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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet onderzoek en heeft daarvoor boeken nodig. Als hij boeken bestelt in Engeland 
kan hij deze alleen verkrijgen als hij betaalt met een kredietkaart. Engelse boekverkopers 
accepteren geen gewone bankoverschrijving. Belgische en Duitse bedrijven echter wel. 
Indiener deelt mee dat hij als ontvanger van een ouderdomspensioen (AOW) niet in 
aanmerking komt voor de verstrekking van een kredietkaart. Hij acht het feit dat hij verplicht 
wordt om met een kredietkaart te kopen discriminerend en in strijd met de vrijheid van 
meningsuiting, het Handvest van de grondrechten en het beginsel van vrij verkeer van 
goederen en diensten in Europa. Indiener verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen 
dat hij in elke EU-lidstaat boeken kan aanschaffen door (eventueel vooraf) te betalen via een 
overschrijving van zijn bankrekening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2009. De Commissie om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Op algemeen niveau kan het niet accepteren van bepaalde betalingsmiddelen door 
detailhandelaars door puur commerciële redenen worden gerechtvaardigd. Handelaren kan
door de wet niet worden voorgeschreven om een bepaalde betalingsdienst (zoals 
overschrijvingen en automatische incasso) te accepteren, aangezien alleen contant geld een 
wettig betaalmiddel is. Verder is het aan iedere handelaar zelf om te beslissen welke girale 
betalingsmiddelen hij accepteert.



PE439.194v01-00 2/2 CM\805908NL.doc

NL

Een dergelijke beslissing wordt beïnvloed door de kosten en veiligheidsaspecten die 
verbonden zijn met het accepteren van betalingsinstrumenten, die al naargelang het soort van 
betalingsinstrument (bijv. debet- of kredietkaart) en het soort van transactie (online of 
persoonlijk, nationaal of grensoverschrijdend, enz.) aanzienlijk kunnen verschillen. 

In de door de indiener beschreven specifieke context accepteerden de door hem genoemde 
aanbieders van onlinediensten verscheidene betalingsmogelijkheden (in één geval 
kredietkaarten, debetkaarten en elektronische cadeaubonnen; in een ande r  geval 
kredietkaarten, elektronisch geld en andere betalingsmethoden die door iedere op de site 
genoteerde afzonderlijke boekhandelaar werden geaccepteerd). Het grootste gedeelte van deze 
betalingsinstrumenten is momenteel alleen beschikbaar voor ingezetenen van het Verenigd 
Koninkrijk; er bestaan echter enkele internationale alternatieve betalingsinstrumenten die ook 
beschikbaar zijn voor de indiener (bijv. Paypal, wat door bepaalde op door de indiener 
genoemde sites voorkomende boekhandelaren eventueel zou worden geaccepteerd, en voor de 
klant kosteloos is).

Het accepteren van buitenlandse betalingsinstrumenten (in euro) dient in de lidstaten toe te 
nemen wanneer de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) volledig in werking 
treedt. Het SEPA-project dat alle lidstaten van de EU plus Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Monaco omvat, zal het technisch mogelijk maken om met een algemene 
betalingskaart aan ieder fysiek verkooppunt in een SEPA-land te betalen. Betreffende 
elektronische betalingen gaan enkele particuliere belanghebbenden na of er economische 
argumenten zijn om hun nationale internet-betalingssystemen naar het buitenland uit te 
breiden. Echter is het zelfs met de komst van de SEPA niet verplicht voor handelaren om een 
bepaalde kaart of betalingsinstrument te accepteren. Dit zal voor iedere handelaar een vrije 
commerciële beslissing blijven.

Het niet accepteren van bepaalde betalingsmogelijkheden door aanbieders van onlinediensten 
zou voornamelijk door commerciële factoren kunnen worden verklaard die verband houden 
met de aard van de elektronische handel en de desbetreffende betalingsmogelijkheid. Het niet 
accepteren van bepaalde betalingsmogelijkheden zou inderdaad lastig kunnen zijn voor 
burgers uit andere lidstaten, maar houdt geen schending in van de regels van de interne markt.


