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1. Samenvatting van het verzoekschrift

In 2007 heeft de indiener een bankrekening geopend bij Credit Europe Bank, waar hij een 
aanzienlijk bedrag op gestort heeft. In 2010 ontdekten circa 500 inleggers dat hun rekeningen 
leeggehaald waren na frauduleuze handelingen gepleegd door de Director of Operations. De 
echtgenote van de indiener werd gedwongen tot het ondertekenen van een 
geheimhoudingsovereenkomst tussen de cliënt en de bank, waarin zij zich tevreden verklaarde 
met het terugbetaalde bedrag en afstand deed van het recht om gerechtelijke procedures tegen de 
bank aanhangig te maken. Zijn echtgenote heeft 75% van het oorspronkelijke bedrag 
teruggekregen, maar hierbij is geen rekening gehouden met de deposito-overeenkomst, onder het 
voorwendsel dat de bank de documenten niet kon terugvinden in het dossier. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 
betreffende betalingsdiensten in de interne markt (“richtlijn betalingsdiensten”) die door alle 
lidstaten is ingevoerd, versterkt het recht van consumenten in de Europese Unie op het gebied 
van betalingsdiensten die binnen de Gemeenschap worden aangeboden. Volgens de richtlijn 
betalingsdiensten is een betalingsdienstaanbieder, zoals Credit Europe Bank in Roemenië, 
verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van een betalingstransactie. 

Als een betalingsopdracht die is geïnitieerd door een betaler niet is uitgevoerd of gebrekkig is 
uitgevoerd, dient de betalingsdienstaanbieder van de betaler (zoals een bank) onverwijld het 
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bedrag van de niet- of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie terug te betalen aan betaler en 
de betaalrekening die met dat bedrag was gedebiteerd te hertellen (artikel 75, lid 1 van de 
richtlijn betalingsdiensten). Voort is een bank aansprakelijk voor de kosten en de interesten die 
de betalingsdienstgebruiker worden aangerekend wegens niet-uitvoering van de 
betalingstransactie. 

Krachtens titel IV, hoofdstuk 5 van de richtlijn betalingsdiensten zijn de lidstaten verplicht te 
voorzien in buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures voor de beslechting van 
geschillen tussen betalingsdienstgebruikers en hun betalingsdienstaanbieders met betrekking tot 
uit deze richtlijn voortvloeiende rechten en plichten.

In Roemenië is de nationale autoriteit voor consumentenbescherming belast met de afhandeling 
van klachten die vallen onder artikel 80 van de richtlijn betalingsdiensten, en de nationale bank 
van Roemenië met geschillen die vallen onder artikel 83 van de richtlijn, om ervoor te zorgen dat 
de richtlijn correct wordt toegepast door de relevante betrokken partijen. 

De richtlijn inzake de depositogarantiestelsels voorziet in een vangnet voor bankrekeninghouders 
in het geval van een bankfaillissement. Krachtens dit stelsel worden rekeninghouders in het 
geval van een faillissement van hun bank gecompenseerd voor een bedrag van maximaal 100 
000 EUR. Volgens de beschikbare informatie is de bank niet failliet gegaan en zijn de regels 
betreffende de werking van het depositogarantiestelsel derhalve niet van toepassing. 

Voor zover er sprake is van strafbare feiten is het nationale strafrecht van toepassing.

Conclusies

Gezien de beschikbare informatie gaat dit verzoekschrift over de rechten en plichten tussen een 
betalingsdienstgebruiker (de cliënt van de bank) en een betalingsdienstaanbieder (de bank) en 
vermeende strafbare feiten. 

Rechten en plichten bij betalingstransacties zijn versterkt door middel van, onder andere, de 
richtlijn betalingsdiensten. In het huidige geval kan artikel 75 van deze richtlijn betreffende de 
aansprakelijkheid van een betalingsdienstaanbieder voor de volledige en onverwijlde 
terugbetaling in het geval van een niet-uitgevoerde betalingstransactie, zoals opgenomen in de 
Roemeense wetgeving, van belang zijn. 

De Commissie stelt voor dat de indiener in contact treedt met de relevante Roemeense instanties 
die belast zijn met de afhandeling van geschillen betreffende de uit deze richtlijn voortvloeiende 
rechten en plichten, overeenkomstig artikel 80 tot en met 83 van de richtlijn betalingsdiensten.

Dit zijn:

- voor klachten betreffende vermeende inbreuken op de rechten en plichten op grond van titel 
IV van de richtlijn betalingsdiensten (artikel 80 van de richtlijn betalingsdiensten): de 
nationale autoriteit voor consumentenbescherming (www.anpc.ro)

- voor buitengerechtelijke geschillen betreffende de rechten en plichten op grond van de 
richtlijn betalingsdiensten (artikel 83 van de richtlijn betalingsdiensten): de nationale bank 
van Roemenië (www.bnr.ro)

De buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures voor de beslechting van geschillen doen 
niets af aan het recht van de indiener de zaak voor de bevoegde nationale rechter te brengen. 
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Met betrekking tot de vermeende fraude kan de indiener de zaak ook melden aan de 
toezichthoudende autoriteit, dat wil zeggen de nationale bank van Roemenië (www.bnr.ro). Hij 
kan ook in contact treden met de openbare aanklager of juridische actie ondernemen tegen de 
bank.


