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34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, 
de Wet bekostiging financieel toezicht, het 
Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving 
consumentenbescherming ter implementatie 
van richtlijn nr. 2015/2366/EU 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 (PbEU 2015, 
L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn 
betaaldiensten) 

Nr. 19  AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER 
Ontvangen 4 september 2018 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel III, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste onderdeel vervalt «en 529, vierde en vijfde lid» alsmede 
«en 529, vijfde en zesde lid». 

2. In het tweede onderdeel wordt voor «wordt» ingevoegd «vervalt «en 
tweede» en». 

II

Artikel III, onderdeel Q, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste onderdeel komt te luiden:
1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met 

vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid. 

2. Na het eerste onderdeel wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
1a. In het eerste lid (nieuw) vervalt de tweede zin. 

3. In het tweede onderdeel wordt «derde lid» vervangen door «tweede 
lid (nieuw)» en wordt voor «wordt» ingevoegd «vervalt «en tweede» en». 
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4. In het derde onderdeel wordt «vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde 
lid» vervangen door «derde en vierde lid (nieuw) tot vierde en vijfde lid» 
en wordt de aanduiding «4.» vervangen door «3.». 

Toelichting  

Geld is gebaseerd op vertrouwen. Geld moet derhalve veilig zijn. De 
nieuwste innovaties op betalingsgebied bieden naast efficiëntie en gemak 
helaas ook veel uitdagingen op het gebied van veiligheid. Op gewiekste 
wijze ontfutselen criminelen mensen geld door middel van skimming, 
phishing of malware. En waar een antwoord lijkt gevonden te worden op 
de ene vorm, duikt er weer een nieuwe vorm op. 100% veiligheid is dan 
ook een illusie. Betaaldienstgebruikers, zoals bijvoorbeeld consumenten, 
moeten er echter wel zeker van kunnen zijn dat zij veilig aan het betaal-
verkeer mee kunnen doen. 

Helaas gebeurt het in de praktijk dat mensen geld verliezen door 
criminele handelingen. Banken compenseren de klant in een dergelijk 
geval. Het wetsvoorstel gaat uit van een eigen risico van ten hoogste € 50 
bij geleden verlies ten aanzien van niet-toegestane betalingstransacties 
van een betaalinstrument als gevolg van het gebruik van een verloren of 
gestolen betaalinstrument of als gevolg van onrechtmatig gebruik van een 
betaalinstrument. De indiener stelt voor om dit eigen risico te elimineren. 

Nijboer
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