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standaardisatie van geldautomaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat er in de lidstaten van de Unie in de laatste jaren een steeds grotere stijging van 
fraude met krediet- en bankkaarten wordt waargenomen. Hoewel kredietkaarten over de gehele 
wereld verregaand gestandaardiseerd zijn, geldt dit niet voor geldautomaten. Indiener pleit 
derhalve voor een hoge mate van standaardisatie en beveiliging van geldautomaten in de Unie. 
Hij stelt voor hiervoor een speciale werkgroep op Europees niveau op te richten die een 
verordening ter zake zou moeten voorbereiden. Indiener doet tevens enkele voorstellen met 
betrekking tot een betere beveiliging en grotere klantvriendelijkheid van geldautomaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Het verzoekschrift

Indiener uit zijn ongenoegen over het feit dat er onvoldoende inspanningen worden verricht om 
geldautomaten te standaardiseren en zo het gebruik ervan veiliger te maken, hoewel dergelijke 
inspanningen in het kader van de overgang naar de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) wel zijn verricht met het oog op standaardisatie van bankkaarten. 

Opmerkingen van de Commissie

De technische standaardisatie van geldautomaten is momenteel grotendeels in handen van de 
betalingssector zelf. 
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De Commissie merkt in dit verband op dat de Europese Betalingsraad (EPC), het coördinerend 
en besluitvormend orgaan van de Europese banksector met betrekking tot betalingen, momenteel 
werkt aan een strategische visie en aan de ontwikkeling van gedragsregels voor kaarten in het 
kader van SEPA, om te komen tot standaardisatie op Europees niveau. De Cards Stakeholders 
Group (CSG), waarin vertegenwoordigers van betalingsregelingen, verwerkers, leveranciers, 
detailhandelaars en banken samenkomen, is bezig functionele en veiligheidseisen op te stellen 
voor kaarten, geldautomaten en betaalautomaten. Op basis van deze vereisten ontwikkelen de 
standaardisatie-instellingen specificaties voor de tenuitvoerlegging. Hoewel deze specificaties op 
vele terreinen worden ontwikkeld, is het proces nog lang niet voltooid. 

De Europese Centrale Bank heeft onlangs een ad hoc-forum over de standaardisatie van SEPA-
kaarten georganiseerd, dat erop gericht was alle belanghebbende partijen meer duidelijkheid te 
verschaffen over de status van de diverse standaardisatieactiviteiten binnen Europa, ook die op 
het gebied van veiligheidskenmerken, en over de onderlinge relatie van de standaardisatie-
initiatieven. 

Conclusie

De Commissie neemt kennis van de opmerkingen van indiener. Het verzoekschrift brengt geen 
schending van EU-wetgeving aan het licht. De Commissie volgt de ontwikkelingen in de 
betaalkaartensector echter met belangstelling en moedigt de standaardisatie-initiatieven op dit 
terrein ten zeerste aan. Op dit moment is de Commissie niet van plan specifieke wetgeving aan te 
nemen met betrekking tot de standaardisatie van geldautomaten.


