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BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DE ACTIES EN INDICATIEF TIJDSCHEMA 
 

Actie Datum 

1 Lagere kosten voor niet-eurotransacties 

Zoals reeds aangekondigd zal de Commissie, na een REFIT-beoordeling, een voorstel doen tot 

wijziging van de verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen om de kosten voor 

grensoverschrijdende transacties in alle lidstaten te verlagen. 

2017 

4e kw. 

2 Transparantie bij valuta-omrekening 
De Commissie zal goede en slechte praktijken op het gebied van dynamische valutaomrekening 

beoordelen en op basis daarvan bekijken wat de meest geschikte manier (handhaving van 

bestaande wetgeving, vrijwillige aanpak, aangescherpte wetgeving) is om de consumenten in 

staat te stellen het beste tarief te kiezen. 

2018 

1e helft 

3 Gemakkelijker veranderen van product 
De Commissie zal, voortbouwend op hetgeen reeds via de richtlijn betaalrekeningen is 

verwezenlijkt, verdere stappen bestuderen om het voor consumenten gemakkelijker te maken 

naar meer voordelige financiële retaildiensten over te stappen.  

2018 
2e helft 

4 Kwaliteitvergelijkingswebsites 
De Commissie zal samenwerken met de stakeholders om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 

vergelijkingswebsites voor financiële diensten te verhogen, door bevordering van de toepassing 

van bestaande beginselen en door middel van vrijwillige certificeringsregelingen. 

2018 
1e helft 

5 Betere motorrijtuigenverzekering 
De Commissie zal de REFIT-evaluatie verrichten van de richtlijn motorrijtuigenverzekering en 

zal een beslissing nemen over alle wijzigingen die vereist zijn om de bescherming van 

slachtoffers van verkeersongevallen te verhogen en de grensoverschrijdende erkenning van 

verklaringen in verband met het schadeverleden (die worden gebruikt voor de berekening van no-

claimbonussen) te verbeteren. 

2017  

4e kw. 

6 Transparante prijsstelling voor autoverhuur 
De Commissie zal nauwlettend de uitvoering van de overeenkomst met de grote 

autoverhuurbedrijven met betrekking tot transparante prijsstelling van verzekeringsgerelateerde 

elementen monitoren en zal overwegen of verdere wetgevende en niet-wetgevende actie nodig is 

om transparante praktijken uit te breiden tot de hele markt. 

2017 
4e kw. 

7 Een diepere eengemaakte markt voor consumentenkrediet 
De Commissie zal bestuderen op welke manieren de grensoverschrijdende toegang tot leningen 

kan worden gefaciliteerd en daarbij voor een hoog niveau van consumentenbescherming zorgen. 

In deze context zal de Commissie ook bekijken op welke manieren op een efficiëntere wijze 

overmatige schuldenlast van consumenten in verband met kredietactiviteiten kan worden 

aangepakt. 

2018 

1e helft 

8 Rechtvaardige consumentenbeschermingsregels 
De Commissie zal de nationale consumentenbeschermings- en -gedragsregels onderzoeken om 

na te gaan of zij ongerechtvaardigde belemmeringen voor grensoverschrijdende zakelijke 

activiteiten creëren. 

2018 

2e helft 

9 Betere kredietwaardigheidsbeoordelingen 
De Commissie zal trachten gemeenschappelijke kredietwaardigheidsbeoordelingsnormen en 

beginselen voor kredietverlening aan consumenten in te voeren en werken aan de ontwikkeling 

van een minimumdataset die bij grensoverschrijdende kredietwaardigheidsbeoordelingen tussen 

kredietregisters moet worden uitgewisseld. 

2018 

2e helft
 

 

10 Fintech voor financiële retaildiensten 
Op basis van de werkzaamheden van de fintech taskforce en de publieke raadpleging zal de 

Commissie bepalen welke acties vereist zijn voor de ondersteuning van de ontwikkeling van 

fintech en een technologiegedreven eengemaakte markt voor financiële diensten. 

2017 

4e kw. 

11 Digitale identiteitscontroles  

De Commissie zal het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatie en know your 

customer-overdraagbaarheid op basis van eIDAS faciliteren om banken in staat te stellen klanten 

digitaal te identificeren. 

2017 

4e kw. 
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12 Online verkoop van financiële diensten 
De Commissie zal de markt voor de verkoop op afstand monitoren om de potentiële 

consumentenrisico’s en zakelijke kansen op deze markt te identificeren en op die basis te 

beslissen of de vereisten inzake verkoop op afstand (inclusief de informatievereisten) moeten 

worden gewijzigd. 

2018 

1e helft 
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