Besluit van
tot wijziging van het besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in
verband met de maximale afwikkelingsvergoeding voor binnenlandse
debetkaarttransacties

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), 20xx-0000000000, directie
Financiële Markten;
Gelet op artikel 3 van Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten
gebaseerde betalingstransacties (PbEU 2015, L 123) en artikel 1:3a, vierde lid, van de
Wet op het financieel toezicht;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ..., nr. ...);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van (...), 20xx-0000000000,
directie Financiële Markten;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 6a van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten komt te
luiden:
Artikel 6a
De maximale afwikkelingsvergoeding voor een binnenlandse debetkaarttransactie,
bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, eerste volzin, van verordening (EU) nr.
2015/751 (afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties),
bedraagt € 0,02 per transactie.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 december 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Financiën,
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NOTA VAN TOELICHTING
In dit besluit wordt de maximale afwikkelvergoeding aangepast voor binnenlandse
debetkaarttransacties van consumenten in artikel 6a van het besluit uitvoering EUverordeningen.
Bij de inwerkingtreding van verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement
en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten
gebaseerde betalingstransacties (PbEU 2015, L 123), is er voor gekozen gebruik te
maken van de tijdelijke lidstaatoptie in artikel 3, derde lid, van de verordening om een
gewogen gemiddelde maximale afwikkelvergoeding voor binnenlandse
debetkaarttransacties vast te stellen. Deze lidstaatoptie eindigt op 8 december 2020. De
algemene regel van de verordening houdt een maximale afwikkelingsvergoeding per
transactie in van 0,2% van de transactiewaarde.
De afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties in Nederland
kennen geen ad valorem karakter, liggen ver beneden het plafond van de verordening
en worden doorgaans bilateraal vastgesteld. De efficiëntie van de Nederlandse
betaalkaartenmarkt is mede voortgekomen uit de samenwerking tussen banken en
detailhandel, horeca en tankstations in het kader van het Convenant Betalingsverkeer.
De hierin gemaakte afspraken hebben geleid tot lagere tarieven, een hogere acceptatie
van debetkaarten en een stijging van het aantal debetkaarttransacties met de daarbij
behorende daling van de maatschappelijke kosten. Het is van belang om die efficiëntie
te behouden. Op dit moment variëren de bilaterale afwikkelvergoedingen tussen de
verschillende betaaldienstverleners en de debetkaart markt lijkt met het sinds december
2015 geldende gewogen gemiddelde maximum van € 0,02 goed te kunnen functioneren.
Bij hantering van de algemene regel van artikel 3 van de verordening bestaat het risico
dat marktpartijen hun huidige lage afwikkelingsvergoedingen zullen verhogen tot dit
Europeesrechtelijk geregelde maximum. Dit zou een onwenselijke ontwikkeling zijn,
gelet op het streven van zowel de EU als Nederland naar een zo laag mogelijke
afwikkelingsvergoeding en het stimuleren van elektronisch betalen. Verder zijn de
afwikkelingsvergoedingen in Nederland in de regel geen ad valorem vergoedingen, maar
een vaste vergoeding per transactie. Voor banken zou het relatief kostbaar zijn als ICTsystemen aangepast zouden moeten worden om een ad valorem vergoeding te kunnen
verrekenen.
Gelet hierop is er in dit besluit voor gekozen om gebruik te maken van een andere
lidstaatoptie om een lagere maximale afwikkelvergoeding voor binnenlandse
debetkaarttransacties vast te kunnen stellen, in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van
de verordening. Daarbij wordt het huidige maximum van € 0,02 gehandhaafd, waarbij
dit maximum niet langer een gewogen gemiddelde zal zijn, maar zal gelden per
transactie. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding is enerzijds rekening
gehouden met de huidige lage tarieven op de Nederlandse markt, maar anderzijds ook
met het belang van marktwerking ten aanzien van afwikkelingstarieven en met de
mogelijkheid van toetreding van nieuwe marktpartijen op het gebied van
betalingsdienstverlening.
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Dit besluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de lidstaatoptie in artikel 3,
derde lid van de verordening, derhalve op 9 december 2020.
De Minister van Financiën,
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