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Gelijktijdigmet de Digital Finance Strategy publiceerde de Europese Commissie haar Retail Payments
Strategy. Deze bestaat uit vier pijlers. Ten eerste wil de EC Europese instant –dat wil zeggen dat het
geld binnen enkele seconden aankomt- betaaloplossingen stimuleren. De tweede pijler is erop ge-
richt innovatie op de markt voor retailbetalingen te stimuleren. De derde pijler is hieraan gelieerd en
heeft tot doel dat alle spelers op de betaalmarkten toegang kunnen krijgen tot de hiervoor benodigde
infrastructuur. De vierde pijler tot slot betreft maatregelen om (retail)betalingen naar buiten de Eu-
ropese Unie efficiënter en goedkoper te laten verlopen. De auteur bespreekt de voorstellen van de
Europese Commissie en probeert al doende de lezer wegwijs te maken in de voor sommigen mogelijk
onbekende wereld van het betalingsverkeer.

1. Introductie

Gelijktijdig met de mededeling inzake de Europese
Digital Finance Strategy2 publiceerde de Europese
Commissie (de EC) een mededeling inzake de Retail
Payments Strategy for the EU (hierna de medede-
ling).3 Het onderwerp payments (betalingen) is naar
het oordeel van de EC namelijk zo belangrijk voor
het welslagen van de Digital Finance Strategy dat dit
een eigen separate mededeling rechtvaardigt. Ik ci-
teer:4

''Payment services play a key role among digi-
tal financial services, being at the cutting edge of
innovation and instrumental to support the di-
gital economy. Digital payment solutions ena-
ble individuals and companies to transact sa-
fely and efficiently. They are indispensable for
paying in shops and in e-commerce, settling
bills, repaying loans or mortgages, transferring
money, paying salaries or pensions. As such,
they require specific policy measures which are
developed in the communication entitled''A Re-
tail Payments Strategy for the EU'', published
together with this communication.''

1. Prof. mr. E.J. van Praag, advocaat bij Kennedy Van der
Laan in Amsterdam en Hoogleraar Financiële Technolo-
gie en Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

2. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parle-
ment, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Co-
mité en het Comité van de Regio's, over een EU-strategie
voor het digitale geldwezen (de Digital Finance Strategy),
24 september 2020, COM(2020) 591 Final.

3. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parle-
ment, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Co-
mité en het Comité van de Regio's over een strategie
voor retailbetalingen voor de EU, 24 september 2020,
Com(2020) 592 Final.

4. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parle-
ment, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Co-
mité en het Comité van de Regio's, over een EU-strategie
voor het digitale geldwezen (de Digital Finance Strategy),
24 september 2020, COM(2020) 591 Final, p. 2.

In dit artikel loop ik de voorstellen in de mededeling
van de EC langs. Ik volg de structuur van de mede-
deling. Ik merk wel op dat veel van deze voorstel-
len nog moeten worden uitgewerkt. De mededeling
geeft slechts de denkrichting van de EC weer.

2. Pijler 1: bevorderenvanpan-Europese
en instant betaaloplossingen

Ten eerste wil de EC bevorderen dat burgers en be-
drijven in Europa elkaar veilig, gemakkelijk en kos-
tenefficiënt kunnen betalen, waarbij het niet uit-
maakt in welk Europees land de betaler en begun-
stigde zich bevinden. Bij voorkeur moet het geld dan
ook zo goed als meteen bij de begunstigde arriveren.
Dergelijke betalingen die er meteen zijn, worden ook
wel instant payments genoemd. De huidige praktijk
(zonder instant betalingen) is dat het geld pas bin-
nen een werkdag op de rekening van de begunstigde
staat. Dit levert vooral een probleem op in weeken-
den en bij feestdagen (met Pasen duurt een overboe-
king hierdoor vier dagen). Om te bereiken dat een-
ieder in Europa elkaar via instant payments kan be-
talen, overweegt de EC zeven acties, die ik hieronder
bespreek.

2.1. Instant payments als het nieuwe nor-
maal

Zoals aangegeven, wil de EC instant payments bevor-
deren. Het voordeel van een instant payment is –het
zit in de naam – dat het geld er meteen is, ook buiten
werktijden. Bij een online of fysieke verkoop weet de
begunstigde dus meteen dat hij betaald is en kan hij
het product dus meteen leveren. Omdat instant pay-
ments in Nederland al een aantal jaren in gebruik
is, kan ik uit eigen ervaring vertellen dat als je een
oud bed verkoopt via marktplaats, het heel prettig is
dat de koper razendsnel geld naar je kan overboeken
terwijl hij voor de deur staat. Op die manier kun je
meteen controleren of het geld er is. Gelijk overste-
ken dus, maar zonder contante betaling. Bij een nor-
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male (d.w.z. niet instant) overboeking moet de ver-
koper wachten tot het geld er is of meekijken op de
mobiele telefoon van de betaler om vast te stellen dat
hij de betaalopdracht heeft ingevoerd en verzonden.
 
Het alternatief voor een instant payment is dat het
geld nog even op zich laat wachten, maar dat de ver-
koper wel de garantie heeft van de bank van de koper
dat hij het geld zal ontvangen. Op dit moment wordt
dit met name geboden door kaartschema's, zoals
MasterCard en VISA. Een specifiek Nederlandse op-
lossing is iDEAL waar de bank van de betaler direct
de betaling garandeert, hoewel het geld nog onder-
weg is.5 Dit is dus een betaalschema buiten Master-
Card en VISA om. Ook een Nederlandse pinbetaling
in de supermarkt verloopt via schema's van Master-
Card en VISA. Deze kaartschema's zijn vaak duur-
der –dit geldt in Nederland met name voor de credit-
cards, aangezien debitcardbetalingen in Nederland
vrij goedkoop zijn- en tot chagrijn van de EC (zie na-
der in paragraaf 2.3) in Amerikaanse handen.
 
Om het gebruik van instant payments te bevorderen
moet er naar het oordeel van de EC een aantal dingen
gebeuren. Ten eerste moeten meer banken en an-
dere betaaldienstverleners lid worden van het SEPA6

Credit Transfer (SCT.) Inst. Scheme. Dit is het Euro-
pese betaalschema voor instant betalingen. Betaal-
schema's zijn de afspraken tussen partijen die be-
trokken zijn bij een betaling, bijvoorbeeld over welke
informatie moet worden meegezonden met een be-
taling en of de betaling gegarandeerd is. Toen de EC
de mededeling in 2020 uitbracht, was slechts 62,4%
van alle betaaldienstverleners lid van het SCT. Inst.
Scheme en dit percentage is niet opgelopen.7 In Ne-
derland is dit percentage thans hoger en is 95% van
alle bankrekeningen bereikbaar voor instant pay-
ments.8 Nederland is in Europa de voorloper op het
gebied van instant payments. De EC overweegt in
haar mededeling betaaldienstverleners te verplich-
ten om lid te worden van de SCT. Inst. Scheme. In-
middels  heeft commissaris Mc Guinness begin fe-
bruari van dit jaar aangekondigd in de tweede helft

5. Zie over iDEAL uitvoerig A.J.E. van den Bergen, Het
nieuwe iDEAL: vernieuwing en uitbreiding van de iDEAL-
betaalpropositie, Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk
nummer 7-8, december 2021, p. 23 e.v.

6. SEPA staat voor Single European Payments Area en is ge-
baseerd op de SEPA Verordening (Verordening (EU) nr.
260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14
maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfs-
matige vereisten voor overmakingen en automatische af-
schrijvingen in euro). Het SEPA scheme faciliteert de be-
taling in de Single European Payment Area. De Single
European Payments Area bestaat uit de lidstaten van de
EU en Andorra, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liech-
tenstein, Monaco, San Marino, het Verenigd Koninkrijk,
het Vaticaan, Mayotte, Saint-Pierre-et Miquelon, Guern-
sey, Jersey en het Eiland Man. Zie nader Single euro pay-
ments area (SEPA) | European Commission.

7. Uit de website van de European Payments Council bijkt
een percentage van 60%. EPC scheme to make real-time
payments in SEPA | European Payments Council

8. Zie Deelnemende banken Instant Payments | Betaalvere-
niging Nederland.

van 2022 met wetgeving te zullen  komen waarin in-
derdaad deze verplichting wordt opgelegd.9

 
Ten tweede wil de EC het gebruik van instant pay-
ments bevorderen door ook de end-user solutions te
vergemakkelijken en op Europees niveau te harmo-
niseren. De end user solution is het proces dat aan
de daadwerkelijke betaalopdracht vooraf gaat. Een
mooi Nederlands voorbeeld is iDEAL dat voorafgaat
aan een overboeking. Dit is een specifiek, Neder-
lands betaalschema dat voortbouwt op de Europese
overboeking (SCT. Scheme). De verplaatsing van het
geld van betaler richting begunstigde vindt name-
lijk plaats via een standaard SEPA Credit Transfer
transactie. iDEAL is echter de connectie tussen het
verkoopproces en het starten van de betaaltransac-
tie door de koper. Zonder iDEAL zou de betaler zelf
het bankrekeningnummer van de begunstigde moet
intikken om de betaalopdracht te genereren in zijn
internetomgeving en zou de begunstigde zelf in zijn
internetbankieromgeving –of die van zijn collecting
payment service provider (CPSP)10 - moeten kijken of
het geld is ontvangen. iDEAL overbrugt dit. Daar-
naast garandeert binnen het iDEAL schema de bank
van de betaler betaling aan de begunstigde.
 
Op Europees niveau bestaat er inmiddels een SEPA
proxy-look-up scheme waarbij de begunstigde van
de betaling slechts zijn telefoonnummer verstrekt en
de betaler hiermee genoeg informatie heeft om de
betaalopdracht te kunnen invoeren. Echter ook een
QR code, zoals bijvoorbeeld bij een betaling van de
Albert Heijn bezorgdienst, kan worden gebruikt om
het geven van een (instant) betaalopdracht te verge-
makkelijken. Probleem is echter, zo geeft de EC aan,
dat QR codes niet op Europees niveau gestandaardi-
seerd zijn. De EC overweegt daarom betaaldienstver-
leners te verplichten om lid te worden van Europese
schema's die deze end-user solutions standaardise-
ren.
 
Een andere end-user solutions is dat de telefoon als
bankpasje functioneert. In dat geval hoef je niet je
pinpasje tegen de kaartlezer aan te houden in de win-
kel, maar je telefoon. In essentie is dan de pinpas
op de telefoon gekopieerd. Voordeel is dat je niet
meer apart je pinpas mee hoeft te nemen. De meeste
mensen vergeten wel eens hun pinpas, maar nooit
hun telefoon. Er zijn echter makers van telefoons

9. EU Commission to legislate for full EU-wide coverage of
instant payments (finextra.com)

10. Een collecting payment service provider verzamelt het
geld namens de merchant, bijvoorbeeld een restaurant.
De oplettende consument die een pizza bestelt, zal zien
dat de begunstigde op zijn bankafschrift vaak niet de piz-
zeria is maar een bedrijf als Mollie of MultiSafepay. Deze
bedrijven verzamelen de betalingen voor de merchant en
keren deze bijvoorbeeld eens per maand verzameld uit.
Vandaar de naam collecting PSP. De toegevoegde waarde
van de PSP is, dat deze al afspraken heeft gemaakt met de
andere partijen in de betaalketen en een infrastructuur
heeft liggen, zodat de merchant dit niet meer hoeft te re-
gelen.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer
https://www.betaalvereniging.nl/betalingsverkeer/instant-payments/deelnemende-banken-instant-payments/
https://www.betaalvereniging.nl/betalingsverkeer/instant-payments/deelnemende-banken-instant-payments/
https://www.finextra.com/newsarticle/39668/eu-commission-to-legislate-for-full-eu-wide-coverage-of-instant-payments
https://www.finextra.com/newsarticle/39668/eu-commission-to-legislate-for-full-eu-wide-coverage-of-instant-payments
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die niet zonder meer toestaan dat hun telefoon ge-
bruikt wordt om betaalopdrachten te genereren (om
er dus het pinpasje op te kopiëren). Zij bieden – zon-
der nadere contractuele afspraken- geen toegang tot
de chip die Near Field Communication (NFC) moge-
lijk maakt. NFC is het proces waarbij de telefoon in-
formatie doorgeeft aan de pinterminal als je de te-
lefoon er tegenaan houdt. De EC zegt dit niet expli-
ciet in de mededeling, maar dit gaat om Apple. De EC
ziet dit gedrag van Apple als een potentiële belemme-
ring van de mededinging en doet reeds onderzoek uit
hoofde van het Europese mededingingsrecht.11 Ove-
rigens hebben vrijwel alle Nederlandse consumen-
tenbanken met Apple afspraken gemaakt, waardoor
mobiel betalen aan de toonbank inmiddels een hoge
vlucht heeft genomen.

2.2. Bevorderen van consumentenvertrou-
wen in instant payments

De EC overweegt dat het gebruik van instant pay-
ments tot negatieve gevolgen voor – of zorgen bij –
consumenten kan leiden. Vanuit het consumenten-
perspectief gaat het om twee risico's.
 
Ten eerste kunnen betaaldienstverleners ervoor kie-
zen om bij instant payments meer kosten te reke-
nen dan voor gangbare betalingen die niet instant
zijn. Dan zouden instant payments een niche pro-
duct blijven. In een aantal Europese landen is dat het
geval (in Nederland is instant payments het''nieuwe
normaal'' en levert deze voor consumenten geen ex-
tra kosten op). De EC zal gaan onderzoeken of dit in-
derdaad dreigt te gebeuren en zal dit dan eventueel
verbieden.
 
Ten tweede zou bij instant payments het risico op
fraude groter zijn, omdat het geld meteen weg is. Het
is immers binnen enkele seconden van de rekening
en bij de begunstigde bijgeschreven die dit geld dan
ook weer kan opnemen. Bij creditcards is het door-
gaans mogelijk om een betaling terug te draaien, als
de consument het er nadien niet mee eens is of het
product niet wordt geleverd.12 De Commissie zal
in het kader van de evaluatie van PSD2 beoordelen
of voor betalingen via instant payments de bescher-
ming van de betaler voldoende is. Naar mijn oordeel
is deze problematiek niet beperkt tot instant pay-
ments, maar geldt deze ook voor normale overboe-
kingen, waarbij het geld er even over doet om te ar-
riveren. PSD2 bepaalt immers dat een betalingsop-
dracht onherroepelijk is, zodra deze door de betaal-

11. Zie Antitrust: Commission opens investigation into
Apple practices regarding Apple Pay (europa.eu) en
www.reuters.com/technology/exclusive-eu-antitrust-r
egulators-charge-apple-over-its-nfc-chip-tech-sources-
2021-10-06/

12. Zie bijv. algemene-voorwaarden-abnamro-card-meespi
erson.pdf.

dienstverlener van de betaler is ontvangen.13 Het is
geld is weliswaar nog onderweg naar de begunstigde,
maar de betaalopdracht is niet meer tegen te hou-
den. De bank kan het geld niet meer onderschep-
pen. Wat mij betreft wordt het risico op fraude dan
ook voornamelijk vergroot door de andere gebruiks-
mogelijkheden van instant payments t.o.v. normale
overboekingen – namelijk online in de webshop en
bij de fysieke point of sale – en niet zozeer door de af-
wijkende eigenschappen van instant payments. Het
feit dat iemand ter plekke in een winkel of online in
een webshop betaalt, kan mogelijk tot een groter ri-
sico op fraude leiden. Bovendien is het geld meteen
bij de begunstigde. Deze kan het in een fractie van
een seconden opnemen bij een pinautomaat, waar-
door het geld definitief weg is.
 
Andere risico's die de EC ziet bij instant payments en
schaart onder het kopje 'consumentenvertrouwen',
zijn de risico's op witwassen en financiering van ter-
rorisme, cyber aanvallen en het risico op kort gezegd
een versnelde bankrun. De EC gaat ook deze risico's
nader onderzoeken. Deze risico's bespreek ik niet
verder.

2.3. Verdere acties om Europese betaal-
schema's te bevorderen

De EC realiseert zich dat bovengenoemde acties om
het gebruik van instant payments te bevorderen mo-
gelijk onvoldoende zullen zijn voor een grote markt-
penetratie van instant payments. De Amerikaanse
partijen VISA en MasterCard zullen mogelijk domi-
nant blijven, omdat zij een bestaande positie heb-
ben. De EC overweegt Europese betaaloplossingen
ook op andere wijzen te ondersteunen, bijvoorbeeld
door introductie van een specifiek label voor Euro-
pese betaaloplossingen, het introduceren van Euro-
pese (technische) standaarden voor contactloze be-
talingen,14 en het toezien op strikte naleving van de
mededingingsregelgeving.
 
Een andere initiatief dat hierbij een grote rol speelt
is het initiatief van inmiddels 31 grote Europese ban-
ken en twee niet-bancaire spelers – tot genoegen van
de EC15 en de ECB16 – om een echt Europees betaalsys-
teem op te zetten, genaamd de European Payments

13. PSD2, art. 80. Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betref-
fende 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 hou-
dende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG. Zie voor de
Nederlandse implementatie art. 7:534 lid 1 BW,

14. Dat zijn betalingen waarbij de pinpas niet in een appa-
raat moet worden gestopt, maar er slechts tegenaan ge-
houden. De intellectuele eigendom van deze interfaces is
in handen van VISA en Mastercard.

15. European payments: The European Commission welco-
mes the initiative by a group of 16 banks to launch a Eu-
ropean payments initiative (EPI) | European Commission
(europa.eu).

16. ECB welcomes initiative to launch new European pay-
ment solution, 2 juli 2020, https://www.ecb.europa.e
u/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200702~214c52c76b.e
n.html.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1075
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1075
https://www.reuters.com/technology/exclusive-eu-antitrust-regulators-charge-apple-over-its-nfc-chip-tech-sources-2021-10-06/
https://www.reuters.com/technology/exclusive-eu-antitrust-regulators-charge-apple-over-its-nfc-chip-tech-sources-2021-10-06/
https://www.reuters.com/technology/exclusive-eu-antitrust-regulators-charge-apple-over-its-nfc-chip-tech-sources-2021-10-06/
https://www.icscards.nl/binaries/content/assets/ics-nl/abnamro/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-abnamro-card-meespierson.pdf
https://www.icscards.nl/binaries/content/assets/ics-nl/abnamro/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-abnamro-card-meespierson.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/200702-european-payments-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/news/200702-european-payments-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/news/200702-european-payments-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/news/200702-european-payments-initiative_en
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200702~214c52c76b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200702~214c52c76b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200702~214c52c76b.en.html
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Initiative.17 De enige Nederlandse bank die hier op
dit moment aan meedoet is ING.18 Doel van de Euro-
pean Payments Initiative (EPI) is, ik citeer:

''The ambition of EPI is to create a unified pan-
European payment solution leveraging Instant
Payments/SEPA Instant Credit Transfer (SCT
Inst), offering a card for consumers and mer-
chants across Europe, a digital wallet and P2P
payments. The solution aims to become a new
standard means of payment for European con-
sumers and merchants in all types of transacti-
ons including in-store, online, cash withdrawal
and ''peer-to-peer'' in addition to existing inter-
national payment scheme solutions.

EPI's objective is to offer a digital payment solu-
tion that can be used anywhere in Europe and
to supersede the fragmented landscape that cur-
rently still exists. In doing so, EPI founders are
responding to merchant and consumer commu-
nities that have been calling for payment initi-
atives to take a more pan-European approach.'' 

Het is mijn verwachting dat de EPI de komende ja-
ren een belangrijke ontwikkeling zal zijn in het be-
taallandschap.

2.4. Bestrijding van SEPA discriminatie

Een expliciet doel van de EU is ervoor te zorgen dat
bedrijven en burgers in Europa eenvoudig zaken met
elkaar kunnen doen, waarbij het niet uit zou moe-
ten maken of de zakenpartners in dezelfde EU lid-
staat wonen of in verschillende lidstaten. Deze Eu-
ropese ruimte waarbinnen burgers zaken met elkaar
kunnen doen, staat ook wel bekend als de interne
markt. Hiertoe kent de EU het vrij verkeer van perso-
nen, kapitaal, goederen en diensten.19 Het is echter
ook essentieel dat partijen elkaar eenvoudig kunnen
betalen. Ook dit principe wordt onderkend in het
VWEU20 en is nader uitgewerkt in de SEPA Verorde-
ning.21 De SEPA Verordening bepaalt kort gezegd dat
als een bedrijf SEPA betalingen (een overboeking of
incasso) accepteert uit een bepaald land binnen de
SEPA ruimte,22 dit bedrijf ook betalingen moet ac-
cepteren van bankrekeningen uit alle andere landen

17. Zie het persbericht beschikbaar op de web-
site van de European Banking Federation https:
//www.ebf.eu/wp-content/uploads/2020/07/2020-
07-02-EPI_Press-Release.pdf.

18. Zie de website van ING https://www.ing.com/Newsro
om/News/ING-collaborates-on-a-new-European-Paym
ents-Initiative.htm.

19. VWEU, art. 26.
20. VWEU, art. 63 lid 2.
21. Verordening (EU) Nr. 260/2012 van het Europees Parle-

ment en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van
technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakin-
gen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijzi-
ging van Verordening (EG) nr. 924/2009, art. 9 lid 2.

22. De zie over SEPA nader voetnoot 6. Zie over IBAN discri-
minatie specifiek SEPA en IBAN-discriminatie (dnb.nl),

van de SEPA ruimte. Een relatief recente zaak waar-
bij dit speelde is het geschil tussen de Oostenrijkse
consumentenbond en de Duitse spoorwegen (Deut-
sche Bahn).23 Deutsche Bahn stond het Duitsers wel
toe om via incasso en daarmee achteraf voor hun
treinkaartje te betalen. Oostenrijkers moesten ech-
ter van tevoren betalen. Deutsche Bahn voerde dit
beleid, omdat zij niet in staat was voor inwoners uit
andere landen eenvoudig hun kredietwaardigheid te
achterhalen. Alleen van kredietwaardige klanten ac-
cepteerde Deutsche Bahn betalingen achteraf en bij
Oostenrijkse klanten kon Deutsche Bahn dit dus niet
vaststellen. Het Hof van Justitie EU beoordeelde dit
als verboden (SEPA) discriminatie.
 
Niet tegenstaande deze juridische realiteit en relatief
recente uitspraak van het Hof van Justitie EU komt
deze SEPA discriminatie in de praktijk nog veel voor.
Het meest veelzeggende voorbeeld is misschien wel
dat het Europees Parlement de salarissen van haar
personeel alleen wil/kan uitbetalen op een Belgische
bankrekening.24

 
De EC heeft aangegeven dat handhaving van het ver-
bod op SEPA discriminatie een prioriteit moet zijn
van toezichthouders – in Nederland DNB – en dat de
EC op haar beurt hierop weer zal toezien.

2.5. Stimuleren van gebruik van mogelijk-
heden aangepaste eIDAS Verordening

De EC wijst ook op het belang van de eIDAS (elec-
tronic Identification, Authentication and Trust Ser-
vices) Verordening25 en de voorgestelde wijzigingen
van deze Verordening.26 De eIDAS Verordening re-
gelt hoe burgers en bedrijven zich elektronisch kun-
nen identificeren. Het bekendste Nederlandse voor-
beeld is DigiD. Door middel van inloggen met een
DigiD kan je je als burger identificeren. Omdat Di-
giD een bijzondere rol is toegekend door de over-
heid mag DigiD in Nederland echter niet worden ge-
bruikt buiten het publieke domein. Deze beperking
is iets specifiek Nederlands. Echter ook in andere
landen zonder zo'n beperking worden de elektroni-
sche identificatie opties waarin de eIDAS Verorde-
ning voorziet nog onvoldoende gebruikt. De EC ziet
een wereld voor zich waarin burgers geen kopietje
paspoort meer nodig hebben om een bankrekening

23. HvJEU 5 september 2019, C�28/18.
24. 20210324_Letter-to-Eric-DUCOULOMBIER-from-MEP-

Sven-GIEGOLD.pdf.
25. Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parle-

ment en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektroni-
sche identificatie en vertrouwensdiensten voor elektro-
nische transacties in de interne markt en tot intrekking
van Richtlijn 1999/93/EG.

26. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parle-
ment en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.
910/2014 betreffende een Europees kader voor een di-
gitale identiteit, COM(2021) 281 Final 2021/0136(COD), 3
juni 2021.
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te openen, maar zich via hun DigiD (of een equiva-
lent) identificeren. Sterker nog, DigiD zou ook moe-
ten kunnen worden gebruikt om transacties op te ge-
ven bij de bank. Dan hoeft de klant dus niet meer
allemaal pincodes aan te vragen en te onthouden,
kaartreaders te bezitten etc. De DigiD is de sleutel tot
alles.27 De EC zal samen met de European Banking
Authority (EBA) onderzoeken hoe zij het gebruik van
de mogelijkheden van de eIDAS Verordening in de
betaalsector kan bevorderen. Daarbij is ook van be-
lang dat elk land zijn eigen variant van DigiD kent.
Een buitenlander kan in Nederland moeilijk terecht
met zijn nationale equivalent van DigiD en betaal-
dienstverleners die een Europees product willen lan-
ceren zullen rekening moeten houden met de techni-
sche verschillen tussen de nationale varianten van
DigiD. Ook dit wil de EC adresseren.

2.6. Bevorderen van de acceptatie van digi-
tal payments

De EC wil het gebruik van digital payments bevor-
deren. In Nederland klinkt dit misschien vreemd,
maar er zijn veel landen waar het gebruik van pin-
betalingen nog geen gemeengoed is in veel bedrijfs-
takken en bij veel overheidsinstanties. Dan kan dus
alleen cash worden betaald. Dit is – met name in een
online wereld – uiteraard belemmerend.
 
In het overheidsdomein wordt in de Single Digi-
tal Gateway Verordening al bepaald dat burgers bij
bepaalde procedures online en grensoverschrijdend
moeten kunnen afrekenen.28 De EC geeft echter aan
meer te verwachten van overheden. Zo moeten over-
heden bevorderen dat meer bedrijven digitale beta-
lingen gaan accepteren en ervoor zorgen dat bin-
nen de (semi) publieke sector meer online betaald en
gepind kan worden. De EC zal onderzoek doen in
hoeverre dit gerealiseerd wordt en indien nodig met
maatregelen komen.

2.7. De beschikbaarheid van centralebank
geld handhaven

Dit punt staat enigszins haaks op het vorige punt.
Waar de EC enerzijds het gebruik van digital pay-
ments wil bevorderen, is de EC anderzijds bezorgd
dat een situatie ontstaat dat contante betalingen in
het geheel niet meer worden geaccepteerd. Dit zou
tot uitsluiting leiden van die kwetsbare groep die

27. Zie ook Voorstel voor een Verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een
digitale identiteit, COM(2021) 281 Final 2021/0136(COD),
3 juni 2021, preambule 31.

28. Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement
en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digi-
tale toegangspoort voor informatie, procedures en dien-
sten voor ondersteuning en probleemoplossing en hou-
dende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012, art.
13 lid 2 sub e.

geen toegang heeft tot digitale bancaire dienstver-
lening. Denk aan mensen zonder bankrekening en
mensen die digitaal minder vaardig zijn. De EC zal
– samen met de Euro Legal Tender Expert Group
(ELTEG) en de Euro Retail Payments Board (ERPB)
– de situatie monitoren en indien nodig actie onder-
nemen.
 
Ook onderzoekt de EC samen met de ECB de intro-
ductie van zogenaamde retail Central Bank Digital
Currencies (een Digitale Euro). De essentie van een
retail Central Bank Digital Currency (CBDC) is dat
burgers en bedrijven de beschikking krijgen over
digitaal geld – dus niet cash – dat geen claim ver-
tegenwoordigt op een bank of andere betaaldienst-
verlener, maar op de centrale bank (in feite dus
een gedigitaliseerd bankbiljet). Daarmee loopt deze
burger dus geen insolventierisico op de commerci-
ële bank. Dit wordt vaak in verband gebracht met
de blockchaintechnology, omdat een CBDC die op
blockchain draait het meest bruikbaar zou zijn om
betalingen te doen. Een CBDC is echter ook denk-
baar zonder gebruik van de blockchain. In dat geval
is het vergelijkbaar met een rekening bij een com-
merciële bank, maar dan aangeboden door de ECB.
Vorig jaar heeft de ECB besloten tot een onderzoeks-
fase van twee jaar.29 Na deze twee jaar zal de ECB
een besluit nemen over de invoering van een Digitale
Euro.

3. Pijler 2: Innovatieve en concurre-
rendemarkten voor retailbetalingen

Als tweede pijler wil de EC zich inspannen voor in-
novatieve en concurrerende markten voor betaal-
dienstverlening. Deze pijler bestaat uit 4 acties.

3.1. Het potentieel van de richtlijn beta-
lingsdiensten (PSD2) ten volle benut-
ten

De EC wijst op de introductie van open banking in
PSD2. Dit bestaat uit de twee nieuwe betaaldiensten
die in PSD2 zijn geïntroduceerd, namelijk de reke-
ninginformatiedienst en de betaalinitiatiedienst.30

 
De rekeninginformatiedienstverlener (hierna met
zijn gangbare Engelse naam: Account Information
Service Provider (ofwelAISP) logt in bij de financiële
instelling waar de betaalrekening loopt (hierna met
zijn gangbare Engelse naam: Account Servicing Pay-
ment Service Provider (ofwelASPSP)) en'bekijkt'de
daar voor de rekeninghouder beschikbare data. Hoe-
wel het ook andere partijen juridisch is toegestaan

29. Eurosystem launches digital euro project (europa.eu)
30. Zie over de diverse facetten van PSD2 uitvoerig E.J. van

Praag, PSD2: naar open banking en bankieren in een eco-
systeem, Preadvies voor de Vereniging Financieel Recht
2020, Kluwer, Serie vanwege het van der Heijden Insti-
tuut deel 169.
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betaalrekeningen aan te bieden, is de ASPSP door-
gaans een bank. De AISP kan deze data gebruiken
om toegevoegde waarde te bieden aan de rekening-
houder zelf, maar ook aan derden. Anders dan bij
de andere diensten in PSD2 wordt bij de rekening-
informatiedienst geen betaling verricht. De reke-
ninginformatiedienst wordt in PSD2 omschreven als
de onlinedienst voor het verstrekken van geconsoli-
deerde informatie over één of meer betaalrekenin-
gen die de betaaldienstgebruiker bij een andere be-
taaldienstverlener of bij meer dan één betaaldienst-
verlener aanhoudt.31 Het gaat dus slechts om het op-
halen en gebruiken van data.
 
Daarnaast introduceert PSD2 de betaalinitiatie-
dienstverlener (hierna met zijn gangbare Engelse
naam: Payment Initiation Service Provider (ofwel
PISP)). De PISP kan namens de rekeninghouder be-
taalopdrachten initiëren op een rekening die bij de
ASPSP loopt. Waar de AISP dus alleen kan kijken
wat er op de rekening gebeurt (read), kan de PISP
ook opdrachten opgeven namens de rekeninghou-
der (write). Uiteraard hebben AISPs en PISPS voor al
hun handelingen de voorafgaande instemming van
de rekeninghouder nodig.
 
Hoewel er volgens de EC eind 2020 in Europa 400
vergunningen/registraties voor AISPs en PISPs wa-
ren verleend, is open banking naar het oordeel van
de EC nog niet tot volle wasdom gekomen. Dit ligt
volgens de EC enerzijds eraan dat de markt zelf zich
nog moet ontwikkelen, maar anderzijds ook aan de
regelgeving. De EC zal zich er – samen met EBA –
voor inzetten dat illegale belemmeringen voor dien-
sten van AISPs en PIPSs worden weggenomen, en
om een constructieve dialoog tussen alle belangheb-
benden te bevorderen. Ook zal de EC met name
de voltooiing ondersteunen van de werkzaamheden
met betrekking tot een''SEPA Application Program-
ming Interfaces Access Scheme'' dat in 2019 onder
auspiciën van de Euro Retail Payments Board (ERPB)
van start is gegaan. SEPA Application Programming
Interfaces Access Scheme is een set van werkafspra-
ken die het AISPs en PISPs gemakkelijker zou moe-
ten maken in te loggen bij de ASPSP en om diensten
te verlenen die PSD2 te boven gaan.32 Inmiddels is
dit schema ter verdere uitwerking aan de European
Payments Council overgedragen, die ook de rol van
scheme manager op zich zal nemen.33

 
Eind 2021 is de EC een uitgebreide evaluatie van de
toepassing en het effect van PSD2 gestart.34 In dat

31. PSD2, art. 4 (16) en preambule 28.
32. Zie Mandate of the WG on SEPA API access scheme (re-

sumption) (europa.eu)
33. Call for European standardisation initiatives in the field

of PSD2 API's to participate in the API Work Block of the
SEPA Payment Account Access Multi-Stakeholder Group
| European Payments Council

34. Zie in dat kader ook de Call for advice to the European
Banking Authority (EBA) regarding the review of Direc-
tive (EU) 2015/2366 (PSD2) van 18 oktober 2021 waarin de
EC advies vraagt aan de EBA inzake PSD2.

kader heeft de EC EBA om een uitvoerig advies ge-
vraagd en daarbij EBA als deadline 30 juni 2022 ge-
steld.35

 
Verder wil de EC open banking uitbreiden.36 De re-
gels in PSD2 inzake AISPs en PISPs zijn namelijk qua
werkingssfeer beperkt tot betaalrekeningen.37 Dit
betekent dat een bank AISPs en PISPs alleen toegang
moet geven tot betaaldata. Andere soorten data val-
len buiten de werkingssfeer van PSD2 en daartoe
hoeft een financiële instelling dus geen toegang te
geven aan derden, althans niet op basis van PSD2.
Denk aan informatie inzake (hypothecaire) kredie-
ten, spaarrekeningen, beleggingen, pensioenen, ver-
zekeringen, etc. Uitbreiding naar andere produc-
ten en datasets wordt ook wel aangeduid als Open
Finance.

3.2. Zorgen voor een hoog beveiligingsni-
veau voor retailbetalingen in Europa

De EC wil de veiligheid van betalingen blijven bevor-
deren. In PSD2 is reeds de verplichting geïntrodu-
ceerd Strong Customer Authentication (SCA) toe te
passen bij het autoriseren van betalingen. Dit is een
combinatie van iets wat iemand weet (bijvoorbeeld
een pincode), is (bijvoorbeeld een vingerafdruk) of
heeft (bijvoorbeeld een pinpas).38 Bij SCA moeten
steeds twee van deze factoren worden toegepast voor
betalingen. De EC roept echter op om binnen SCA
ook de veiligste keuzes te maken. Betaaldienstver-
leners dienen bij voorkeur geen gebruik te maken
van vaste wachtwoorden – die bij elke transactie het-
zelfde zijn – of gemakkelijk aan te vallen communi-
catiekanalen (zoals SMS).
 
De EC overweegt echter dat SCA alleen niet vol-
doende kan zijn. De EC denkt daarom aan meer
maatregelen, zoals het verplicht opleggen van een
naam/nummer check. Dit is al gangbaar in Neder-
land en houdt in essentie in dat de betaaldienstverle-
ner moet controleren of het bankrekeningnummer
van de begunstigde inderdaad op naam staat van de
persoon die de betaler heeft opgegeven.

35. Call for advice to the European Banking Authority (EBA)
regarding the review of Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)
(europa.eu)

36. Zie over Open Finance uitvoerig E.J. van Praag, The Euro-
pean Financial Data Space: Open Banking in actie, Tijd-
schrift Ondernemingsrecht 2022, p. 99 e.v.

37. Zie over wat exact onder SCA wordt verstaan onder een
betaalrekening: E.J. van Praag, PSD2: naar open banking
en bankieren in een ecosysteem, Preadvies voor de Vere-
niging Financieel Recht 2020, Kluwer, Serie vanwege het
van der Heijden Instituut deel 169, p. 100.

38. Zie over wat exact wordt verstaan onder een betaalreke-
ning: E.J. van Praag, PSD2: naar open banking en bankie-
ren in een ecosysteem, Preadvies voor de Vereniging Fi-
nancieel Recht 2020, Kluwer, Serie vanwege het van der
Heijden Instituut deel 169, p. 93.
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3.3. Consumentenbescherming

De EC overweegt dat het toegenomen gebruik van di-
gital payments ertoe noopt ook het niveau van con-
sumentenbescherming te blijven monitoren. De EC
wil ten eerste kijken naar het maximum bedrag voor
betalingen waarbij geen SCA nodig is. Voor pinbeta-
lingen is dat thans € 50 per transactie en de EC ziet
vooralsnog geen reden dit bedrag te verhogen. De EC
overweegt ook dat het misschien een goed idee is als
consumenten zelf dit bedrag verder kunnen verla-
gen. Nu kunnen consumenten slechts ervoor kiezen
in het geheel geen gebruik te maken van deze vrij-
stelling of deze voor € 50 te accepteren.
 
Verder wijst de EC erop dat het door de betrok-
kenheid van meer betaaldienstverleners moeilijker
wordt voor de consument te achterhalen aan wie hij,
waar en wanneer betaald heeft. Dit is het geval wan-
neer een [collecting payment service provider (CPSP)39

betrokken is. Dan staat er op het afschrift beta-
ling aan Mollie, PAY.nl of Adyen waarbij niet zon-
der meer duidelijk is waarvoor de betaling diende.
Inmiddels is dit in Nederland opgelost. Op een af-
schrift staat niet meer alleen de naam van de CPSP,
maar ook die van de merchant vermeld. Dan staat
er dus zowel Mollie als Hiro Sushi op het afschrift
en valt niet te ontkennen dat je weer sushi hebt be-
steld. Mogelijk dat dit op Europees niveau verplicht
gaat worden of via een scheme van de ERPB/Euro-
pean Payments Council (EPC) wordt afgedwongen.
Ook bij pinnen was vaak onduidelijk waar de beta-
ling voor was, maar ook dit is in Nederland inmid-
dels opgelost.

3.4. Toekomstbestendig toezicht op en
oversight van het betalingsecosysteem

De EC overweegt ook dat het aantal partijen dat ac-
tief is in het betalingsecosysteem toeneemt. Ook
het aantal partijen dat betrokken is bij elke transac-
tie neemt toe. Dit gaat zowel om gereguleerde par-
tijen, zoals banken, elektronischgeldinstellingen en
betaalinstellingen, als niet gereguleerde technische
dienstverleners. Naar het oordeel van de EC noopt
dit tot een aantal aanpassingen in de regelgeving.
 
Ten eerste overweegt de EC dat er geen reden meer
is voor een aparte Richtlijn Elektronischgeld naast

39. Een collecting payment service provider verzamelt het
geld namens de merchant, bijvoorbeeld een restaurant.
De oplettende consument die een pizza bestelt, zal zien
dat de begunstigde op zijn bankafschrift vaak niet de piz-
zeria is, maar een bedrijf als Mollie of MultiSafepay. Deze
bedrijven verzamelen de betalingen voor merchant en
keren deze bijvoorbeeld eens per maand verzameld uit.
Vandaar de naam collecting PSP. De toegevoegde waarde
van de PSP is dat deze al afspraken heeft gemaakt met de
andere partijen in de betaalketen en een infrastructuur
heeft liggen, zodat de merchant dit niet meer hoeft te re-
gelen.

PSD2, omdat de Richtlijn Elektronischgeld qua re-
gels nagenoeg gelijk is aan PSD2.40 De Richtlijn Elek-
tronischgeld incorporeert veel regels uit PSD2 door
hiernaar te verwijzen.41 De EC wil dan meteen de uit-
zonderingen van de vergunningsplicht op PSD2 na-
lopen om vast te stellen dat deze uitzonderingen in-
derdaad gerechtvaardigd zijn. Deze rechtvaardiging
bestaat alleen als de activiteiten die binnen deze uit-
zonderingen worden uitgeoefend inderdaad weinig
risico met zich meebrengen.42 De EC zal dan in het
bijzonder kijken naar de rol van technische service
providers. Technische service providers zijn formeel
IT bedrijven, maar zijn in de praktijk zeer belang-
rijk voor de betaaldienstverlening. Zij voeren voor
de betaaldienstverlening zeer belangrijke processen
uit. Zij hebben echter geen vergunning nodig, omdat
zij nooit in het bezit van het geld van de betaaldienst-
gebruiker zijn. Ook kunnen operationele, financiële
of reputationele problemen bij de technische service
providers in een groep leiden tot problemen bij de
wel gereguleerde dienstverleners. Denk aan het Wi-
recard schandaal waarbij problemen bij formeel niet
gereguleerde entiteiten ertoe leidden dat ook de wel
gereguleerde entiteiten in de problemen kwamen.43

 
Ten tweede wijst de EC op de intrede van BigTech (di-
gitale platforms) in de financiële industrie. Zij bie-
den front solutions aan aan hun eindklanten. Een
voorbeeld is GooglePay. Vanwege het reeds be-
staande grote klantenbestand van BigTech en de net-
werkeffecten hiervan, kan een initiatief van een Big-
Tech snel een grote schaal bereiken. Zij kunnen hier-
bij concurreren met de gehele payments value chain.
Als WhatsApp bijvoorbeeld een betaalfunctionaliteit
zou bieden, kan dit niet alleen om de banken heen
lopen maar ook om processors en betaalschema's,
zoals VISA en Mastercard. De klant zet dan geld

40. Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang
tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de
werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld,
tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/
48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG.

41. Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang
tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de
werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld,
tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/
48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG, art. 3
lid 1 en PSD2, art. 111.

42. Zie uitvoerig: E.J. van Praag, PSD2: naar open banking
en bankieren in een ecosysteem, Preadvies voor de Vere-
niging Financieel Recht 2020, Kluwer, Serie vanwege het
van der Heijden Instituut deel 169, p. 173. Hier adviseer ik
de reikwijdte van de uitzonderingen op PSD2 na te lopen,
omdat bij sommige uitzonderingen naar mijn oordeel de
risico's inmiddels groter zijn dan gerechtvaardigd is on-
der een uitzondering.

43. Zie nader Joint European Supervisory Authority res-
ponse to the European Commission's February 2021 Call
for Advice on digital finance and related issues: regula-
tion and supervision of more fragmented or non-integra-
ted value chains, platforms and bundling of various fi-
nancial services, and risks of groups combining different
activities, 31 January 2022, ESA 2022-01, p. 31
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op zijn WhatsApp wallet en kan daarmee andere ge-
bruikers op WhatsApp betalen, zonder tussenkomt
van enige andere financiële instelling.44 Alleen de
initiële overboeking naar (en opname uit) het Whats-
App systeem vereist betrokkenheid van de traditio-
nele financiële sector. De EC wil dat op dergelijke
nieuwe soorten van dienstverlening evenredig toe-
zicht wordt gehouden conform het adagium 'same
business, same risks, same rules'.
 
Ten derde wijst de EC op het belang van goed me-
dedingingstoezicht op de betaalmarkten. Mede van-
wege het risico dat BigTechs snel dominant kunnen
worden op de betaalmarkten.

4. Pijler 3: Efficiënte en interoperabele
retailbetalingssystemen en andere
ondersteunende infrastructuren

Om betaaldiensten te kunnen aanbieden zijn betaal-
dienstverleners vaak afhankelijk van andere par-
tijen in de keten. Betalen is vergelijkbaar met tele-
foneren. Als ik met mijn Vodafone abonnement wil
bellen met mijn moeder met een KPN abonnement,
dan lukt dat alleen als alle partijen hieraan meewer-
ken. Om deze dienst aan mij te kunnen aanbieden
is Vodafone onder meer afhankelijk van Samsung,
de producent van mijn telefoon, en KNP de provider
van mijn moeder. Ook betaaldienstverleners zijn af-
hankelijk van diverse andere partijen in de keten. De
EC wil ervoor zorgen dat alle betaaldienstverleners
deze toegang inderdaad krijgen, mits uiteraard zij
aan de objectieve voorwaarden hiervoor voldoen.  

4.1. Een open en toegankelijk betalingseco-
systeem

Om betalingen te kunnen verwerken moeten par-
tijen elkaar kunnen bereiken. Als ik geld overmaak
van mijn ABN AMRO rekening naar de ING rekening
van mijn broer, dan moet het geld van mijn reke-
ning naar die van mijn broer gaan. Dit wordt geëffec-
tueerd doordat zowel ING als ABN AMRO een reke-
ning aanhouden bij de ECB. Voor niet-banken is het
echter niet mogelijk een rekening aan te houden bij
de ECB of andere grote settlement systemen. De be-
langrijkste settlement systemen vallen namelijk on-
der de finaliteitsrichtlijn.45 In Nederland gaat dit on-
der meer om het Target2 systeem van DNB en het
SEPA-CSM (Clearing and Settlement Mechanism) van
Equens.46

 

44. Dit lijkt toekomstmuziek maar is reeds de realiteit in Bra-
zilië. Zie Facebook relaunches WhatsApp money trans-
fers in Brazil | Reuters

45. Richtlijn 98/26/EU.
46. Zie nader de lijst die ESMA heeft opgesteld: SFD Desig-

nated Payment and Securities Settlement Systems, Last
update 15 February 2021 ESMA70-155-11637. https://ww
w.esma.europa.eu/sites/default/files/library/designated
_payment_and_securities_settlement_systems.pdf

De finaliteitsrichtlijn maakt toegang tot deze settle-
ment systemen alleen mogelijk voor banken (en be-
leggingsondernemingen).47 Voor de goede orde; de
finaliteitsrichtlijn sluit toegang voor andere instel-
lingen niet uit, maar verplicht lidstaten dit alleen te
faciliteren voor banken en beleggingsondernemin-
gen.48 Betaalinstellingen (en elektronischgeldinstel-
lingen) zullen dus moeten samenwerken met een
bank die wel toegang kan krijgen tot het settlement
systeem.
 
Dit is niet optimaal voor deze betaalinstellingen en
elektronischgeldinstellingen omdat dit hen afhan-
kelijk maakt van banken, waarmee ze juist concur-
reren. Deze banken zullen dan ook weer in het ka-
der van hun verplichting om witwassen en terro-
risme financiering te bestrijden eisen stellen aan de
betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.
Voor betaalinstellingen is het vaak moeilijk een re-
kening bijeen bank te krijgen, wat ook een zorg is
van EBA.49   Al met al wordt dit dus zeer complex
en zet dit betaalinstellingen en elektronischgeldin-
stellingen op achterstand ten opzichte van banken.
De EC overweegt daarom de finaliteitsrichtlijn zo te
wijzigen dat ook betaalinstellingen en elektronisch-
geldinstellingen toegang kunnen krijgen tot belang-
rijke settlement systemen zoals Target2.

4.2. Toegang tot noodzakelijke technische
infrastructuur

De EC wil het mogelijk maken dat betaaldienstverle-
ners innovatieve betaaloplossingen introduceren en
daarbij gebruik kunnen maken van de noodzakelijke
technische infrastructuur op basis van eerlijke, re-
delijke en niet-discriminerende voorwaarden (in het
Engels: fair, reasonable and non-discriminatory (of-
wel FRAND)).
 
De EC signaleert echter problemen. Zo belemmeren
sommige producenten van mobiele telefoons toe-
gang tot de NFC antenne die nodig is voor contact-
loze betalingen met de telefoon (zie par. 2.1 hiervoor).
Ook ondervinden sommige kaartschema's proble-
men bij het gebruik van de contactloze kernel in
point of sale terminals (de intellectuele eigendoms-
rechten behoren toe aan de ontwikkelaars hiervan,
Visa en Mastercard). De kernel is een software in
het apparaat dat het mogelijk maakt de kaart uit te

47. Richtlijn 98/26/EU, art 1 sub b. In Nederland geïmple-
menteerd in de faillissementswet art 212a. e.v.

48. Zo maakt de Engelse centrale bank het wel moge-
lijk voor niet-banken om toegang te krijgen tot sys-
temen die onder de finaliteitsrichtlijn vallen. Zie
https://www.bankofengland.co.uk/news/2017/july/boe
-extends-direct-access-to-rtgs-accounts-to-non-bank-pa
yment-service-providers.

49. EBA, Opinion of the European Banking Authority on'de-
risking', EBA/Op/2022/01, 5 January 2022, p. 6. Zie nader
E.J. van Praag, PSD2: naar open banking en bankieren in
een ecosysteem, Preadvies voor de Vereniging Financieel
Recht 2020, Kluwer, Serie vanwege het van der Heijden
Instituut deel 169, p. 160.
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lezen. Zonder contractuele afspraken met deze be-
drijven is het niet mogelijk om met eigen betaalkaar-
ten (contactloos) te betalen op card readers in win-
kels van de internationale betaalschema's (Master-
card en VISA) die veel bedrijven al hebben staan.
 
De EC zal dit enerzijds blijven adresseren door toe-
passing van het reguliere mededingingsrecht, maar
overweegt ook specifieke regelgeving om toegang op
FRAND basis tot deze infrastructuur af te dwingen.

5. Pijler 4: Efficiënte internationale be-
talingen, met inbegrip van overma-
kingen

Tot slot wil de EC ook betalingen naar buiten de EU
vereenvoudigen. Deze moeten sneller, betaalbaar-
der, toegankelijker, transparanter en gemakkelijker
worden. In essentie gaat het hier om zgn. remittan-
ces. Dit zijn betalingen van migranten naar hun fa-
milies in de landen van herkomst. Het economisch
belang hiervan is groot. De EC schrijft dat ca. 800
miljoen mensen wereldwijd van deze betalingen fi-
nancieel afhankelijk zijn.
 
Hiertoe overweegt de EC diverse maatregelen. Zo
wil de EC meer verbindingen tussen de Europese be-
taalsystemen en die van derde landen realiseren en
informatiestromen die moeten worden toegevoegd
aan betalingen naar buiten de EU standaardiseren.
Belangrijk is ook de Global Payment Initiative (GPI)
van SWIFT.50 De GPI stelt klanten (en betaaldienst-
verleners zelf) in staat hun internationale betaling
realtime te volgen, vergelijkbaar met een flitsbezor-
ger waarbij je realtime kan zien of jouw boodschap-
pen al zijn ingepakt en waar de bezorger zich be-
vindt. De GPI voegt eraan toe dat de klant ook de kos-
ten kan zien die door elke tussenpartij die betrokken
is bij zijn betaling in rekening worden gebracht. Met
name bij internationale betalingen is dit van belang
vanwege de diverse tussenpartijen die eerder weer
kosten in rekening brengen. Voor een klant en zelfs
voor de betaaldienstverlener zijn deze vaak moeilijk
te voorspellen. 51

De EC moedigt betaaldienstverleners aan gebruik
te maken van deze dienstverlening, zodat zijzelf en
klanten meer inzicht hebben in het verloop van de
internationale betalingen. De EC zal als onderdeel
van de PSD2 evaluatie nagaan of aanvullende regels

50. Fast, transparent and trackable payments | SWIFT - The
global provider of secure financial messaging services.

51. Zie uitvoerig over hoe internationale betalingen werken
Zetzsche, Dirk Andreas and Buckley, Ross P. and Ar-
ner, Douglas W. and Arner, Douglas W. and Passador,
Maria Lucia, The Case for a Best Execution Principle in
Cross-border Payments (April 26, 2021). University of
Luxembourg Law WPS 2021-002, UNSW Law Research
Paper No. 21-45, Bocconi Legal Studies Research Paper
No. 3834335, Forthcoming Journal of Business Law, Avai-
lable at SSRN: ssrn.com/abstract=3834335 or dx.doi.org
/10.2139/ssrn.3834335

in PSD2 nodig zijn voor betalingen naar derdelan-
den, bijvoorbeeld inzake de maximumtijd die een be-
taling erover mag doen en transparantie.
 
Daarnaast roept de EC lidstaten op de remittance
sector te ondersteunen. Naar mijn oordeel is dit
ook voor Nederland belangrijk, omdat in Nederland
de remittance sector enigszins in het verdomhoekje
staat. Zo heeft de Nederlandse wetgever besloten
de vrijstelling voor kleine betaaldienstverleners niet
beschikbaar te stellen voor bedrijven die geldtrans-
fers doen vanwege de witwasrisico's die de Neder-
landse hierin wetgever ziet.52

6. Tot besluit

Er staat dus veel te gebeuren qua regelgeving in de
betaalmarkt. U kunt dus meer hierover verwachten
in dit tijdschrift. Ik zelf ben met name nieuwsgie-
rig welke spelers uiteindelijk de betaalmarkt gaan
domineren: zijn dit de huidige Europese financiële
instellingen, de Amerikaanse partijen VISA en Mas-
terCard, nieuwe FinTech of de BigTechs zoals Google,
Apple en FaceBook? Of misschien worden het wel
cryptopartijen die het betalingsverkeer overnemen?
De EC lijkt een voorkeur te hebben voor de huidige
Europese financiële instellingen of nieuwe Europese
FinTechs en stuurt hier in haar maatregelen ook ac-
tief op, maar of dit de EC zal lukken is een kwestie
van afwachten.

52. Zie over de diverse facetten van PSD2 uitvoerig E.J. van
Praag, PSD2: naar open banking en bankieren in een eco-
systeem, Preadvies voor de Vereniging Financieel Recht
2020, Kluwer, Serie vanwege het van der Heijden Insti-
tuut deel 169, p. 25 en de daar aangehaalde bronnen.
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