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Kris Peeters schaft extra kosten voor elektronisch
betalen af
Extra kosten voor wie elektronisch betaalt behoren vanaf begin volgend jaar definitief tot het
verleden.
Kris Peeters: “Bankkaarten worden steeds vaker gebruikt als betaalmiddel. Handelaars zijn
momenteel vrij om extra kosten aan te rekenen voor het gebruik ervan, al zijn er veel handelaars
die dat niet meer doen. Ik pas de wet aan zodat extra kosten voor betaling met een bankkaart
vanaf begin 2018 niet meer toegestaan zijn. De Economische Inspectie zal erop toezien dat de
afschaffing wordt nageleefd.”
Momenteel mag de handelaar aan de consument “extra kosten” vragen voor het gebruik van een
betaalkaart. Er moeten dan wel twee voorwaarden worden nageleefd. Ten eerste is het verboden de
consument vergoedingen aan te rekenen voor het gebruik van een betaalmiddel die de werkelijke
kosten voor de handelaar zelf overschrijden. Ten tweede moet de consument worden ingelicht
voordat de betalingstransactie wordt geïnitieerd.
Europese richtlijn
Deze wetgeving wordt binnenkort gewijzigd naar aanleiding van een nieuwe Europese richtlijn rond
betalingsdiensten. Deze richtlijn verbiedt aan de handelaar om kosten aan te rekenen voor het
gebruik van de meeste in de Europese Unie uitgegeven debet-en kredietkaarten (te weten
Bancontact, Mastercard en maestro, Visa). Het verbod laat op dat punt geen flexibiliteit toe aan de
lidstaten. De richtlijn biedt de lidstaten enkel de mogelijkheid om striktere maatregelen te treffen
zoals de mogelijkheid om dit verbod uit te breiden tot andere betaalinstrumenten. De
omzettingsdatum van de richtlijn is bepaald op 18 januari 2018.
Controles
Tot nu toe werden 12 onderzoeken verricht naar de naleving van de bepalingen in het kader van de
bestaande reglementering Deze onderzoeken worden verricht in het raam van de behandeling van
de meldingen ontvangen door het Meldpunt. Er werd één proces-verbaal van waarschuwing
opgesteld tegen een onderneming omdat de kosten die ze de consument voor de betaalverrichting
aanrekende te hoog werden geacht.
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