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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0990/2010, ingediend door I. D. H. (Duitse nationaliteit), over 
transactiebonnen bij geldopname uit een betaalautomaat

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat er in Duitsland geen transactiebonnen worden gegeven bij 
de opname van geld uit geldautomaten, terwijl dit in andere landen wel gebeurt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

In de richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt1 ("betalingsdienstenrichtlijn") 
zijn een aantal regels vastgelegd om de transparantie van aan betalingsdiensten verbonden 
voorwaarden en informatievereisten te verhogen2. Zoals in overweging 21 van de richtlijn 
wordt gesteld, dienen “ter wille van de transparantie […] bij deze richtlijn geharmoniseerde 
minimumvereisten te worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat aan 
betalingsdienstgebruikers noodzakelijke en toereikende informatie over zowel het 
betalingsdienstencontract als de betalingstransacties wordt verstrekt”. Deze bepalingen 
moeten waarborgen dat betalingsdienstgebruikers de noodzakelijke informatie ontvangen 
voor en na het doen van een betalingstransactie.
 Betalingsdienstaanbieders moeten betalingsdienstgebruikers voorzien van 
gedetailleerde voorwaarden (met inbegrip van informatie over de betalingsdienstaanbieder, de 
                                               
1 Richtlijn 2007/64/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1).
2 Zie Titel III van de richtlijn.
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kenmerken van de betalingsdiensten, de kosten en de rechten op terugbetaling), voordat 
betalingstransacties uitgevoerd kunnen worden. 
 Enige wijzigingen in dergelijke voorwaarden, waaronder wijzigingen met betrekking 
tot de kosten, moeten ten minste twee maanden van tevoren aan de betalingsdienstgebruikers 
worden meegedeeld. 
 Na de betaling moeten betalingsdienstgebruikers ook informatie ontvangen over de 
uitgevoerde betalingen (bedrag, datum, kosten), zodat zij kunnen verifiëren dat de 
betalingstransactie correct was uitgevoerd.

Echter, met betrekking tot de specifieke vraag van indienster bepaalt artikel 47, lid 2 van de 
richtlijn dat een raamcontract de voorwaarde kan omvatten dat de informatie die moet worden 
verstrekt na iedere afzonderlijke betalingstransactie (zoals een geldopname bij een 
betaalautomaat) op gezette tijden en ten minste eenmaal per maand moet worden verstrekt of 
ter beschikking gesteld, in plaats van na iedere afzonderlijke transactie. 

De Duitse wet tot omzetting van de bepalingen van de betalingsdienstenrichtlijn is op 
31 oktober 2009 in werking getreden.

Conclusies

In het licht van de informatie die aan de Commissie beschikbaar is gesteld, is het niet 
mogelijk om vast te stellen of de door indienster aan de orde gestelde kwestie een eventuele 
inbreuk op het recht van de Unie inhoudt. Indienster zou kunnen nagaan wat de voorwaarden 
zijn van het raamcontract van de bank die haar betaalkaart heeft uitgegeven en, in het 
bijzonder, of zij heeft ingestemd met een voorwaarde op grond waarvan de informatie over 
geldopnamen bij betaalautomaten maandelijks wordt verstrekt in plaats van na iedere 
afzonderlijke transactie.  In geval van twijfel kan indienster contact opnemen met de 
bevoegde klachteninstanties die in Duitsland zijn opgericht na de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne markt:

De Duitse instantie die bevoegd is voor het behandelen van klachten: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).

Het Duitse orgaan dat verantwoordelijk is voor de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).


