
31 892 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake
geldtransactiekantoren en intrekking van de
Wet op het grensoverschrijdend
betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn
nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende betalingsdiensten in de
interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen
97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG,
en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L
319)

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINAN-
CIËN1

Vastgesteld 1 oktober 2009

Het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissie
aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het
stellen van de volgende vragen.

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennis
genomen van het voorstel van de regering met betrekking tot Wijziging
van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet
inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op grens-
overschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr.2007/
64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalings-
diensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG,
2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn
97/5/EG (PbEU L 319), wetsvoorstel 31 892).

Er is één vraag gerezen.

Stel dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Hoe grijpt de implementatie
van deze wet in op de bestaande (verouderde) algemene bankvoor-
waarden en voorwaarden gebruik geld- en betaalautomaten, stammend
uit respectievelijk 1995 en 1997. Vindt de in 2009 geplande evaluatie nog
doorgang zodat een herziening van deze voorwaarden kan plaatsvinden?
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen staan er straks bepalingen in de
wet, die de algemene voorwaarden overlappen.

Tevens wordt er verwezen naar raamovereenkomsten, hetgeen weer stof
zou kunnen opleveren voor de algemene voorwaarden.

1 Samenstelling:
Leden: Van den Berg (SGP), Bemelmans-Videc
(CDA), Terpstra (CDA), Ten Hoeve (OSF), Kox
(SP), Vedder-Wubben (CDA), Biermans (VVD),
Essers (CDA), voorzitter, Noten (PvdA),
Sylvester (PvdA), Schouw (D66), Van Driel
(PvdA), Doek (CDA), Leijnse (PvdA), Peters
(SP), De Boer (CU), vice-voorzitter, Reuten
(SP), Hofstra (VVD), Asscher (VVD), Laurier
(GL), Hermans (VVD), Koffeman (PvdD),
Böhler (GL), Elzinga (SP) en Yildirim (Fractie-
Yildirim).
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De fractie van de PvdA kijkt uit naar de beantwoording van de regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Hester Menninga
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