
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)

C MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 6 oktober 2009

De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen van
de leden van de fractie van de PvdA. De leden van deze fractie vragen zich
af hoe de implementatie van deze wet ingrijpt op de bestaande (verou-
derde) Algemene Bankvoorwaarden en Voorwaarden Gebruik Geld- en
Betaalautomaten, stammend uit respectievelijk 1995 en 1977. Verder
vragen de fractieleden zich af of de in 2009 geplande evaluatie nog door-
gang zal vinden. Verder wordt gesteld dat als het wetsvoorstel wordt
aangenomen er straks bepalingen in de wet staan, die de algemene voor-
waarden overlappen. Tevens wordt er verwezen naar raamovereenkom-
sten, hetgeen weer stof zou kunnen opleveren voor de algemene voor-
waarden.

Ter beantwoording van de vragen van de leden van de PvdA kan ik
opmerken dat naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn
betaaldiensten in de Nederlandse wet- en regelgeving, naast de betaal-
voorwaarden ook de Algemene Bankvoorwaarden worden gewijzigd. Een
extra reden voor wijziging van deze laatste voorwaarden was bovendien,
zo hebben wij van de Nederlandse Vereniging van Banken begrepen, dat
deze voorwaarden sterk verouderd en hierdoor deels ook niet meer van
toepassing waren. Verder zullen de Voorwaarden Gebruik Geld- en Betaal-
automaten (VEG) per 1 november 2009 komen te vervallen. Relevante
onderdelen van de huidige VEG, zoals de aansprakelijkheid en het eigen
risico bij verlies, diefstal of misbruik van de bankpas zullen worden
vervangen door onderhavige wettelijke bepalingen.

Met betrekking tot de evaluatie kan nog worden opgemerkt dat de Neder-
landse Vereniging van Banken heeft aangegeven dat er in beginsel is
afgesproken om de Algemene Bankvoorwaarden over vijf jaar te
evalueren.

De minister van Financiën,
W. Bos
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