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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een richtlijn is bedoeld om de transparantie en vergelijkbaarheid van de 
informatie over de kosten in verband met betaalrekeningen te verbeteren, het overstappen van 
betaalrekening te vergemakkelijken, de discriminatie op grond van woonplaats in verband met 
betaalrekeningen te beëindigen en voor toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties binnen 
de EU te zorgen.

Hiertoe wordt met het voorstel allereerst een lijst ingevoerd van de meest representatieve 
betalingsdiensten waarvoor op nationaal niveau kosten worden aangerekend en 
gestandaardiseerde terminologie op EU-niveau vastgesteld, inclusief algemeen gebruikte 
termen en definities voor diensten die op zijn minst gemeenschappelijk zijn voor een 
meerderheid van de lidstaten. In de bestaande richtlijn betalingsdiensten (Richtlijn 
2007/64/EG) worden gemeenschappelijke regels voor de transparantie van diensten en voor 
de informatievoorschriften met betrekking tot betalingsdiensten vastgesteld, maar deze 
richtlijn bevat geen specifieke regeling waarmee mechanismen worden gecreëerd voor de 
vergelijkbaarheid van kosten.

Overeenkomstig het bovenstaande zal van de lidstaten geëist worden dat zij voor 
betalingsdienstaanbieders een algemene verplichting instellen om te voorzien in een 
overstapmogelijkheid voor elke consument die een betaalrekening aanhoudt bij een 
betalingsdienstaanbieder die is gevestigd in de Unie.  Dit is nodig als gevolg van de beperkte 
mobiliteit van betaalrekeningen in de EU, die grotendeels het gevolg is van het feit dat
onvoldoende – en vaak onduidelijke – informatie wordt verstrekt aan de consumenten over de 
procedure om van betaalrekening te veranderen en van een gebrek aan hulp, in sommige 
gevallen, door het personeel van betalingsdienstaanbieders.

Met het voorstel wordt ook voor alle EU-consumenten toegang gegarandeerd tot 
basisbetalingsdiensten en discriminatie op grond van woonplaats jegens consumenten die een 
betaalrekening willen openen buiten hun thuisland, verboden, hetgeen voordelen oplevert 
zowel voor de betalingsdienstaanbieders als voor de consumenten.

Het voorstel is gebaseerd op artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Door de instelling van een kader op EU-niveau op de terreinen waarop het 
betrekking heeft, zorgt het voorstel voor de verwijdering van de resterende belemmeringen 
voor het vrije verkeer van betalingsdiensten en, ruimer, het vrije verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal, waarvoor een volledig geïntegreerde en ontwikkelde interne 
markt voor betalingsdiensten van vitaal belang is. Met het voorstel wordt ook een verdere 
fragmentatie van de interne markt voorkomen, die kan ontstaan, als de lidstaten op eigen 
initiatief uiteenlopende en inconsistente regelgeving op het gebied in kwestie vaststellen. Met 
de voorgestelde amendementen worden bepaalde onnauwkeurigheden in de door de 
Commissie voorgestelde ontwerprichtlijn gecorrigeerd en wordt de kwaliteit van de 
wetgevingshandeling verbeterd, zodat de doelstellingen ervan effectiever kunnen worden 
gerealiseerd.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

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 informatie die beknopt en 
accuraat 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 of misleidende 
informatie te voorkomen.

Amendement 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Motivering

De mogelijkheid om voor betaalrekeningen met basisfuncties buffervoorzieningen aan te 
bieden voor zeer kleine bedragen staat haaks op de vereiste van artikel 16, lid 4, van het 
Commissievoorstel dat voor een betaalrekening met basisfuncties geen voorschot in rekening-
courant wordt verleend, terwijl het ontbreken van een verdere definitie van het concept "zeer 
klein bedrag" en het feit dat hiervoor geen bovengrens wordt vastgesteld, de tekst onduidelijk 
maakt.
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Amendement 3

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 
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.

Motivering

Het volstaat voor te schrijven dat de lijst van de meest representatieve aan kosten 
onderworpen betalingsdiensten op nationaal niveau de meerderheid van de meest 
representatieve betalingsdiensten moet omvatten, zonder dat hiervoor een precies cijfer wordt 
vastgesteld, omdat het onmogelijk is om rekening te houden met de verschillen tussen de 
lidstaten.

Amendement 4

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 begrijpelijk
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, voor zover deze 
diensten door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangeboden.
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Amendement 5

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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Amendement 6

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.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders voor de 
consumenten een glossarium beschikbaar 
stellen van ten minste de lijst van de meest 
representatieve betalingsdiensten waarvan 
sprake in artikel 3, lid 5, en de gerelateerde 
definities.

Motivering

Er moet worden verwezen naar de lijst van de meest representatieve betalingsdiensten in 
artikel 3, lid 5, omdat precies deze lijst in artikel 4, lid 1, wordt bedoeld. 
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Amendement 7

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 lokalen die
tijdens de openingsuren 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.

Motivering

Toegang garanderen tot de lokalen van de betalingsdienstaanbieders buiten de werkuren is 
een vereiste waaraan de aanbieders moeilijk kunnen voldoen; op dit terrein moet het voorstel 
flexibel blijven, zodat rekening kan worden gehouden met de specifieke nationale 
omstandigheden.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn onafhankelijk van elke 
betalingsdienstaanbieder;

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij vermelden duidelijk de naam 
van hun eigenaren en hun 
financieringsbronnen;
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Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) zij zijn onpartijdig en zij vermelden 
duidelijk de criteria op grond waarvan zij 
betaalrekeningen aan 
betalingsdienstgebruikers aanbevelen;

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) zij plaatsen geen 
reclameboodschappen van 
betalingsdienstaanbieders, hun 
vertegenwoordigers, filialen of merken op 
hun homepage of vergelijkingssite;

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) zij beschikken over systemen ter 
voorkoming van belangenconflicten, om 
te voorkomen dat eventueel rechtstreeks 
of middellijk eigendom of zakelijke 
betrekkingen de naleving van de in dit lid 
genoemde voorwaarden belemmeren;

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uiterlijk eind 2018 zijn er tevens 
Europese websites ontwikkeld voor het 
vergelijken van de kosten die 
betalingsdienstaanbieders in rekening 
brengen voor de diensten die zij met 
betrekking tot betaalrekeningen in de 
verschillende lidstaten aanbieden.
De Commissie creëert uiterlijk in 2018 
een openbare Europese vergelijkingssite, 
die beheerd wordt in samenwerking met 
de EBA.
Eveneens uiterlijk 2018 ontwikkelt de 
Commissie via een gedelegeerde 
handeling, overeenkomstig artikel 24, een 
vrijwillige erkenningsregeling voor 
private Europese vergelijkingssites. Om te 
worden erkend, moeten door private 
ondernemers beheerde Europese 
vergelijkingswebsites aan alle in lid 2 
genoemde voorwaarden voldoen. De 
Commissie behoudt het recht bij niet-
naleving van de in lid 2 genoemde 
voorwaarden de erkenning van private 
ondernemers te weigeren of in te trekken.
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De Commissie stelt één portaal in 
met daarop links naar erkende 
vergelijkingssites in de lidstaten en op 
Europees niveau en houdt deze actueel.
Op deze portaalsite wordt ten behoeve van 
de consumenten een glossarium 
opgenomen met de overeenkomstig artikel 
3 vastgestelde gestandaardiseerde EU-
terminologie, alsmede richtsnoeren met 
betrekking tot het grensoverschrijdend 
overstappen van betaalrekening.
Op deze portaalsite wordt voorts, op 
gemakkelijk toegankelijke wijze, een lijst 
met contactgegevens opgenomen van de 
verschillende bevoegde nationale 
autoriteiten als bedoeld in artikel 20.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat eventuele 
kosten die door de overbrengende 
betalingsdienstaanbieder aan de consument 
worden aangerekend voor de beëindiging 
van de bij hem aangehouden 
betaalrekening worden bepaald in 
overeenstemming met artikel 45, lid 2, van 
Richtlijn 2007/64/EG.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
aan de consument geen kosten worden 
aangerekend voor de beëindiging van de 
bij hem aangehouden betaalrekening.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
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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 door de 
overbrengende of de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder aan de consument
geen kosten worden aangerekend voor 
enige uit hoofde van artikel 10 verstrekte 
dienst.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door 
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 
het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 
door die betalingsdienstaanbieder wordt 
vergoed.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door 
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 
het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 
door die betalingsdienstaanbieder wordt 
vergoed. De bewijslast berust bij de 
betalingsdienstaanbieder, die moet 
aantonen dat de voorwaarden van artikel 
10 zijn nageleefd.

Amendement 19

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 

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

betaalrekening aanhoudt;

Motivering

Betalingsdienstaanbieders kunnen niet zeggen of consumenten een betaalrekening aanhouden 
bij andere betalingsdienstaanbieders waarmee basisbetalingsdiensten kunnen worden 
verricht zonder dat de andere betrokken bank verplicht is commerciële of bankgeheimen te 
onthullen.

Amendement 20

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 
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. De autoriteiten 
werken tevens nauw samen met de 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
om de correcte en volledige uitvoering van 
de in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen te waarborgen.

Amendement 21

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 noch de Raad daartegen binnen 

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

een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van drie 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Motivering

De bezwaartermijn moet verlengd worden om het Parlement en de Raad de mogelijkheid te 
bieden de gedelegeerde handeling grondig te bestuderen en na te gaan of zij in de gegeven 
versie kan worden goedgekeurd.
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