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BEKNOPTE MOTIVERING

Een van de indicatoren voor de economische ontwikkeling van een land is de omvang van de 
niet-contante transacties die op de markt plaatsvinden. Uit de statistieken komt naar voren dat 
de ontwikkelde landen ook vooraan staan wat betreft onlinebetalingen of de uitgifte van 
betaalkaarten en dat er voor de burgers in die landen een heel scala van financiële diensten 
beschikbaar is. In deze landen wordt het gebruik van betaalkaartsystemen voor het online 
kopen van goederen en diensten actief bevorderd en wordt de consumenten een bredere keuze 
aangeboden, hetgeen bijdraagt tot een goed functionerende economie. Contantloze transacties 
vervullen een cruciale rol in het functioneren van de economie omdat ze een snel, veilig en 
innovatief alternatief bieden; een van de belangrijkste praktijken die de totstandbrenging van 
een geïntegreerde markt belemmeren, is het wijdverbreide gebruik van 
"vierpartijensystemen", dat zich op de markt manifesteert in de vorm van zogeheten 
"multilaterale interbancaire vergoedingen" (MIV’s). Dit zijn interbancaire vergoedingen die 
gewoonlijk collectief worden overeengekomen tussen de accepterende 
betalingsdienstaanbieders en de uitgevende betalingsdienstaanbieders die van een bepaald 
systeem deel uitmaken. Dergelijke interbancaire vergoedingen die accepterende 
betalingsdienstaanbieders betalen, maken deel uit van de vergoedingen welke zij handelaars 
in rekening brengen, die deze op hun beurt aan consumenten doorberekenen. De hoge 
interbancaire vergoedingen die door de handelaars worden betaald, resulteren aldus in hogere 
eindprijzen voor goederen en diensten. Opgemerkt zij daarbij dat consumenten zich vaak niet 
bewust zijn van de vergoedingen die door handelaren worden betaald en dat er tegelijkertijd 
door de kaartuitgevende instanties diverse stimulansen worden gebruikt om hen aan te 
moedigen meer gebruik te maken van dergelijke betaalinstrumenten, die hogere vergoedingen 
te genereren voor de betalingsdienstaanbieders die ze uitgeven. Interbancaire vergoedingen 
belemmeren tevens de markttoegang omdat de daaruit voortvloeiende inkomsten voor 
uitgevende betalingsdienstaanbieders fungeren als een minimumdrempel om hen ertoe te 
bewegen betaalkaarten of andere betaalinstrumenten zoals online- en mobiele 
betalingsoplossingen, uit te geven die door nieuwkomers worden aangeboden. Daar komt nog 
bij dat er in het kader van binnenlandse en internationale betaalkaartsystemen een grote 
verscheidenheid aan interbancaire vergoedingen wordt toegepast, hetgeen tot een 
versnippering van de markt leidt en detailhandelaars en consumenten belet de vruchten van de 
interne markt te plukken. 

De voorgestelde verordening zal resulteren in een verbetering van de voorwaarden voor het 
functioneren en de ontwikkeling van de interne markt voor betalingen. Het feit dat de 
Commissie de hinderpalen in kaart heeft gebracht die de verdere integratie van de interne 
markt voor betalingen in de weg staan en een passende oplossing voor deze problematiek 
aandraagt, zal voor de EU ongetwijfeld positieve economische gevolgen hebben. Het voorstel 
is in twee grote delen ingedeeld. Het eerste deel voert voorschriften voor interbancaire 
vergoedingen in. Het voorstel voorziet in een "gereglementeerd" en een "niet-
gereglementeerd" gebied voor dergelijke vergoedingen. Het gereglementeerde gebied omvat 
alle kaarttransacties waarvan consumenten op grote schaal gebruikmaken en die dus moeilijk 
te weigeren zijn door detailhandelaars; het betreft hier met name betalingstransacties met 
debet- en kredietkaarten van consumenten en op dergelijke kaarten gebaseerde 
betalingstransacties. Het niet-gereglementeerde gebied omvat alle betaalkaarttransacties en op 
kaarten gebaseerde betalingstransacties onder gebruikmaking van betaalkaarten die buiten het 



PE522.852v01-00 4/17 PA\1008250NL.doc

NL

gereglementeerde gebied vallen, zoals onder meer de door driepartijensystemen uitgegeven 
kaarten.

In het licht van het bovenstaande is het wenselijk dat er adequate voorwaarden voor de 
ontwikkeling van een kaartacceptatienetwerk binnen de EU worden vastgesteld, hetgeen 
ongetwijfeld het doel is van de voorgestelde verordening inzake interbancaire vergoedingen 
voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. Vast staat in ieder geval dat de invoering van 
EU-brede maxima voor interbancaire vergoedingen voor binnenlandse en 
grensoverschrijdende transacties een belangrijke stap vormt op weg naar een beter 
functionerende interne markt, alsook voor de verwezenlijking van het beginsel van het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in de EU ten behoeve van met name de 
consument. Hoewel de rapporteur zich kan vinden in het idee van de invoering van maxima 
voor interbancaire vergoedingen als omschreven in hoofdstuk II van deze verordening, 
behoudt hij zich het recht voor om verdere wijzigingen te suggereren voor de artikelen 3 en 4 
van de voorgestelde verordening.     

Het is echter van essentieel belang dat er adequate middelen worden gevonden om de 
effectiviteit van de voorgestelde verordening te waarborgen, zodat wordt voorkomen dat het 
voorgestelde verbod wordt omzeild. De rapporteur is ervan overtuigd dat deze verordening, 
conform het in de Digitale Agenda  door de Commissie beschreven beginsel van 
technologische neutraliteit, betrekking dient te hebben op alle op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties, ongeacht de omgeving waarin de transactie plaatsvindt, inclusief via 
instrumenten en diensten voor betalingen in de detailhandel welke offline, online of met 
gebruikmaking van commerciële kaarten kunnen worden verricht.  

De markt voor betalingstransacties is onderhevig aan snelle veranderingen, en daarom gelooft 
de rapporteur dat de herzieningsclausule van artikel 16 moet worden ingekort teneinde de 
Commissie en, in voorkomend geval, de wetgevers in staat te stellen zich tijdig te beraden 
over de toepassing van deze verordening, onder inaanmerkingneming van de nieuwe 
ontwikkelingen op de markt en van de mate waarin nieuwkomers en nieuwe technologie hun 
weg naar de markt hebben gevonden. De rapporteur wenst er de in dit verband de aandacht op 
te vestigen dat de voorgestelde verordening zich terecht niet uitstrekt tot innovatieve mobiele 
betalingen, hoewel het gebruik daarvan een stijgende lijn vertoont, en dat aan de ontwikkeling 
van dergelijke innovatieve instrumenten ook de nodige aandacht moet worden besteed in het 
in artikel 16 bedoelde verslag.    

Ten slotte is de rapporteur van mening dat de nieuw gecreëerde betaalkaartregelingen, 
waaraan bedrijfstechnisch hoge kosten kunnen zijn verbonden welke niet in verhouding staan 
tot de kwetsbare marktpositie waarin zij verkeren in vergelijking met de reeds bestaande grote 
kaartsystemen, gedurende een bepaalde tijd zouden moeten kunnen worden vrijgesteld van de 
toepassing van artikel 7 van deze verordening wanneer een lidstaat daartoe na raadpleging van 
de Commissie beslist. Dit zou ertoe bijdragen gezonde concurrentieverhoudingen tot stand te 
brengen op de markt voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
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verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Momenteel is in tal lidstaten21

wetgeving in voorbereiding om 
interbancaire vergoedingen te 
reglementeren. Deze ontwerpwetgeving 
heeft betrekking op diverse aspecten, zoals 
onder meer de vaststelling van maxima 
voor interbancaire vergoedingen op 
verschillende niveaus, 
handelarenvergoedingen, de verplichting 
om alle kaarten te honoreren en 
sturingsmaatregelen. De in sommige 
lidstaten bestaande administratieve 
besluiten lopen sterk uiteen. Gezien de 
schadelijkheid van interbancaire 
vergoedingen voor detailhandelaars en 
consumenten wordt verwacht dat op 
nationaal niveau verdere 
regelgevingsmaatregelen zullen worden 
ingevoerd met de bedoeling het niveau van 
of de verschillen tussen deze vergoedingen 
aan te pakken. Dergelijke nationale 
maatregelen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid in aanzienlijke 
belemmeringen voor de voltooiing van de 
interne markt voor kaartbetalingen en op 
kaarten gebaseerde internet- en mobiele 
betalingen resulteren en aldus tot een 
beperking van de vrijheid van 
dienstverrichting leiden.

(7) Momenteel is in tal lidstaten21

wetgeving in voorbereiding of reeds 
voltooid om interbancaire vergoedingen te 
reglementeren. Deze ontwerpwetgeving 
heeft betrekking op diverse aspecten, zoals 
onder meer de vaststelling van maxima 
voor interbancaire vergoedingen op 
verschillende niveaus, 
handelarenvergoedingen, de verplichting 
om alle kaarten te honoreren en 
sturingsmaatregelen. De in sommige 
lidstaten bestaande administratieve 
besluiten lopen sterk uiteen. Gezien de 
schadelijkheid van interbancaire 
vergoedingen voor detailhandelaars en 
consumenten wordt verwacht dat op 
nationaal niveau verdere 
regelgevingsmaatregelen zullen worden 
ingevoerd met de bedoeling het niveau van 
of de verschillen tussen deze vergoedingen 
aan te pakken. Dergelijke nationale 
maatregelen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid in aanzienlijke 
belemmeringen voor de voltooiing van de 
interne markt voor kaartbetalingen en op 
kaarten gebaseerde internet- en mobiele 
betalingen resulteren en aldus tot een 
beperking van de vrijheid van 
dienstverrichting leiden.

__________________ __________________
21Italië, Hongarije, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk.

21Italië, Hongarije, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor binnenlandse transacties is een 
overgangsperiode vereist om 
betalingsdienstaanbieders en systemen de 
tijd te gunnen zich aan de nieuwe 
voorschriften aan te passen. Daarom 
dienen de maxima voor interbancaire 
vergoedingen voor transacties met 
consumentenkaarten twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening tot 
alle grensoverschrijdende en binnenlandse 
betalingen te worden uitgebreid teneinde 
de interne markt voor op kaarten 
gebaseerde betalingen te voltooien.

(17) Voor binnenlandse transacties is een 
overgangsperiode vereist om 
betalingsdienstaanbieders en systemen de 
tijd te gunnen zich aan de nieuwe 
voorschriften aan te passen. Daarom 
dienen de maxima voor interbancaire 
vergoedingen voor transacties met 
consumentenkaarten een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening tot 
alle grensoverschrijdende en binnenlandse 
betalingen te worden uitgebreid teneinde 
de interne markt voor op kaarten 
gebaseerde betalingen te voltooien.

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met de wijzigingen in artikel 4.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet op worden toegezien dat de 
bepalingen betreffende de door 
betalingsdienstaanbieders te betalen of te 
ontvangen interbancaire vergoedingen niet 
worden omzeild door alternatieve 
vergoedingenstromen naar uitgevende 
betalingsdienstaanbieders. Om dit te 
vermijden, dient de "nettocompensatie" 
voor de vergoedingen die de uitgevende
betalingsdienstaanbieder heeft betaald aan 
en ontvangen van een betaalkaartsysteem, 
als de interbancaire vergoeding worden 
aangemerkt. Om na te gaan of er van 

(23) Er moet op worden toegezien dat de 
bepalingen betreffende de door 
betalingsdienstaanbieders te betalen of te 
ontvangen interbancaire vergoedingen niet 
worden omzeild door alternatieve 
vergoedingenstromen naar uitgevende 
betalingsdienstaanbieders. Om dit te 
vermijden, dient de "nettocompensatie" 
voor de vergoedingen die de 
betalingsdienstaanbieder, d.w.z. de 
kaartuitgever dan wel de accepteerder,
heeft betaald aan en ontvangen van een 
betaalkaartsysteem, als de interbancaire 
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omzeiling sprake is, dient bij de berekening 
van de interbancaire vergoeding rekening 
te worden gehouden met het totaalbedrag 
aan betalingen of stimulansen die een 
uitgevende betalingsdienstaanbieder met 
betrekking tot de gereglementeerde 
transacties van een betaalkaartsysteem 
heeft ontvangen, verminderd met de 
vergoedingen die de uitgevende
betalingsdienstaanbieder aan het systeem 
heeft betaald. De in aanmerking genomen 
betalingen, stimulansen en vergoedingen 
kunnen een direct karakter (d.w.z. 
volumegebaseerd of transactiespecifiek) of 
een indirect karakter (zoals onder meer 
verkoopstimulansen, bonussen, kortingen 
voor het realiseren van bepaalde 
transactievolumes) hebben.

vergoeding worden aangemerkt. Om na te 
gaan of er van omzeiling sprake is, dient 
bij de berekening van de interbancaire 
vergoeding rekening te worden gehouden 
met het totaalbedrag aan betalingen of 
stimulansen die een 
betalingsdienstaanbieder met betrekking tot 
de gereglementeerde transacties van een 
betaalkaartsysteem heeft ontvangen, 
verminderd met de vergoedingen die de 
betalingsdienstaanbieder aan het systeem 
heeft betaald. De in aanmerking genomen 
betalingen, stimulansen en vergoedingen 
kunnen een direct karakter (d.w.z. 
volumegebaseerd of transactiespecifiek) of 
een indirect karakter (zoals onder meer 
verkoopstimulansen, bonussen, kortingen 
voor het realiseren van bepaalde 
transactievolumes, of diverse verwerkings-
en licentievergoedingen die voor de 
betalingsdienstaanbieder geen directe 
inkomsten opleveren) hebben. Bovendien 
moeten daartoe ook de opbrengsten 
worden gerekend als gevolg van 
gezamenlijk door kaartuitgevers en 
betalingsdienstaanbieders opgezette 
programma's, alsmede de winsten die 
kaartemittenten hebben gerealiseerd 
middels op betaalkaarten gebaseerde 
transacties die zijn uitgevoerd conform 
een overeenkomst met een andere 
kaartuitgever, en moet tegelijk worden 
nagegaan of er eventueel bepalingen van 
deze verordening zijn omzeild.

Or. en

Motivering

Een en ander moet nader worden gepreciseerd ter wille van de duidelijkheid, aangezien 
kaartuitgever en -accepteerder niet altijd dezelfde zijn. Bovendien moet worden verduidelijkt 
op welke andere nettowinsten het bepaalde in artikel 5 van toepassing is.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Consumenten zijn vaak niet op de 
hoogte van de vergoedingen die handelaars 
betalen voor het betaalinstrument dat zij 
gebruiken. Tegelijkertijd kan een reeks 
stimulansen (in de vorm van onder meer 
reisvouchers, bonussen, kortingen, charge 
backs, gratis verzekeringen enz.) 
consumenten ertoe aansporen gebruik te 
maken van betaalinstrumenten waaraan 
hoge vergoedingen voor uitgevende 
betalingsdienstaanbieders verbonden zijn.
Om daaraan tegenwicht te bieden, mogen 
de maatregelen die interbancaire 
vergoedingen aan banden leggen, alleen 
maar betrekking hebben op betaalkaarten 
die massaproducten zijn geworden en die 
handelaars doorgaans moeilijk kunnen 
weigeren omdat de uitgifte en het gebruik 
ervan zo wijdverspreid zijn (m.a.w. debet-
en kredietkaarten van consumenten). 
Teneinde tot een doeltreffender 
marktwerking in de niet-gereglementeerde 
delen van de sector te komen en de 
overheveling van activiteiten van de 
gereglementeerde naar de niet-
gereglementeerde delen van de sector te 
beperken, is het noodzakelijk een reeks 
maatregelen vast te stellen, onder meer om 
systeem en infrastructuur van elkaar te 
scheiden, om de begunstigde in staat te 
stellen het gedrag van de betaler te sturen, 
en om een selectieve acceptatie van 
betaalinstrumenten door de begunstigde 
mogelijk te maken.

(24) Consumenten zijn vaak niet op de 
hoogte van de vergoedingen die handelaars 
betalen voor het betaalinstrument dat zij 
gebruiken. Tegelijkertijd kan een reeks 
stimulansen (in de vorm van onder meer 
reisvouchers, bonussen, kortingen, charge 
backs, gratis verzekeringen enz.) 
consumenten ertoe aansporen gebruik te 
maken van betaalinstrumenten waaraan 
hoge vergoedingen voor uitgevende 
betalingsdienstaanbieders verbonden zijn.
Teneinde tot een doeltreffender 
marktwerking te komen, is het 
noodzakelijk een reeks maatregelen vast te 
stellen, onder meer om systeem en 
infrastructuur van elkaar te scheiden, om 
de begunstigde in staat te stellen het gedrag 
van de betaler te sturen, en om een 
selectieve acceptatie van 
betaalinstrumenten door de begunstigde 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De verplichting om alle kaarten te 
honoreren is een tweeledige verplichting 
die uitgevende betalingsdienstaanbieders 
en betaalkaartsystemen begunstigden 
opleggen: enerzijds moeten begunstigden 
alle kaarten van hetzelfde merk accepteren
(het element "honoreren van alle 
producten"), ongeacht de verschillende 
kosten die aan deze kaarten verbonden zijn, 
en, anderzijds, moeten zij dat doen 
ongeacht de individuele uitgevende bank 
die de kaart heeft uitgegeven (het element
"honoreren van alle uitgevers"). Het is in 
het belang van de consument dat de 
begunstigde voor eenzelfde categorie 
kaarten niet tussen uitgevers of 
kaarthouders kan discrimineren en dat 
betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders begunstigden 
een dergelijke verplichting kunnen 
opleggen. Het element "honoreren van alle 
uitgevers" van de verplichting om alle 
kaarten te honoreren is derhalve een 
gerechtvaardigde verplichting binnen een 
betaalkaartsysteem omdat begunstigden 
aldus worden belet te discrimineren tussen 
de individuele banken die een kaart hebben 
uitgegeven, maar het element "honoreren 
van alle producten" is daarentegen in 
wezen een koppelverkooppraktijk die tot 
gevolg heeft dat de acceptatie van kaarten 
met lage vergoedingen wordt gekoppeld 
aan de acceptatie van kaarten met hoge 
vergoedingen. Indien het element
"honoreren van alle producten" uit de 
verplichting om alle kaarten te honoreren 
zou worden verwijderd, dan zouden 
handelaars de door hen aangeboden keuze 
aan betaalkaarten kunnen beperken tot 
uitsluitend betaalkaarten met lage(re) 
kosten, wat via de geringere door 
handelaars te betalen kosten ook 
consumenten ten goede zou komen.
Handelaars die debetkaarten accepteren, 
zouden dan niet gedwongen zijn ook 

(29) De verplichting om alle kaarten te 
honoreren is een tweeledige verplichting 
die uitgevende betalingsdienstaanbieders 
en betaalkaartsystemen begunstigden 
opleggen: enerzijds moeten begunstigden 
alle kaarten van hetzelfde merk accepteren
(het element "honoreren van alle 
producten"), ongeacht de verschillende 
kosten die aan deze kaarten verbonden zijn, 
en, anderzijds, moeten zij dat doen 
ongeacht de individuele uitgevende bank 
die de kaart heeft uitgegeven (het element
"honoreren van alle uitgevers"). Het is in 
het belang van de consument dat de 
begunstigde voor eenzelfde categorie 
kaarten niet tussen uitgevers of 
kaarthouders kan discrimineren en dat 
betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders begunstigden 
een dergelijke verplichting kunnen 
opleggen. Het element "honoreren van alle 
uitgevers" van de verplichting om alle 
kaarten te honoreren is derhalve een 
gerechtvaardigde verplichting binnen een 
betaalkaartsysteem omdat begunstigden 
aldus worden belet te discrimineren tussen 
de individuele banken die een kaart hebben 
uitgegeven, maar het element "honoreren 
van alle producten" is daarentegen in 
wezen een koppelverkooppraktijk die tot 
gevolg heeft dat de acceptatie van kaarten 
met lage vergoedingen wordt gekoppeld 
aan de acceptatie van kaarten met hoge 
vergoedingen. Indien het element
"honoreren van alle producten" uit de 
verplichting om alle kaarten te honoreren 
zou worden verwijderd, dan zouden 
handelaars de door hen aangeboden keuze 
aan betaalkaarten kunnen beperken tot 
uitsluitend betaalkaarten met lage(re) 
kosten, wat via de geringere door 
handelaars te betalen kosten ook 
consumenten ten goede zou komen.
Handelaars die debetkaarten accepteren, 
zouden dan niet gedwongen zijn ook 



PE522.852v01-00 10/17 PA\1008250NL.doc

NL

kredietkaarten te accepteren, en 
handelaars die kredietkaarten accepteren 
zouden niet gedwongen zijn commerciële 
kaarten te accepteren. Ter bescherming 
van de consument en van zijn vermogen 
om zoveel mogelijk van betaalkaarten 
gebruik te maken, zouden handelaars 
evenwel verplicht zijn alle kaarten te 
accepteren waarvoor dezelfde 
gereglementeerde interbancaire vergoeding 
geldt. De bovenbeschreven beperking zou 
tevens resulteren in een concurrerender 
omgeving voor kaarten waarvan de 
interbancaire vergoedingen niet bij deze 
verordening zijn gereglementeerd, omdat 
handelaars zich in een sterkere positie 
zouden bevinden bij het onderhandelen 
over de voorwaarden waaronder zij 
dergelijke kaarten accepteren.

kredietkaarten te accepteren. Ter 
bescherming van de consument en van zijn 
vermogen om zoveel mogelijk van 
betaalkaarten gebruik te maken, zouden 
handelaars evenwel verplicht zijn alle 
kaarten te accepteren waarvoor dezelfde 
gereglementeerde interbancaire vergoeding 
geldt.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In deze verordening worden eenvormige 
technische en bedrijfsmatige vereisten 
vastgesteld voor betaalkaarttransacties
binnen de Unie, waarbij zowel de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler als 
de betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde binnen de Unie is gevestigd.

1. In deze verordening worden eenvormige 
technische en bedrijfsmatige vereisten 
vastgesteld voor op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties binnen de Unie, 
waarbij zowel de betalingsdienstaanbieder 
van de betaler als de 
betalingsdienstaanbieder van de 
begunstigde binnen de Unie is gevestigd.

Or. en

Motivering

De formulering moet worden verduidelijkt conform het in de Digitale Agenda en in 
overweging 21 vermelde technologische neutraliteitsbeginsel van de Commissie, in die zin dat 
deze verordening van toepassing dient te zijn op alle op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties, ongeacht de omgeving waarin de transactie plaatsvindt, inclusief via 
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instrumenten en diensten voor betalingen in de detailhandel welke offline, online of mobiel 
kunnen zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) transacties met commerciële kaarten; Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen economisch motief te bedenken om commerciële kaarten anders te behandelen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "commerciële kaart": betaalkaart die 
is uitgegeven aan ondernemingen of 
overheidsentiteiten en die uitsluitend 
wordt gebruikt voor het betalen van 
beroepskosten van werknemers of 
ambtenaren, dan wel een kaart die is 
uitgegeven aan natuurlijke personen die 
op zelfstandige basis een beroepsactiviteit 
uitoefenen en die uitsluitend wordt 
gebruikt voor het betalen van 
beroepskosten van die op zelfstandige 
basis werkzame natuurlijke personen of 
hun werknemers;

Schrappen

Or. en

Motivering

De definitie is overbodig omdat het de bedoeling is commerciële kaarten onder de 
verordening te laten vallen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "betaalkaart": alle betaalkaarten 
die door een kaarthouder kunnen worden 
gebruikt om toegang te krijgen tot hem 
toebehorende middelen of om een betaling 
voor een aankoop te doen via een 
accepteerder en die door een begunstigde 
worden aanvaard om betalingstransacties 
te verwerken of om enige andere 
betalingsverplichting voldoen ;

Or. en

Motivering

De term "betaalkaart" wordt in het voorstel meerdere malen gebruikt, en ter wille van de 
duidelijkheid lijkt het noodzakelijk in een specifieke definitie te voorzien. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interbancaire vergoedingen voor 
grensoverschrijdende transacties met
debet- of kredietkaarten van consumenten

Interbancaire vergoedingen voor 
grensoverschrijdende betalingstransacties 
op basis van debet- of kredietkaarten van 
consumenten

Or. en

Motivering

De formulering moet worden verduidelijkt conform het in de Digitale Agenda en in 
overweging 21 vermelde technologische neutraliteitsbeginsel van de Commissie, in die zin dat 
deze verordening van toepassing dient te zijn op alle op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties, ongeacht de omgeving waarin de transactie plaatsvindt, inclusief via 
instrumenten en diensten voor betalingen in de detailhandel welke offline, online of mobiel 
kunnen zijn.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
grensoverschrijdende
debetkaarttransacties geen interbancaire 
vergoeding per transactie of enigerlei 
andere overeengekomen vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,2 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

1. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
debetkaarten gebaseerde
grensoverschrijdende betalingstransacties
geen interbancaire vergoeding per 
transactie of enigerlei andere 
overeengekomen vergoeding met eenzelfde 
oogmerk of effect meer die meer dan 0,2 % 
van de transactiewaarde bedraagt.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor 
grensoverschrijdende 
kredietkaarttransacties geen interbancaire 
vergoeding per transactie of enigerlei 
andere overeengekomen vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,3 % van de transactiewaarde
bedraagt.

2. Uiterlijk twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde
grensoverschrijdende betalingstransacties
geen interbancaire vergoeding per 
transactie of enigerlei andere 
overeengekomen vergoeding met eenzelfde 
oogmerk of effect meer die meer dan 0,3 % 
van de transactiewaarde bedraagt.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Interbancaire vergoedingen voor alle
transacties met debet- of kredietkaarten 
van consumenten

Interbancaire vergoedingen voor alle op
debet- of kredietkaarten van consumenten
gebaseerde betalingstransacties 

Or. en

Motivering

De formulering moet worden verduidelijkt conform het in de Digitale Agenda en in 
overweging 21 vermelde technologische neutraliteitsbeginsel van de Commissie, in die zin dat 
deze verordening van toepassing dient te zijn op alle op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties, ongeacht de omgeving waarin de transactie plaatsvindt, inclusief via 
instrumenten en diensten voor betalingen in de detailhandel welke offline, online of mobiel 
kunnen zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
debetkaarten gebaseerde transacties geen 
interbancaire vergoeding per transactie of 
enigerlei andere overeengekomen 
vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die meer dan 0,2 % van de 
transactiewaarde bedraagt.

1. Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
debetkaarten gebaseerde
betalingstransacties geen interbancaire 
vergoeding per transactie of enigerlei 
andere overeengekomen vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,2 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

Or. en

Motivering

Een jaar zou genoeg moeten zijn om zich aan nieuwe eisen aan te passen, vooral omdat 
sommige lidstaten al soortgelijke wetgeving op stapel hebben staan.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde transacties geen 
interbancaire vergoeding per transactie of 
enigerlei andere overeengekomen 
vergoeding met eenzelfde oogmerk of 
effect meer die meer dan 0,3 % van de 
transactiewaarde bedraagt.

2. Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening bieden of verlangen 
betalingsdienstaanbieders voor op 
kredietkaarten gebaseerde
betalingstransacties geen interbancaire 
vergoeding per transactie of enigerlei 
andere overeengekomen vergoeding met 
eenzelfde oogmerk of effect meer die meer 
dan 0,3 % van de transactiewaarde 
bedraagt.

Or. en

Motivering

Een jaar zou genoeg moeten zijn om zich aan nieuwe eisen aan te passen, vooral omdat 
sommige lidstaten al soortgelijke wetgeving op stapel hebben staan.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de toepassing van de in de artikelen 
3 en 4 bedoelde maxima wordt elke 
nettocompensatie die een uitgevende bank
van een betaalkaartsysteem in verband met 
betalingstransacties of daarmee 
samenhangende activiteiten ontvangt, als 
onderdeel van de interbancaire vergoeding 
behandeld.

Voor de toepassing van de in de artikelen 3 
en 4 bedoelde maxima wordt elke 
nettocompensatie die een 
betalingsdienstaanbieder (kaartuitgever 
dan wel -accepteerder) van een 
betaalkaartsysteem in verband met 
betalingstransacties of daarmee 
samenhangende activiteiten ontvangt, als 
onderdeel van de interbancaire vergoeding 
behandeld.

Or. en
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Motivering

Een en ander moet nader worden gepreciseerd ter wille van de duidelijkheid, aangezien 
kaartuitgever en -accepteerder niet altijd dezelfde zijn.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen bij wijze van 
uitzondering en na raadpleging van de 
Commissie bepalen dat dit artikel 
gedurende een beperkte periode niet van 
toepassing op nieuw ingestelde 
betaalkaartsystemen. 

Or. en

Motivering

Er zij aan herinnerd dat nieuw gecreëerde betaalkaartregelingen, waaraan bedrijfstechnisch 
hoge kosten kunnen zijn verbonden welke niet in verhouding staan tot de kwetsbare 
marktpositie waarin zij verkeren in vergelijking met de reeds bestaande grote kaartsystemen. 
Toepassing van een dergelijke uitzonderingsregeling gedurende een beperkte periode zou 
ertoe bijdragen gezonde concurrentieverhoudingen tot stand te brengen op de markt voor op 
kaarten gebaseerde betalingstransacties.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening. In het verslag van de 
Commissie wordt met name gekeken naar 
de niveaus van de interbancaire 
vergoedingen om te beoordelen of deze 
passend zijn, alsook naar 
sturingsmechanismen zoals kosten, 

Twee jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening. In het verslag van de 
Commissie wordt met name gekeken naar 
de niveaus van de interbancaire 
vergoedingen om te beoordelen of deze 
passend zijn, alsook naar 
sturingsmechanismen zoals kosten, 
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rekening houdend met het gebruik en de 
kosten van de diverse betaalmiddelen en de 
mate waarin nieuwkomers en nieuwe 
technologie hun weg naar de markt hebben 
gevonden.

rekening houdend met het gebruik en de 
kosten van de diverse betaalmiddelen en de 
mate waarin nieuwkomers en nieuwe 
technologie hun weg naar de markt hebben 
gevonden.

Or. en

Motivering

Aangezien deze markt onderhevig is aan snelle ontwikkelingen, moet de Commissie al eerder 
dan vier jaar na de inwerkingtreding van de verordening een onderzoek instellen naar de 
eerste effecten  van de verordening op de betaalmarkt.


