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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 507/2009, ingediend door Jerry Beades (Ierse nationaliteit), 
namens de Friends of Banking Ireland, over de te hoge kosten die 
AAC/Rabobank kleine bedrijven in rekening brengt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement een onderzoek in te stellen naar de oneerlijke 
behandeling van kleine bedrijven door ACC/Rabobank. Hij betoogt dat deze bedrijven te hoge 
kosten in rekening worden gebracht en dat zij niet kunnen rekenen op enigerlei bescherming 
uit hoofde van de Ierse wetgeving. Tevens voert hij aan dat kleine bedrijven volgens de Ierse 
wetgeving worden ingedeeld in de categorie “niet-consumenten”, aangezien zij noch als 
bedrijf, noch als consument in aanmerking komen voor bescherming. Indiener verklaart dat 
ongeveer de helft van alle bedrijven in Ierland, die goed zijn voor ca. 70% van de uitgevoerde 
banktransacties, zich in deze positie bevinden. Dit heeft bovendien tot gevolg dat kleine 
bedrijven verstoken blijven van het automatische recht om schadevergoeding te vorderen bij 
de Ierse regelgever of de Ierse ombudsman. Indiener betoogt dat de enige mogelijke oplossing 
erin bestaat verhaal te halen bij de nationale rechter, een buitengewoon kostbare operatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

De Ierse financiële regelgevende instanties delen bedrijven met een omzet groter dan 3 
miljoen euro per jaar in de categorie “niet-consumenten”. Indiener betoogt dat de bestaande 
Ierse wetgeving geen bescherming biedt aan bedrijven in deze categorie. Bovendien blijven 
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kleine bedrijven verstoken van het recht om geschillen met aanbieders van financiële diensten 
te beslechten bij de Ierse regelgever of de Ierse ombudsman. Volgens indiener is aankloppen
bij de rechtbank de enige mogelijke manier voor “niet-consumenten” om voor hun rechten op 
te komen. 

Indiener verwijst naar het concrete geval van ACC/Rabobank, dat volgens indiener, sinds de 
overname door Rabobank in 2002, systematisch te hoge kosten aan Ierse klanten in rekening 
brengt, en waarmee enkele leden van de Friends of Banking Ireland in geschillen zijn 
verwikkeld. 

Indiener betoogt dat de hoge financiële lasten voor bedrijven in de categorie “niet-
consumenten” ondernemers in een noodlijdende situatie plaatst. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement dit probleem aan te pakken. 

De Commissie is ervan op de hoogte dat bij het overschrijden van een bepaalde omzetdrempel 
veel alternatieve schadevergoedingsprocedures, zoals ombudsmanregelingen, niet langer 
toegankelijk zijn. Dit is inderdaad het geval in Ierland, waar de Ombudsman Financiële 
Diensten voor het aanvaarden van klachten een grens van 3 miljoen euro heeft vastgesteld. De 
reden die over het algemeen hieraan ten grondslag ligt, is dat bij het overschrijden van een 
bepaalde omzetdrempel wordt aangenomen – hoe terecht of onterecht dat ook is – dat de
kleine of middelgrote onderneming (KMO) in kwestie zich niet langer in een kwetsbare 
situatie bevindt ten opzichte van de aanbieder van financiële diensten, of op zijn minst niet
meer in een situatie van ongelijke financiële middelen. Met andere woorden, bij een bepaalde 
omzet wordt van een klein bedrijf verwacht dat het de financiële capaciteit heeft om 
professioneel advies of professionele hulp te zoeken of om een rechtsbijstandverzekering af te 
sluiten. Derhalve geven ombudsmannen er de voorkeur aan hun beperkte middelen aan te 
wenden voor individuele consumenten of zeer kleine bedrijven. Elk moreel of fysiek individu 
dat buiten de bevoegdheid van de ombudsman valt, heeft nog steeds de mogelijkheid
schadevergoeding te vorderen. Bovendien zouden deze individuen op een concurrerende 
markt van financiëledienstaanbieder moeten kunnen veranderen als zij van mening zijn dat 
hun te hoge kosten in rekening worden gebracht.

De Commissie is echter niet op de hoogte van soortgelijke omzetdrempels die door nationale 
regelgevers worden vastgesteld. Europese regelgeving kan over het algemeen niet voorkomen
dat nationale regelgevers voor de mogelijkheid om klachten in te dienen enig onderscheid 
aanbrengen op objectieve gronden, zoals de hoogte van de omzet. Hierop bestaan echter 
uitzonderingen, bijvoorbeeld op het gebied van betalingen waarvoor, krachtens artikel 80 uit
Richtlijn 2007/64/EG inzake betalingsdiensten, het volgende geldt: “De lidstaten zorgen
ervoor dat procedures voorhanden zijn die betalingsdienstgebruikers en andere 
belanghebbenden, met inbegrip van consumentenverenigingen, de mogelijkheid bieden bij de 
bevoegde autoriteiten klachten in te dienen met betrekking tot beweerde inbreuken van 
betalingsdienstaanbieders op de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde bepalingen van 
nationaal recht.”

Opgemerkt dient te worden dat in het consumentenacquis KMO’s niet worden erkend als 
consumenten. Lidstaten kunnen de door het acquis geboden bescherming uitbreiden maar zijn 
hiertoe niet verplicht. De Commissie erkent echter de sleutelrol van KMO’s1 in de Europese 
                                               
1 Zoals vastgelegd in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie.
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economie en heeft in juni 2008 de “Small Business Act” (SBA) voor Europa1 aangenomen. In 
de SBA wordt gepleit voor het verankeren van het beginsel “Denk eerst klein” in de Europese 
en nationale wetgeving teneinde het ondernemingsklimaat waarin KMO’s zich bewegen te 
verbeteren en de problemen die hun ontwikkeling belemmeren aan te pakken. Hoewel zij 
geen specifieke initiatieven bevat om KMO’s te helpen bij het vorderen van
schadevergoeding op nationaal niveau, wordt in de SBA een beleid gestimuleerd dat KMO’s 
ondersteunt en worden de lidstaten aangemoedigd om KMO-vriendelijke maatregelen te 
nemen.

Conclusies

De Commissie is van mening dat er geen sprake is van inbreuk op het Europees recht daar de 
richtlijn inzake betalingsdiensten voor 1 november 2009 moet zijn omgezet in nationaal recht. 
Voorts lijkt het onderwerp van het door indiener beschreven geschil geen betrekking te 
hebben op betalingen.

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.


