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over de controle van de naam en het nummer bij bankverrichtingen met 
IBAN/BIC 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt de wederinvoering van controles van de naam en het nummer bij 
overschrijvingen. Volgens indiener waren deze controles voorheen verplicht, maar zijn ze bij 
de invoering van de IBAN/BIC-codes voor overschrijvingen afgeschaft. Indiener heeft bij 
betalingen met gebruikmaking van IBAN/BIC problemen ondervonden. Hij is van mening dat 
de controle van de naam en het nummer opnieuw moet worden ingevoerd en vraagt het 
Europees Parlement hiertoe actie te ondernemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 augustus 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De invoering van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte heeft geen invloed gehad op de 
vergelijkende controle van de naam van de rekeninghouder met de naam in de 
overschrijvingsopdracht. Al voor de invoering van IBAN was het namelijk zo dat banken niet 
verplicht waren deze controle uit te voeren.

In artikel 74, lid 1, van de richtlijn betalingsdiensten1 staat het volgende: "Indien een 

                                               
1

De richtlijn betalingsdiensten (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from 



PE551.812v01-00 2/2 CM\1052979NL.doc

NL

betaalopdracht wordt uitgevoerd op basis van de unieke identificator [IBAN, BIC], wordt de 
betaalopdracht geacht correct te zijn uitgevoerd wat de in de unieke identificator 
gespecificeerde begunstigde betreft." Dit heeft als doel de automatisering en de snelheid van 
betalingen te verbeteren. Bovendien is het niet mogelijk dat door een tikfout geld verkeerd 
wordt overgeschreven. Door de controlecijfers in het IBAN kunnen menselijke fouten zoals 
het intikken van een verkeerd cijfer achterhaald worden.

Wanneer een betaler geld overschrijft met de correcte IBAN/BIC-informatie maar het bedrag 
naar de verkeerde rekening gaat, is de bank aansprakelijk. Wanneer de betaler niet de correcte 
rekeninginformatie gebruikt, is hij/zij echter zelf verantwoordelijk. Daarnaast moeten banken 
bij de opening van een rekening controles tegen witwassen uitvoeren om te vermijden dat de 
rekening onder een valse naam wordt geopend. Zo worden situaties voorkomen waarin 
betalers geld overschrijven naar bestaande rekeningen van oplichters.

Er zij op gewezen dat in artikel 74, lid 2, tweede alinea, het volgende staat: "De 
betalingsdienstaanbieder van de betaler levert evenwel redelijke inspanningen om de met de 
betalingstransactie gemoeide geldmiddelen terug te verkrijgen. Indien zulks in het 
raamcontract is overeengekomen, mag de betalingsdienstaanbieder de 
betalingsdienstgebruiker voor het terugverkrijgen kosten aanrekenen." Met andere woorden, 
uw bank (= de betalingsdienstaanbieder) moet een redelijke inspanning leveren zodat u (de 
betalingsdienstgebruiker) uw geld terugkrijgt. Deze dienst mag de bank u echter wel 
aanrekenen.

Conclusie

In artikel 74, lid 1, van de richtlijn betalingsdiensten staat: "Indien een betaalopdracht wordt 
uitgevoerd op basis van de unieke identificator [IBAN, BIC], wordt de betaalopdracht geacht 
correct te zijn uitgevoerd wat de in de unieke identificator gespecificeerde begunstigde 
betreft." Dit heeft als doel de automatisering en de snelheid van betalingen te verbeteren. De 
Europese Commissie is van mening dat dit het juiste evenwicht biedt tussen 
klantvriendelijkheid en veiligheid van betalingen.
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