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Betreft: Verzoekschrift 1343/2011 ingediend door L. C. C. (Roemeense nationaliteit), 
over de weigering van Roemeense bankkaarten voor betalingen binnen de 
EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft getracht een treinkaartje te kopen voor een reis binnen het Verenigd 
Koninkrijk, gebruik makend van zijn MasterCard die in Roemenië werd uitgegeven. 
Vertegenwoordigers van Virgin Trains informeerden hem dat bankkaarten uitgegeven in 
bepaalde landen, inclusief die uitgegeven in Roemenië, niet voor betaling werden 
geaccepteerd. Indiener vraagt zich af of deze situatie binnen de EU acceptabel is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Het maken van onderscheid uitsluitend op grond van nationaliteit is krachtens het verdrag niet 
toegestaan. Een particuliere onderneming mag echter onderscheid maken tussen verschillende 
betaalmiddelen die zij accepteren op basis van de verschillende aard en kenmerken daarvan.

De Europese Commissie beseft echter dat deze praktijken onbevredigend zijn voor de 
Europese burger. Tegen deze achtergrond heeft de Commissie in januari 2012 een Groenboek 
gepubliceerd over kaart-, internet- en mobiele betalingen, gevolgd door een 
raadplegingsperiode van drie maanden, om mogelijke belemmeringen voor de eenwording 
van de betaalkaartmarkt in Europa vast te stellen. Op basis van de resultaten van deze 
raadpleging zal de Commissie overwegen welke maatregelen eventueel genomen moeten 
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worden om de eenwording van de markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen in de EU 
te bevorderen. Informatie over dit onderwerp is hier te vinden:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm.

Wat onderhavige kwestie betreft hebben de diensten van de Commissie contact opgenomen 
met de betreffende onderneming en de bevestiging gekregen dat wel degelijk betaalkaarten 
worden geaccepteerd uit alle EU-landen. Er is niet aangegeven dat de voorwaarden voor 
MasterCard verschillen tussen de lidstaten. Op basis van deze informatie is onduidelijk 
waarom de helpdesk heeft gezegd dat bankkaarten uit Roemenië niet geaccepteerd werden. 
Een mogelijke reden is dat de kaarthouder niet door zijn bank geautoriseerd was om online 
betalingen aan derden te verrichten. (Aangenomen wordt dat het gaat om online betalingen, 
hoewel dit niet duidelijk uit het verzoekschrift blijkt.)

Conclusie

Afgaand op de beschikbare informatie kan niet worden vastgesteld dat de omschreven situatie 
een inbreuk op het EU-recht inhoudt. De Commissie is zich echter bewust van het feit dat het 
onderscheid dat wordt gemaakt tussen de verschillende betaalwijzen problemen kan opleveren 
voor de consumenten. De Commissie onderzoekt momenteel hoe de acceptatie van de 
verschillende betaalwijzen in de hele EU kan worden verbeterd.


