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RECTIFICATIE 

op Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 

betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de 

Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 

houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG 

(PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35) 

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 8 oktober 2015 met het 

oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn 

P8_TA(2015)0346) 

(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD)) 

 

Overeenkomstig artikel 231 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 

aangehaalde richtlijn als volgt gecorrigeerd: 

Bladzijde 42, overweging 47, derde zin: 

in plaats van: 

"… Deze aanpak is in overeenstemming met de opzet van speciale aanbeveling VI van de 

Financiëleactiegroep witwassen van geld, namelijk om in een mechanisme te voorzien 

waarbij betalingsdienstaanbieders die niet aan alle in die aanbeveling vastgestelde 

voorwaarden kunnen voldoen, niettemin als betalingsinstelling kunnen worden behandeld. 

…" 

lezen: 

"… Deze aanpak is in overeenstemming met de opzet van aanbeveling 14 van de 

Financiëleactiegroep witwassen van geld, namelijk om in een mechanisme te voorzien 

waarbij betalingsdienstaanbieders die niet aan alle in die aanbeveling vastgestelde 



 2/5  

NL 

voorwaarden kunnen voldoen, niettemin als betalingsinstelling kunnen worden behandeld. 

…". 

Bladzijde 62, artikel 5, lid 2: 

in plaats van: 

"... aansprakelijkheid die is bepaald in de artikelen 73, 89 en 92.", 

lezen: 

"... aansprakelijkheid die is bepaald in de artikelen 73, 90 en 92."; 

Bladzijde 86, artikel 52, punt 5, onder f): 

in plaats van: 

"... betalingstransacties overeenkomstig artikel 89;" 

lezen: 

"... betalingstransacties overeenkomstig de artikelen 89 en 90;"; 

Bladzijde 89, artikel 61, lid 1, eerste zin: 

in plaats van: 

"... overeenkomen dat artikel 62, lid 1, artikel 64, lid 3, en de artikelen 72, 74, 76, 77, 80 

en 89 …" 

lezen: 

"... overeenkomen dat artikel 62, lid 1, artikel 64, lid 3, en de artikelen 72, 74, 76, 77, 80, 89 

en 90 …". 

Bladzijde 89, artikel 62, lid 1, eerste zin: 

in plaats van: 

"... tenzij in artikel 79, lid 1, artikel 80, lid 5, of artikel 88, lid 2, anders is bepaald." 
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lezen: 

"... tenzij in artikel 79, lid 1, artikel 80, lid 5, of artikel 88, lid 4, anders is bepaald.". 

Bladzijde 97, artikel 76, lid 1, vierde alinea: 

in plaats van: 

"Onverminderd lid 3 zorgen de lidstaten ervoor dat, naast het in lid 1 bedoelde recht voor 

automatische afschrijvingen als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 260/2012, de 

betaler een onvoorwaardelijk recht op terugbetaling binnen de in artikel 77 van deze richtlijn 

vastgestelde termijnen heeft." 

lezen: 

"Onverminderd lid 3 van dit artikel zorgen de lidstaten ervoor dat bij automatische 

afschrijvingen als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 260/2012, de betaler, naast 

het in de eerste alinea van het onderhavige lid bedoelde recht, een onvoorwaardelijk recht op 

terugbetaling binnen de in artikel 77 van deze richtlijn vastgestelde termijnen heeft.". 

Bladzijde 103, artikel 89, lid 2, vierde alinea, eerste zin: 

in plaats van: 

"Bij een niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie waarvoor de 

betalingsdienstaanbieder van de begunstigde niet aansprakelijk is uit hoofde van de eerste en 

de tweede alinea, is de betalingsdienstaanbieder van de betaler aansprakelijk jegens de 

betaler. …" 

lezen: 

"Bij een niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie waarvoor de 

betalingsdienstaanbieder van de begunstigde niet aansprakelijk is uit hoofde van de eerste en 

de derde alinea, is de betalingsdienstaanbieder van de betaler aansprakelijk jegens de betaler. 

…" 
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Bladzijde 103, artikel 92, lid 1, eerste zin: 

in plaats van: 

"1. Wanneer de aansprakelijkheid van een betalingsdienstaanbieder uit hoofde van de 

artikelen 73 en 89 kan worden toegerekend aan een andere betalingsdienstaanbieder of een 

intermediair, vergoedt die betalingsdienstaanbieder of die intermediair eerstgenoemde 

betalingsdienstaanbieder voor alle geleden verliezen en/of de bedragen die zijn betaald uit 

hoofde van de artikelen 73 en 89. …" 

lezen: 

"1. Wanneer de aansprakelijkheid van een betalingsdienstaanbieder uit hoofde van de 

artikelen 73, 89 en 90 kan worden toegerekend aan een andere betalingsdienstaanbieder of 

een intermediair, vergoedt die betalingsdienstaanbieder of die intermediair eerstgenoemde 

betalingsdienstaanbieder voor alle geleden verliezen en/of de bedragen die zijn betaald uit 

hoofde van de artikelen 73, 89 en 90. …"; 

Bladzijde 107, artikel 99, lid 1: 

in plaats van: 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat er procedures voorhanden zijn die 

betalingsdienstgebruikers en andere belanghebbenden met inbegrip van 

consumentenverenigingen, de mogelijkheid bieden bij de bevoegde autoriteiten klachten in te 

dienen met betrekking tot beweerde inbreuken van betalingsdienstaanbieders op deze 

richtlijn." 

lezen: 

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat er procedures voorhanden zijn die 

betalingsdienstgebruikers en andere belanghebbenden met inbegrip van 

consumentenverenigingen, de mogelijkheid bieden bij de bevoegde autoriteiten klachten in te 

dienen met betrekking tot beweerde inbreuken van betalingsdienstaanbieders op de 

nationaalrechtelijke bepalingen die uitvoering geven aan de bepalingen van deze richtlijn." 
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Bladzijde 109, artikel 102, lid 1, tweede zin: 

in plaats van: 

"… De lidstaten zorgen ervoor dat ADR-procedures van toepassing zijn op 

betalingsdienstaanbieders en tevens betrekking hebben op de werkzaamheden van benoemde 

vertegenwoordigers." 

lezen: 

"… De lidstaten zorgen ervoor dat ADR-procedures van toepassing zijn op 

betalingsdienstaanbieders." 

Bladzijde 110, artikel 107, lid 1: 

in plaats van: 

"... artikel 74, lid 1, tweede alinea, …" 

lezen: 

"... artikel 74, lid 1, vierde alinea, …" 

 

 

 


