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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertelt over zijn ervaring in het Verenigd Koninkrijk. Hij beklaagt zich over de 
praktijken van bepaalde banken die de Roemeense munt tweemaal omrekenen, hetgeen 
gebeurt als de gebruikte munt een andere munt is dan de euro of de Amerikaanse dollar. Hij is 
van mening dat dergelijke praktijken onwettig zouden moeten zijn en verboden moeten 
worden omdat ze inbreuk maken op de rechten van de consument en zelfs het vrije verkeer 
van personen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Het verzoekschrift
Indiener doet verslag van zijn ervaringen met een betalingstransactie in het Verenigd 
Koninkrijk en klaagt over een dubbele valutawissel die tot hogere kosten voor hem heeft 
geleid. Door de verkoper bij het verkooppunt is hem in eerste instantie gevraagd of hij wilde 
betalen in Britse ponden dan wel een valutawissel prefereerde naar de nieuwe Roemeense leu 
(RON), waarvan de verkoper kennelijk dacht dat het de valuta van indieners betaalkaart was. 
Na te zijn geïnformeerd over de wisselkoers en het eindbedrag in RON, koos indiener voor de 
valutawissel en betaalde hij in RON. Achteraf bleek echter dat het bedrag eerst werd 
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omgerekend naar EUR en daarna weer terug naar RON. Als gevolg van deze dubbele 
omrekening werd een hoger bedrag van zijn rekening afgeschreven dan was overeengekomen 
op het verkooppunt. Indiener is van oordeel dat deze praktijk in strijd is met de 
consumentenrechten en daarnaast in tegenspraak is met de informatie die werd verstrekt door 
de verkoper, die immers aangaf dat de omrekening definitief was en dat er geen extra kosten 
in rekening zouden worden gebracht. Kennelijk is deze praktijk geen uitzondering in het geval 
van transacties die in andere valuta's dan de EUR worden verricht.
Opmerkingen van de Commissie

In artikel 49, lid 2 van Richtlijn 2007/64/EG1 worden de beginselen uiteengezet over de 
transparantie en de keuzevrijheid van kaarthouders met betrekking tot valutawissels. 
Dienovereenkomstig geldt dat als aan een betaler bij een verkooppunt of door een ontvanger 
een valutawissel wordt aangeboden, voorafgaand aan de desbetreffende betalingstransactie 
informatie over de omrekening moet worden geboden. Bovendien moet de partij die de 
valutawissel aanbiedt, de betaler in kennis stellen van alle kosten, alsmede van de wisselkoers 
die wordt gehanteerd voor de omrekening van de betalingstransactie. Tot slot dient de betaler 
in te stemmen met de op deze basis aangeboden valutawisseldienst. 

Uitgaande van de door indiener verstrekte informatie, is aan deze voorwaarden voldaan op het 
moment dat hij het aanbod van de verkoper om met zijn betaalkaart te betalen in RON, 
accepteerde. Op basis van de voor de Commissie beschikbare gegevens zijn de redenen voor 
de daaropvolgende valutawissels naar EUR en weer terug naar RON dan ook niet duidelijk. 
Deze zouden hebben kunnen plaatsvinden als gevolg van de voorwaarden in de 
kaderovereenkomst tussen indiener en de aanbieder van zijn betaalkaart. 

Het verdient vermelding dat veel betalingsinstellingen in lidstaten buiten de eurozone 
betalingskaarten aanbieden die technisch gesproken voor alle buitenlandse transacties zijn 
gevestigd in EUR (of soms ook in USD). Pas daarna wordt het bedrag omgerekend naar de 
nationale valuta. Als dit het geval is in de onderhavige situatie, zou dit betekenen dat elke 
transactie in GBP eerst wordt omgerekend naar EUR en dan pas naar RON. Het is mogelijk 
dat de Britse verkoper hier geen erg in had toen hij de valutawissel naar RON aanbood, omdat 
hij ervan uitging dat een in Roemenië uitgegeven betaalkaart zou zijn uitgedrukt in RON.

Conclusies

De Commissie kan alleen actie ondernemen tegen lidstaten in het geval van een onjuiste 
omzetting of toepassing van de EU-wetgeving. Gelet op de beschikbare informatie lijkt het 
erop dat de rechten en plichten die zijn opgenomen in Richtlijn 2007/64/EG betreffende 
betalingsdiensten, zijn nageleefd. Terwijl de eerste valutawissel lijkt te vallen onder het 
toepassingsgebied van artikel 49, lid 2 van Richtlijn 2007/64/EG, lijken de daaropvolgende 
wissels eveneens overeen te stemmen met de richtlijn, mits overeengekomen overeenkomstig 
artikel 49. De Commissie stelt voor dat de indiener de voorwaarden van zijn 
kaderovereenkomst inzake de betalingskaart verifieert om te zien of hierin wordt bepaald dat 
transacties buiten Roemenië die niet worden verricht in EUR, altijd eerst worden omgerekend 
naar EUR en daarna pas naar de plaatselijke valuta.

                                               
1 PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1-36.
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Indiener zou de zaak ook kunnen aankaarten bij de Roemeense ombudsman voor 
bankiersdiensten, die op zijn beurt contact op kan nemen met de Britse ombudsman voor 
financiële diensten. De contactgegevens van de Roemeense ombudsman zijn:

http://mediatorbancar.wordpress.com/about/.


