de 
interne markt en het gebruik van het recht op vrij verkeer van personen. 

2. PROBLEEMSTELLING 

2.1. Problemen 

2.1.1. De omvang van het probleem 

Hoewel toegang tot elementaire betalingsdiensten een noodzakelijke voorafgaande 
voorwaarde is geworden voor een volledige deelname aan het economisch en sociaal leven 
van een moderne samenleving, blijkt uit beschikbare gegevens2 dat er in de hele EU nog 
steeds aanzienlijke inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat alle 
burgers toegang tot transactiebankdiensten hebben. Momenteel kunnen velen in de EU 
vanwege een gebrek aan toegang tot elektronische betaalmiddelen niet alle voordelen van de 
interne markt genieten en dragen velen hoge kosten omdat zij alleen contant geld gebruiken. 
Deze situatie geeft aanleiding tot blijvende ongelijkheden in de samenleving, die mogelijk 
leiden tot financiële of sociale uitsluiting van een aanzienlijk aantal EU-burgers3. 

Volgens recente gegevens heeft 7 % van alle EU-consumenten ouder dan 18, namelijk 
30 miljoen Europeanen, geen bankrekening4. Naar schatting ongeveer 6,4 miljoen van deze 
30 miljoen "bankloze" burgers zou een bankrekening willen openen, maar krijgen er geen 
toegang toe of durven er geen aan te vragen.5 De situatie in de EU met betrekking tot het 
gebrek aan toegang tot een bankrekening loopt sterk uiteen, met name tussen de EU12 en de 
EU15: gemiddeld heeft 91% van de volwassen bevolking in de EU12 een bankrekening, 
vergeleken met 97% in de EU15. In Roemenië en Bulgarije heeft ongeveer de helft van de 
respondenten geen bankrekening. 

Bankloze consumenten, die niet over een rekening beschikken, zijn zeer benadeeld doordat zij 
hogere kosten dragen voor het occasionele gebruik van betaaldiensten en in eigen land of 

                                                 
1 Verslag 2008 over de Europese financiële integratie, SEC(2009) 19 definitief. 
2 Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, DG Werkgelegenheid, sociale 

zaken en gelijke kansen, Europese Commissie, 2008, Study on the Costs and Benefits of Policy Actions 
in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, DG Interne markt en diensten, Europese 
Commissie, 2010, hierna de CSES-studie genoemd. 

3 Verslag 2008 over de Europese financiële integratie, SEC(2009) 19 definitief. 
4 Flash Eurobarometer 282, Consumers’ Views on Switching Providers, Europese Commissie, aanstaande 

editie. 
5 Dit cijfer omvat niet de mobiele bevolking die moeilijkheden kan ondervinden bij het 

grensoverschrijdend openen van een bankrekening, d.i. in een andere lidstaat dan die waarin zij 
verblijven. 
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grensoverschrijdend minder toegang hebben tot goedkopere goederen en diensten online. 
Bankloze consumenten lopen ook een groot risico problemen te ondervinden op het gebied 
van werk, huur van een woning en het ontvangen van een salaris of een uitkering. Individuele 
personen die grensoverschrijdend studeren, stage lopen of (tijdelijk) werken, kunnen met al 
deze problemen te maken krijgen omdat de kans groot is dat hun een bankrekening wordt 
geweigerd op grond van verblijfplaats. 

2.1.2. Redenen voor het gebrek aan toegang tot bankrekeningen 

De redenen voor het gebrek aan toegang tot een elementaire bankrekening zijn zowel aan de 
aanbod- als aan de vraagzijde gelegen. Aan de vraagzijde schrikken mensen er om allerlei 
psychologische, culturele of onderwijsgebonden redenen voor terug toegang te hebben tot en 
gebruik te maken van transactiebankdiensten. Vele van die redenen zijn te wijten aan een 
gebrek aan financiële basiskennis of een gebrek aan bekendheid met de voordelen van het 
gebruik van bankdiensten. 

Aan de aanbodzijde heeft het acute karakter van het probleem tot op zekere hoogte te maken 
met het ontwikkelingsniveau van de banksector: in economisch minder welvarende 
samenlevingen waar het ontwikkelingsniveau van de banksector minder ver gevorderd is, is 
de mate van toegang tot bankrekeningen doorgaans lager. Ongeacht het niveau van 
economische of financiële ontwikkeling in de EU is de beschikbaarheid van producten echter 
beperkter voor consumenten die commercieel onaantrekkelijk worden geacht. Producten 
kunnen voor dit soort klanten ook te duur zijn, maar "mobiele" klanten kunnen ook worden 
benadeeld wanneer hun andere – hogere – prijzen worden aangeboden dan aan binnenlandse 
klanten. Bovendien kunnen sommige consumenten ervoor terugschrikken een rekening aan te 
vragen omdat het aan duidelijke informatie ontbreekt over het totale bedrag aan kosten voor 
een rekening en de daaraan verbonden diensten. Sommige consumenten kan de toegang tot 
een bankrekening worden geweigerd omdat zij bepaalde toelaatbaarheidsvoorwaarden niet 
vervullen, onder meer in verband met wettelijke voorschriften (bv. identiteitscontroles) of met 
sectorpraktijken en –vereisten (vereiste in verband met verblijfplaats, bewijs van inkomen, 
rendabiliteit, risicobeoordeling, kredietgeschiedenis, enz.). Velen die een bankrekening 
aanvragen wordt ook gevraagd een actueel adres of een bewijs van verblijfplaats in dat land te 
verstrekken. Dit vormt een probleem voor EU-burgers die van hun recht op vrij verkeer 
gebruikmaken om te werken of te studeren in een andere lidstaat dan die waar zij hun 
verblijfplaats hebben, en die moeilijkheden ondervinden om in de ontvangende staat een 
bankrekening te verkrijgen. 

2.2. Gevolgen 

De vastgestelde problemen hebben de volgende gevolgen voor consumenten, producenten en 
overheidsdiensten. 

2.2.1. Gevolgen voor consumenten 

Beperkte keuze aan goederen en diensten 

Steeds meer goederen en diensten worden online aangeboden. Consumenten die daarbij niet 
over een elektronisch betaalmiddel beschikken, zijn zeer benadeeld omdat zij niet ten volle 
gebruik kunnen maken van de door de interne markt geboden mogelijkheden: fundamenteel 
hebben zij een kleinere keuze aan goederen en diensten en moeten daarvoor vaak hogere 
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prijzen betalen. Aankopen doen op internet (e-handel) is bijvoorbeeld niet mogelijk zonder 
gebruik te maken van elektronische betalingen. 

Hogere kosten 

Het is duurder occasioneel bankdiensten te gebruiken dan als cliënt geregeld bankdiensten af 
te nemen. Een consument zonder bankrekening moet mogelijk een vergoeding betalen of een 
tussenpersoon gebruiken om een cheque te innen, waarvoor een commissie in rekening kan 
worden gebracht die 3% van het bedrag van de cheque kan belopen. Indien een dergelijke 
consument een betaling wil uitvoeren, bijvoorbeeld een rekening voor nutsvoorzieningen of 
voor goederen of diensten wil betalen, moet hij/zij mogelijk een cheque kopen of een 
overmakingsdienst gebruiken, hetgeen zeer duur kan uitvallen. Grensoverschrijdende of 
seizoenwerknemers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd, moeten mogelijk geld naar hun 
land van herkomst sturen en als zij dit buiten het banksysteem om doen, kunnen zij hoge 
kosten aan geldtransfers dragen. Bovendien zullen bankloze consumenten geen gebruik 
kunnen maken van kortingen die door nutsbedrijven bij elektronische betaling worden 
geboden. 

Financiële exclusie, sociale exclusie en de armoedeval 

Een consument die geen toegang tot een bankrekening heeft, kan problemen ondervinden om 
toegang tot andere financiële diensten te hebben en kan daardoor met financiële exclusie te 
maken krijgen. Een dergelijke consument loopt ook een groot risico om op andere gebieden 
van het dagelijks leven te worden benadeeld doordat vandaag de dag salarissen steeds meer 
op rekeningen worden betaald en eigenaars van woningen en nutsbedrijven om elektronische 
betalingen vragen. Dit is met name het geval in landen waar minder contant geld wordt 
gebruikt. In lidstaten waar het bankieren echter nog niet zo wijdverspreid is, zullen 
consumenten zeer waarschijnlijk de komende jaren problemen ondervinden. 

Terwijl financiële exclusie mogelijk resulteert in een gebrek aan deelname aan de 
samenleving en dus sociale exclusie, kan sociale exclusie omgekeerd tot financiële exclusie 
leiden wanneer benadeelde groepen geen bankrekening kunnen openen, hetzij vanwege de 
prijs daarvan, hetzij vanwege door de banken gehanteerde toelaatbaarheidscriteria. 

Belemmering voor het vrije verkeer van personen 

De uitoefening van het recht op vrij verkeer van personen binnen de EU mag niet in gevaar 
worden gebracht door moeilijkheden zoals die met betrekking tot het openen van een 
bankrekening. Het doel van de eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) is ervoor te zorgen 
dat één bankrekening volstaat om alle nationale en grensoverschrijdende transacties uit te 
voeren. De SEPA geldt evenwel alleen voor betalingen in euro binnen de EER en is nog niet 
voltooid. Ten tweede heeft deze alleen betrekking op elektronische transacties. Wanneer 
consumenten tijdelijk verhuizen naar een andere lidstaat die niet tot het eurogebied behoort, 
kunnen zij er toch baat bij hebben in die lidstaat een bankrekening te openen. 

2.2.2. Gevolgen voor producenten 

Steeds meer leveranciers verstrekken kortingen bij elektronische betalingen of bieden hun 
goederen en diensten online aan. Als bepaalde consumenten in dat geval niet over een 
elektronisch betaalmiddel beschikken, betekent dit dat zowel leveranciers als consumenten 
belet worden de door de interne markt geboden mogelijkheden ten volle te benutten. 
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Consumenten hebben dan een kleinere keuze aan goederen en diensten en moeten daarvoor 
vaak hogere prijzen betalen, terwijl leveranciers afzetkansen mislopen. 

Voor nutsbedrijven is het ook duurder om met consumenten te werken die niet over een 
bankrekening beschikken. Bovendien is het voorstellen van automatische afschrijving als 
betaalmiddel, waarmee zij hun kasstromen6 kunnen verzekeren en hun kasbeheer kunnen 
vergemakkelijken, in dat geval niet mogelijk. 

2.2.3. Gevolgen voor overheidsdiensten 

Uit studies7 blijkt dat er een sterke correlatie bestaat tussen het inkomenspeil en de status van 
bankloze: personen met een laag inkomen (in de EU lopen 84 miljoen mensen een 
armoederisico), gehandicapten, werklozen of alleenstaande ouders maken meer kans bankloos 
te zijn. Personen in deze groepen maken ook de grootste kans sociale uitkeringen te 
ontvangen. Voorts bestaat er een correlatie tussen de status van bankloze en leeftijd, namelijk 
tussen bankloosheid en de oudste personen, d.w.z. zij die pensioenen ontvangen (vooral in de 
EU12). 

Lidstaten die hun socialezekerheidsuitkeringen of pensioenen niet via elektronische weg 
betalen, bijv. met overmakingen, dragen hogere kosten aan geldtransfers. Aangezien 
verschillende lidstaten momenteel onder zware budgettaire druk staan, wordt het steeds 
belangrijker transactiekosten te drukken door gebruik te maken van elektronische betalingen 
in plaats van fysieke verwerking. Daartoe moeten de overheidsdiensten van de lidstaten over 
de nodige infrastructuur beschikken om betalingen via bankrekeningen uit te voeren en te 
ontvangen. Bovendien wordt het doel van de digitale agenda en van e-overheid om de relatie 
tussen burgers en openbare autoriteiten volledig te digitaliseren, mogelijk niet bereikt als 
ontvangers van sociale uitkeringen geen bankrekening kunnen openen. 

2.3. Het dynamische nulscenario 

In een dynamisch nulscenario moet met een aantal factoren rekening worden gehouden omdat 
zij mogelijk mede bijdragen aan het verhelpen van de problemen van de bankloze EU-
bevolking. Ten eerste kan worden verwacht dat de specifieke situatie van Bulgarije en 
Roemenië, waar momenteel ongeveer de helft van de bevolking geen bankrekening heeft, in 
de lijn van hun verwachte economische groei en de ontwikkeling van hun financiële sector, de 
komende 15 tot 20 jaar tot op het niveau van Hongarije zal verbeteren. 

Ten tweede kan de vraag rijzen of de huidige economische situatie de 
financiëledienstverleners er niet toe kan aanzetten meer inspanningen te leveren om alle 
winstkansen te benutten, ook in het segment van consumenten met lage inkomens, dat 
waarschijnlijk zal groeien. Er is echter geen garantie dat dit het geval zal zijn, aangezien 
dienstverleners ook voor een meer conservatieve strategie kunnen opteren door hun relatie 
met hun bestaande klantenbestand te maximaliseren. 

Ten derde moet het door de banksector genomen initiatief voor zelfregulering inzake 
transparantie en vergelijkbaarheid van bankvergoedingen, consumenten in staat stellen 

                                                 
6 Althans in theorie, aangezien er omstandigheden zijn waarin consumenten met een laag inkomen 

mogelijk overmakingen of andere betaalmiddelen zouden verkiezen waarmee zij hun financiën strakker 
in de hand kunnen houden. 

7 Zie voetnoot 2. 
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geïnformeerde besluiten te nemen, hetgeen in combinatie met de mogelijkheid om op 
nationaal niveau van bankrekening te veranderen, rekeninghouders zou kunnen helpen van 
scherpere concurrentie te profiteren. De beperking van dit initiatief is dat het op nationaal en 
niet op pan-Europees niveau wordt uitgevoerd, waardoor de binnenlandse structurele 
marktvoorwaarden ongewijzigd blijven. 

Ten slotte zouden maatregelen voor financiële voorlichting op EU- of lidstaatniveau 
weliswaar de 30 miljoen bankloze consumenten gaandeweg bewuster maken van de 
voordelen die aan een betaalrekening verbonden zijn, en daardoor tot een hoger aandeel van 
de bankhebbende bevolking leiden, maar zouden deze maatregelen waarschijnlijk niet 
volstaan om de kern van het probleem in kwestie op te lossen. Deze zienswijze wordt door 
vele consumentenorganisaties gedeeld. 

3. BELEIDSDOELSTELLINGEN 
De algemene doelstellingen van het initiatief zijn enerzijds de volledige deelname van alle 
EU-burgers aan de interne markt te bevorderen en anderzijds bij te dragen aan de financiële 
en sociale inclusie. De specifieke doelstelling is de toegang tot betaalrekeningen en 
elektronische betaalmiddelen in de hele EU te verbeteren. De operationele doelstellingen 
luiden als volgt: 

– ervoor zorgen dat consumenten die commercieel niet-winstgevend (commercieel 
onaantrekkelijk) worden geacht, een geschikt product aangeboden krijgen; 

– zorgen voor inclusieve voorwaarden voor het openen van bankrekeningen ten 
behoeve van consumenten die de bankvoorwaarden voor toegang moeilijk kunnen 
vervullen (bv. wat betreft inkomen, economische situatie, kredietgeschiedenis of 
verblijfsstatus). 

4. ARGUMENTEN VOOR EU-OPTREDEN 

De vastgestelde problemen veroorzaken voor een gedeelte van onze samenleving 
consumentenbenadeling omdat zij leiden tot een beperkte keuze aan goederen en diensten, 
hoge kosten en moeilijkheden bij het aannemen van een baan en het ontvangen van een 
inkomen. Momenteel heeft de meerderheid van de lidstaten de toegang tot een elementaire 
betaalrekening nog niet op nationaal niveau geregeld, terwijl zij die dat wel hebben gedaan, 
niet voorzien in grensoverschrijdende toegang voor consumenten van andere lidstaten. 
Doordat er in de meeste lidstaten geen maatregelen op nationaal niveau bestaan, werkt de 
interne markt suboptimaal en is er sprake van onnodige lasten voor grensoverschrijdende 
mobiliteit. Bovendien is vanuit het oogpunt van de EU het optreden van de lidstaten tot nu toe 
ontoereikend geweest: op EU-niveau blijft de situatie versnipperd. De bestaande situatie zal in 
de nabije toekomst waarschijnlijk niet veranderen, in het bijzonder gelet op de effecten van de 
wereldwijde financiële onrust en het terugplooien op de nationale markt. 

Gegarandeerde toegang tot betaalrekeningen in de hele EU zou een eerste stap zijn om ervoor 
te zorgen dat consumenten toegang tot financiële diensten hebben en dat zij de voordelen van 
de financiële markten van de EU kunnen genieten. Dankzij toegang tot een betaalrekening 
zouden consumenten ook van de eengemaakte eurobetalingsruimte kunnen profiteren, alsook 
van de door de richtlijn betalingsdiensten vastgestelde rechten en bescherming. De betaling 
van uitkeringen door overheidsdiensten zou gemakkelijker en kosteneffectiever zijn. 
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Bovendien kunnen consumenten die niet over een bankrekening beschikken, niet ten volle van 
de eengemaakte markt gebruikmaken, met name in haar elektronische dimensie. 

Door ervoor te zorgen dat consumenten over elementaire betaalrekeningen beschikken, zal 
zowel vanuit een binnenlands als een grensoverschrijdend oogpunt op lange termijn een win-
winsituatie ontstaan. Factoren die de toegang tot betaalrekeningen en bijgevolg de volledige 
deelname van EU-consumenten aan de interne markt verhinderen, kunnen door passende EU-
beleidsinitiatieven worden aangepakt. 

5. BELEIDSOPTIES 

Er is een aantal beleidsopties vastgesteld. In de onderstaande tabel wordt een overzicht van 
deze opties gegeven. De geselecteerde opties zijn vetgedrukt. Uit de analyse is gebleken dat 
deze opties het meest effectief en efficiënt zijn om de hierboven beschreven doelstellingen te 
bereiken. 

Producten en diensten 

1: Geen beleidswijziging 

2: Ervoor zorgen dat betalingsdienstaanbieders elementaire betalingsdiensten verstrekken 

3: Ervoor zorgen dat betalingsdienstaanbieders elementaire betalingsdiensten en een betaalkaart 
verstrekken 

4: Ervoor zorgen dat betalingsdienstaanbieders elementaire betalingsdiensten, een betaalkaart en een 
overschrijdingskrediet (kredietlijn) verstrekken 

Prijs van een elementaire betaalrekening 

1: Geen optreden op EU-niveau 

2: Ervoor zorgen dat wanneer een elementaire betaalrekening niet gratis is, deze tegen een redelijke 
prijs wordt aangeboden 

3: Gratis verstrekken van een elementaire betaalrekening 

Voorwaarden voor toegang tot een elementaire betaalrekening 

1: Geen beleidswijziging 

2: Toegang tot een elementaire betaalrekening voor bankloze huishoudens 

3: Het voorschrift dat alle bankloze consumenten toegang tot een elementaire betaalrekening wordt 
verleend 

3.1: Toegang uitsluitend voor bankloze inwoners in hun lidstaat van herkomst 

3.2: Toegang voor bankloze inwoners en niet-inwoners 

4: Toegang tot een elementaire betaalrekening voor elke EU-consument 

4.1: Toegang uitsluitend voor inwoners in hun lidstaat van herkomst 

4.2: Toegang voor inwoners en niet-inwoners 
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6. EFFECTEN 

De te verkiezen opties zullen naar verwachting positieve langetermijneffecten sorteren op de 
financiële en sociale inclusie en het consumentenvertrouwen, en zullen de mobiliteit van 
consumenten, ook grensoverschrijdend, bevorderen. De tenuitvoerlegging van de opties zou 
voor consumenten bijzonder positieve effecten sorteren en zou hun volledige deelname aan de 
interne markt bevorderen doordat zij voor een betere beschikbaarheid, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van elementaire betaalrekeningen zouden zorgen. Dit zou resulteren in een 
aanzienlijke verbetering van de toegang tot betaalrekeningen en elektronische betaalmiddelen 
in de hele EU. 

Voor de aanbieders van deze diensten worden zowel potentiële baten als kosten verwacht. 
Deze kunnen leiden tot een algeheel effect dat varieert van lichtjes positief of neutraal tot 
negatief. De voornaamste bepalende factor is het prijsniveau en de vraag of eventuele 
verliezen geheel, ten dele, of niet door andere partijen worden gedekt. 

Het algehele effect voor de overheidsdiensten van de lidstaten zal ook afhankelijk zijn van 
een aantal potentiële kosten en baten. Een belangrijke kwestie in dit verband is of en in welke 
mate eventuele verliezen die de aanbieders zouden lijden doordat zij elementaire rekeningen 
met verlies verstrekken, door de lidstaten zouden worden gedekt. Het effect zal naar 
verwachting variëren van vrij positief tot negatief. 

Het cumulatieve effect zal in kwantitatief opzicht waarschijnlijk aanmerkelijk positief zijn 
aangezien de grote positieve effecten voor consumenten (en in mindere mate de lidstaten) 
zouden moeten opwegen tegen de eventuele negatieve effecten voor aanbieders. 

De meeste effecten van de te verkiezen opties zullen over de hele EU zijn gespreid, met het 
grootste effect voor de EU12 en voor de meerderheid van de EU15 waar een dergelijke 
elementaire betaalrekening momenteel niet wordt aangeboden. De baten en kosten zullen des 
te groter zijn in die lidstaten die de bestaande voorschriften ingrijpend zullen moeten wijzigen 
of een volledig nieuw regelgevingskader zullen moeten instellen. 

Voor de meeste van de geselecteerde opties zal de administratieve last waarschijnlijk 
marginaal zijn. 

7. CONCLUSIE 

De analyse heeft tot de conclusie geleid dat de meest efficiënte/te verkiezen optie zou bestaan 
in een geleidelijke aanpak, waarbij de Europese Commissie een aanbeveling zou uitbrengen 
met een reeks beginselen en acties die de lidstaten moeten volgen of ontwikkelen, om ervoor 
te zorgen dat consumenten die geen bankrekening hebben in het land waar zij een rekening 
willen openen, toegang tot een elementaire betaalrekening hebben. Het initiatief zou ervoor 
zorgen dat alle burgers en inwoners van de EU tegen een redelijke prijs toegang tot een 
bankrekening hebben. 

De lidstaten zou worden verzocht ervoor te zorgen dat ten minste één 
betalingsdienstaanbieder elementaire betaalrekeningen aanbiedt. Ingeval de 
betalingsdienstaanbieders niet vrijwillig elementaire betaalrekeningen zouden aanbieden, 
zouden de lidstaten een individuele aanbieder kunnen aanwijzen (zoals in Oostenrijk, waar 
een speciale bank is opgericht die "sociale" betalingsdiensten verstrekt) of ervoor zorgen dat 
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de aanvragen voor opening van een elementaire betaalrekening onder de verschillende 
aanbieders worden verdeeld (zoals in Frankrijk), dan wel alle aanbieders verplichten 
elementaire betaalrekeningen aan te bieden (zoals in België, waar alle banken elementaire 
betaalrekeningen moeten aanbieden). 

De combinatie van beleidsopties zou bevorderen dat alle EU-consumenten, en met name zij 
die een laag inkomen hebben, financieel uitgesloten worden of kwetsbaar zijn, ten volle aan 
de interne markt deelnemen, en zou meer in het algemeen bijdragen aan financiële en sociale 
inclusie. Zij zou ook ten goede komen aan de grensoverschrijdende mobiliteit, in het 
bijzonder van werknemers, stagiairs en studenten. 

De voorgestelde aanbeveling zou voorzien in een evaluatie van de effectiviteit van het 
mechanisme voor toegang tot elementaire betaalrekeningen alsook in een toetsing van de 
toepassing ervan door de lidstaten wat het halen van de doelstellingen betreft. 

De aanbeveling zou het voordeel hebben snel en duidelijk aan te geven welke noodzakelijke 
maatregelen van de lidstaten worden verwacht om de huidige tekortkomingen van de markt te 
verhelpen. Zij zou ook een katalyserende werking hebben op de ontwikkeling van uniforme 
beginselen die in de hele Europese Unie moeten worden toegepast. Zij zou de lidstaten een 
duidelijke richting geven, waardoor zij later, indien nodig, bindende voorschriften 
gemakkelijker ten uitvoer zouden kunnen leggen. 


