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 1 

INLEIDING 

Deze masterproef handelt over de foutieve uitvoering van een betalingsopdracht. Er zal 

worden nagegaan welke bescherming de consument tegen die foutieve uitvoering geniet op 

grond van verschillende wetgevingen. Uiteraard zullen we beginnen met het bestuderen van 

de Belgische wetgeving in dat verband.  

 

De relevantie van deze masterproef ligt erin dat de Europese en bijgevolg ook de Belgische 

wetgeving recent gewijzigd zijn. Het is daarom interessant om kritisch te bekijken welke 

invloed die wijzigingen hebben op de bescherming van de consument. Daarnaast zullen we 

die bescherming ook bekijken in een ander rechtssysteem, namelijk het Amerikaanse. 

 

Het Belgische juridische kader omtrent betalingsdiensten is recent in overeenstemming 

gebracht met de Europese richtlijn, de zogenaamde Payment Service Directive. In België 

geldt de Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten
1
, hierna kortweg de Wet 

Betalingsdiensten genoemd. 

 

Om het Belgische rechtssysteem naar waarde te kunnen schatten is het nodig dat we het met 

een compleet ander systeem vergelijken. Daarbij hebben we gekozen voor het rechtssysteem 

van de Verenigde Staten. Rechtsbronnen uit dat systeem die zullen worden behandeld zijn : 

the Uniform Commercial Code, the Truth in Lending Act en the Electronic Transfer Act.  

Daarbij komt dat de wereld van het betalingsverkeer snel wijzigt en evolueert. Zo zijn er de 

laatste jaren veel nieuwe betaaltechnieken tot stand gekomen zoals PayPal en betalingen via 

gsm. Ook de kwalificatie die aan die betaaltechnieken wordt gegeven en de gevolgen voor de 

aansprakelijkheid die daarmee gepaard gaan zullen aan bod komen. 

 

Ook de betaalopdracht zelf is doorheen de jaren sterk geëvolueerd. Aspecten die daar een 

sterke invloed op hebben zijn onder andere de Europese Unie en het internet. Door het 

internet en de e-commerce is het aantal grensoverschrijdende betalingen immers sterk 

toegenomen. 

Binnen de Europese Unie streeft men naar een geharmoniseerd betalingssysteem. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van  twee instrumenten, een technisch instrument en een juridisch. 

Vooreerst is er het SEPA – plan. Dat SEPA – plan is het technische instrument. 

SEPA staat voor Single European Payments Area en wordt door de European Payments 

Council gedefinieerd als “de ruimte waarin burgers, bedrijven en andere economische 

actoren betalingen in euro zullen kunnen uitvoeren en in ontvangst nemen, binnen Europa, 

binnen of buiten de nationale grenzen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten 

en verplichtingen ongeacht waar ze zich bevinden.” 
2
  

SEPA zorgt voor de technische harmonisatie, in die zin dat het het betalingssysteem uniform 

maakt. SEPA is van toepassing binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daartoe 

behoren de landen van de EU en die van de Europese Vrijhandelsassociatie. Aangezien België 

deel uitmaakt van de SEPA, zullen we die uitgebreid behandelen en zal dit ook de start 

vormen van deze masterproef.  

                                                           
1
 BS 15 januari 2010. 

2
 EPC Roadmap December 2004, European Payments Council. 
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Naast de technische harmonisatie is er ook een juridische harmonisatie nodig. Die houdt in dat  

de rechten en plichten van de bankdiensten geharmoniseerd moeten worden. Die kunnen 

immers zeer sterk verschillen van land tot land. Daartoe heeft men de Payment Service 

Directive (PSD) aangenomen.
3
 Die richtlijn heeft als doel om een setting van regels te bepalen 

waaraan alle betalingsdiensten in de Europese Unie moeten voldoen. Zo wil men 

grensoverschrijdende betalingen binnen de EU even makkelijk en veilig laten verlopen als een 

nationale betaling.
4
  

België heeft die richtlijn dus ook moeten omzetten. De omzetting is in drie fasen verlopen. De 

Wet Betalingsdiensten vormt de omzetting van het deel over de betalingsdiensten in de PSD. 

Daarnaast is er een aparte wet die de omzetting vormt van het statuut van de 

betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot 

betalingssystemen.
5
 Die wet zet het grootste deel van de institutionele aspecten van de PSD 

om en creëert een nieuwe categorie van betalingsdienstaanbieders, met name de 

betalingsinstellingen. Daarnaast bepaalt de wet ook wie in België betalingsdiensten mag 

aanbieden en wie toegang heeft tot de betaalsystemen in België. Tot slot is er ook een 

afzonderlijke wet die het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten regelt 

enerzijds en het instellen van een vordering tot staking van de inbreuken op de Wet 

Betalingsdiensten anderzijds.
6
 Die wet heeft voornamelijk wijzigingen aangebracht in de wet 

financieel toezicht van 2 augustus 2002. Dat was nodig omdat men voortaan rekening diende 

te houden met het nieuwe statuut van “betaalinstelling”. De laatste twee wetten zullen niet 

verder worden behandeld in deze masterproef.  

De uiterste datum waarop de lidstaten aan de richtlijn dienden te voldoen was 1 november 

2009.
7
  België heeft dat laattijdig gedaan met de Wet Betalingsdiensten van 10 december 

2009.
8
  

Voordien werden de betalingsdiensten in België geregeld door verschillende soorten regels 

met elk een eigen toepassingsgebied: de wet van 9 januari 2000 betreffende de 

grensoverschrijdende geldoverschrijvingen en betalingen
9
, de wet van 17 juli 2002 

betreffende transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van 

geldmiddelen
10

, de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
11

 

en de wet van 15 mei betreffende bepaalde bankdiensten
12

.  De Wet Betalingsdiensten heeft 

die allemaal opgeheven en vormt sinds haar inwerkingtreding op 1 april 2010 het nieuwe 

juridische kader van de betalingsdiensten.  

 

                                                           
3
 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt, PB. L. 5 december 2007, 1-36. 
4
 http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm  

5
 Wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van 

betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, BS 19 januari 2010. 
6
 Wet van 22 december 2009 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 

financiële sector en de financiële diensten en tot instelling van de vordering tot staking op inbreuken op de wet 

van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, BS 19 januari 2010. 
7
 Artikel 94 PSD. 

8
 BS 15 januari 2010.  

9
 Hierna Wet Grensoverschrijdende Overschrijvingen, BS 9 februari 2000. 

10
 Hierna Wet Elektronische Betaaltransacties, BS 17 augustus 2002. 

11
 BS 8 augustus 1997. 

12
 BS 5 juni 2007. 

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm
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Wanneer we de betalingsdiensten in België behandelen, zullen ook de oude regelingen kort 

worden geschetst. Daarbij zal de klemtoon liggen op de verschillen tussen de vorige regeling 

en de huidige Wet Betalingsdiensten indien deze relevant zijn. 

Belangrijk te vermelden is evenwel dat het gemeen recht dat ook vóór de PSD van toepassing 

was, zal blijven gelden voor situaties die niet door de PSD worden geregeld. Vandaar dat ook 

het gemeen recht nog aan bod zal komen.  
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TITEL 1 : HET SEPA-PROJECT 

 
Op één januari 2002 is de Europese Unie ook op monetair vlak een tastbare werkelijkheid 

geworden voor de burgers. Toen werd immers de euro ingevoerd. Op juridisch vlak was er al 

een harmonie ontstaan, dankzij de PSD die de lidstaten hebben moeten omzetten in hun 

nationale wetgeving. Op giraal vlak moest het geldverkeer echter nog grotendeels 

geharmoniseerd worden. Het was immers nog steeds moeilijker om giraal geldverkeer te 

realiseren tussen twee verschillende landen van de eurozone dan binnen eenzelfde euroland. 

De juridische en technische versnippering van de nationale bankruimte lagen daarvan aan de 

basis. De zogenaamde Single Euro Payments Area, kortweg SEPA, moest dat verhelpen. 

Gezien haar belang voor het Europese betalingsverkeer zullen we de SEPA apart behandelen. 

 

SEPA heeft als doel om gebruikers toe te laten om overal in de eurozone betalingen te doen in 

euro en dit onder dezelfde voorwaarden van betrouwbaarheid, snelheid en prijs als in hun 

eigen land.  

 

De SEPA-zone omvat de volgende landen : België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, 

Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, 

Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Verenigd 

Koninkrijk, Slovenië, Slowakije, Zweden, Tsjechië, IJsland, Liechtenstein, Monaco, 

Noorwegen en Zwitserland.
13

 

 

Het project werd in 2002 gelanceerd door de Europese bankierskring met de steun van de 

Europese Commissie en het Eurosysteem. In het Eurosysteem werden de Europese Centrale 

Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de eurozone ondergebracht om de juridische 

en praktische obstakels uit de weg te ruimen tegen eind 2010 om zo een Europese markt te 

creëren voor de betalingsdiensten.
14

  

Zij spelen een belangrijke rol. Eén van hun taken erin bestaat er immers in om toe te kijken op 

de doeltreffendheid en veiligheid van de betalingssystemen.
15

  

 

De banksector wou die doeltreffendheid en veiligheid garanderen door middel van 

interbancaire akkoorden op Europees niveau. Daartoe werd in 2002 de European Payments 

Council, (EPC), opgericht. De EPC werkt Europese standaarden uit voor overschrijvingen en 

domiciliëringen en heeft een Europees kader voor betaalkaarten gecreëerd. Die Europese 

standaarden vormen de belangrijkste voorwaarden voor de drie belangrijkste betaalmiddelen : 

de overschrijving, de domiciliëring en de betaalkaart. In het proces dat met de SEPA gepaard 

gaat, zullen de nationale betaalmiddelen stap voor stap vervangen worden door Europese 

gestandaardiseerde betaalinstrumenten. 

 

SEPA moet er met andere woorden voor zorgen dat er een configuratie komt van de 

infrastructuur van de betalingen in Europa. Die infrastructuur moet onderling uitwisselbaar 

                                                           
13

 http://www.sepabelgium.be/nl/node/12  
14

 K., BIEBAUT, ‘’SEPA, een Europese evolutie in de wereld van de bankverrichtingen’’, Sociale Wegwijzer 

2008, afl. 13, 15. 
15

 E., PIETERS en V., BROEKAERT, “Les services de paiement : l’autorégulation, la directive et la loi – Vue 

d’ensemble’’, in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wettelijke regeling onder de loep genomen , Brussel, 

Anthemis, 2011, 11-12. 
 

 

http://www.sepabelgium.be/nl/node/12
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zijn en moet het mogelijk maken dat de Europese betaalmiddelen tegen eind 2010 in heel 

Europa kunnen worden gebruikt.  

Het SEPA-programma loopt over meerdere jaren. Ondanks de veranderende financiële 

context en de onrust in de financiële sector hebben de Europese autoriteiten er voor gekozen 

om op dezelfde weg voort te bouwen zonder dat het ritme verslapt. 

In 2009 heeft de Europese Commissie een publieke raadpleging gehouden over de afsluitdata 

voor de overgang naar SEPA. Het grootste deel van de lidstaten was toen van oordeel dat het 

Europese reglement een uiterste datum moest opleggen. Er zou een aparte datum voor 

overschrijvingen enerzijds en domiciliëringen anderzijds kunnen worden overeengekomen. 

De meerderheid van de lidstaten heeft een periode van drie tot vijf jaar voorgesteld voor de 

geleidelijke afschaffing van de nationale betalingsschema’s.  

 

Aansluitend op die publieke raadpleging heeft de Europese Commissie juni 2010 een 

werkdocument gepubliceerd over de afsluitdata. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot 

een voorstel voor een reglement. Helaas zal dat er  niet meer komen onder het Belgische 

voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
16

 

 

 

 

I. De Europese Overschrijving 
17

 

De Europese overschrijving wordt in de internationale literatuur ook vaak de SEPA Credit 

Transfer, (SCT), genoemd. Het is een betaalmiddel waarbij er fondsen worden overgebracht 

tussen twee SEPA-bankrekeningen. De bedragen worden in hun geheel overgedragen, zonder 

dat er een heffing van een commissie op het bedrag wordt verrekend. De behandelingskosten 

worden gedragen door de emissiebank en de bank van de begunstigde en dat elk voor hun 

deel van de keten. De uitvoeringsperiode van de betaling bedroeg aanvankelijk maximaal drie 

dagen, waarbij de emissiebank over twee dagen en de bank van de begunstigde over één dag. 

Sinds 2012 is de uitvoeringstermijn beperkt tot maximaal één dag. Dat principe is ook terug te 

vinden in de PSD en de Wet Betalingsdiensten.  

 

Bij een Europese overschrijving moet men een minimum aantal elementen gebruiken die zijn 

afgeleid van de bestaande internationale ISO-normen. Zo moet men het internationale 

identificatienummer van de bankrekening van de begunstigde gebruiken, het zogenaamde 

International Bank Account Number, (IBAN), en de Bank Identifier Code, (BIC) om diens 

bank te identificeren. 

 

De SCT werd in de SEPA-landen ingevoerd op 28 januari 2008. Sindsdien is er geen verschil 

meer tussen een nationale overschrijving en een grensoverschrijdende overschrijving in euro 

binnen de SEPA zone. Sindsdien duidt de term “internationale overschrijving” op een 

overschrijving vanuit een SEPA land naar een land buiten de SEPA zone.  

 

Verder werd er overeengekomen dat alle cliënten de Europese overschrijving moesten 

aannemen binnen een periode van drie jaar vanaf het moment van de lancering van het SEPA-

                                                           
16

 E., PIETERS en V., BROEKAERT, “Les services de paiement : l’autorégulation, la directive et la loi – Vue 

d’ensemble’’, in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wettelijke regeling onder de loep genomen , Brussel, 

Anthemis, 2011, 48-49. 
17

 E., PIETERS en V., BROEKAERT, “Les services de paiement : l’autorégulation, la directive et la loi – Vue 

d’ensemble’’,  in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wettelijke regeling onder de loep genomen , Brussel, 

Anthemis, 2011, 13. 
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project en uiterlijk op 31 december 2010. Voor de schriftelijke overschrijving werd voorzien 

in een kortere overgangsperiode. Daarvoor werden de nieuwe formulieren reeds gebruikt eind 

2009.  

Sinds januari 2010 geven de banken geen “Belgische” overschrijvingsformulieren meer aan 

hun klanten maar, die formulieren werden dat jaar wel nog geaccepteerd en verwerkt. 

Wanneer we het oude Belgische overschrijvingsformulier en het Europese vergelijken, stellen 

we zijn de volgende verschillen vast :  

 De gegevens van de opdrachtgever en de begunstigde staan niet meer naast elkaar 

maar onder elkaar. 

 Het is nu verplicht om de IBAN te vermelden van zowel de opdrachtgever als de 

begunstigde.  

 Het is nu de verplicht om de naam van de begunstigde te vermelden. 

 De kleur van het formulier is, meer uitgesproken rood dan voorheen. 

 

In België bestaat het IBAN-nummer uit 16 karakters. De eerste 2 karakters komen overeen 

met de ISO-code van het land (BE), de volgende 2 vormen een controlenummer en de laatste 

12 zijn de karakters van het oude Belgische rekeningnummer. 

 

 

Bijvoorbeeld :  

Nummer van de Belgische bankrekening : 063 9530632 29 

het IBAN-nummer van die rekening wordt dan : BE26 0639 5306 3229  

 

De BIC-code is uniek voor elke van de 6000 Europese banken. Die code telt 8 of 11 karakters 

en wordt gevormd door een bankcode van 4 karakters, een landcode van 2 letters, een 

plaatscode van 2 karakters en kan eventueel voor sommige banken nog worden aangevuld met 

een kantoorcode van 3 karakters. 

 

Bijvoorbeeld :  BANKBEBB 

 

 

 

II.  De Europese domiciliëring 
18

 

De Europese domiciliëring wordt in de internationale literatuur ook de SEPA Direct Debit 

genoemd. Ze vervangt de bestaande domiciliëring en zorgt ervoor dat betalingen vanaf een 

rekening in Europa in de volledige SEPA-zone kan worden gedaan. Voordien beschikten 

schuldeisers of schuldenaars immers niet over een grensoverschrijdende domiciliëring. De 

Europese domiciliëring bestaat sinds 2 november 2010 maar het is pas sinds 1 november 2010 

dat de banken die toegankelijk waren in het kader van een nationale domiciliëring dit ook 

moeten zijn in het kader van een grensoverschrijdende domiciliëring.
19

 

 

Voorafgaand aan de automatische betalingen dient men een aantal stappen te doorlopen. De 

schuldenaar dient een machtiging te tekenen, het zogenaamde mandaat van domiciliëring. 

Daardoor geeft hij zijn bank de toestemming om zijn rekening te debiteren als een schuldeiser 

                                                           
18

 E., PIETERS en V., BROEKAERT, “Les services de paiement : l’autorégulation, la directive et la loi – Vue 

d’ensemble’’,  in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wettelijke regeling onder de loep genomen , Brussel, 

Anthemis, 2011, 14. 
19

 M., AVELLA SHAW , ‘’Les techniques de paiement existantes et futures : tour d’horizon et réglementation”, in 

X., Betalingsdiensten. De nieuwe regelgeving onder de loep genomen, Brussel, Anthemis, 2011, 72-73. 
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een opdracht naar zijn bank stuurt. Het tekenen van de machtiging kan zowel schriftelijk als 

elektronisch gebeuren. Het beheer van de mandaten wordt overgelaten aan de schuldeiser. 

Tenzij anders wordt overeengekomen, stuurt de schuldeiser de betalingsinformatie op naar de 

schuldenaar binnen de veertien kalenderdagen voor het innen.  

De consument kan per schuldeiser toestemming geven voor één domiciliëring. De 

schuldenaar tekent dan slechts één keer een mandaat om zijn rekening te debiteren.  

 

Er zullen twee nieuwe soorten domiciliëringen ontstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen een “Core”-schema en een Business-to-Business schema, ook B2B genaamd. 

Het “Core” schema is voor iedereen beschikbaar, zowel voor particulieren als bedrijven. Op 

dit moment zijn alle bankrekeningen in België ervoor toegankelijk.  

 

Daarnaast zal er een domiciliëring bestaan specifiek voor ondernemingen, Business-to-

Business. Het belangrijkste verschil tussen beide domiciliëringen is dat de B2B-domiciliëring  

geen terugbetaling toelaat. De wet laat immers niet toe om de voorziening van de 

terugbetaling toe te passen als de betalingsdienstgebruiker geen consument is. Dat soort 

domiciliëring zal dus voornamelijk worden gebruikt tussen bedrijven die nauwe commerciële 

banden hebben. Ook over het gebruik en het tijdschema van onbetaalde domiciliëringen en 

rechtzettingen zijn er akkoorden gesloten.  

 

Een ander verschil tussen beide schema’s is de ondertekening van de mandaten. In het Core 

schema  kunnen de bestaande domiciliëringsmandaten in België op vraag van de schuldeiser 

worden omgezet in het nieuwe Europese domiciliëringssysteem. Bij B2B-domiciliëringen 

moet elke gebruiker een nieuw mandaat tekenen en bevestigen bij zijn bank.  

De behandelingscyclus voor de aanbieding en de afwijzing/terugzending van domiciliëringen 

is aanzienlijk korter bij B2B-domiciliëringen.  

 

Momenteel is men nog een derde soort domiciliëring aan het ontwikkelen is : de fixed 

amount-domiciliëring. Die zal kunnen worden gebruikt door om het even welk type 

schuldenaar, dus ook door een consument. Bij zo’n domiciliëring geeft de schuldenaar een 

mandaat aan de schuldeiser om een vast bedrag, dat vooraf gekend is, te innen en doet hij op 

een uitdrukkelijke manier afstand van zijn recht op terugbetaling in geval van een 

geautoriseerde betalingstransactie.
20

 

 

De Europese domiciliëring onderscheidt zich van de nationale domiciliëring in de volgende 

kenmerken :  

- De schuldenaar stuurt het mandaat niet naar zijn bank maar naar de schuldeiser. De 

schuldeiser draagt de verantwoordelijkheid voor de archivering en bewaring van het 

document. De schuldeiser kan gelokaliseerd zijn in hetzelfde land als de schuldenaar 

of in een vreemd land.  

- De schuldenaar moet geïdentificeerd worden aan de hand van het IBAN-nummer en 

de BIC-code. 

- Het mandaat voor de domiciliëring kan eenmalig zijn of terugkerend. 

 

 

 

 

                                                           
20

 M., AVELLA SHAW , ‘’Les techniques de paiement existantes et futures : tour d’horizon et réglementation”, in 

X. , Betalingsdiensten. De nieuwe regelgeving onder de loep genomen, Brussel, Anthemis, 2011, 73-74. 
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III. De Europese betaalkaart 
21

 

De Europese betaalkaart wordt ook wel de SEPA Card genoemd. Met die kaart heeft de 

gebruiker toegang tot alle betaal- en winkelterminals om respectievelijk biljetten af te halen 

en te betalen. De voorwaarde die daarbij moet vervuld zijn is dat de banken en winkels in 

kwestie ervoor hebben gekozen om die betaalkaartdiensten aan te bieden.  

 

De gebruiker kan zijn terminalprovider en het bijhorende financiële contract vrij kiezen. Elke 

terminal moet elk type Europese betaalkaart kunnen behandelen. Die vrije keuze moet de 

concurrentie stimuleren tussen de verschillende aanbieders van betaalkaartensystemen. En die 

concurrentie moet op haar beurt positieve effecten genereren op het vlak van de prijzen en 

diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 E., PIETERS en V., BROEKAERT, “Les services de paiement : l’autorégulation, la directive et la loi – Vue 

d’ensemble’’, in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wettelijke regeling onder de loep genomen , Brussel, 

Anthemis, 2011, 14-15. 
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TITEL 2 : DE PSD EN DE WET BETALINGSDIENSTEN 

Aangezien de Wet Betalingsdiensten de omzetting vormt van de PSD zullen beide in grote 

lijnen samenvallen. Voor de omzetting van de PSD werd geopteerd voor volledige 

harmonisatie. België kan dus geen regels of maatregelen nemen die verder gaan dan wat de 

PSD oplegt. Op het principe van de volledige harmonisatie zijn evenwel een aantal 

uitzonderingen voorzien.
22

 Die uitzonderingen zijn terug te vinden in artikel 86 van de PSD. 

Voor die uitzonderingen kunnen de lidstaten wel de in de PSD voorziene bescherming 

uitbreiden. Een voorbeeld van een uitzondering dat later ook nog zal terugkomen is dat 

lidstaten de mogelijkheid hebben om micro-ondernemingen dezelfde bescherming te bieden 

als consumenten. Om de Wet Betalingsdiensten te bespreken baseren we ons op de structuur 

van de wet. We beginnen met het toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten.  

 

Hoofdstuk 1 : Toepassingsgebied 

Vooreerst is het belangrijk om te weten dat er geen eenvormig toepassingsgebied is voor de 

hele wet. Zo zal er een afzonderlijk toepassingsgebied zijn voor Titel III, Hoofdstuk 2, 

Afdeling 2 wat betrekking heeft op de regels omtrent de uitvoeringstermijn van 

betalingstransacties.
23

 
24

 Naast het algemene toepassingsgebied is er dus ook een bijzonder 

toepassingsgebied. Zo zijn de vereisten omtrent transparantie en informatie opgesplitst in deze 

voor eenmalige betalingstransacties enerzijds en voor betalingstransacties in het kader van een 

raamcontract anderzijds. 

 

I. Toepassingsgebied ratione personae 

De Wet Betalingsdiensten is van toepassing op de verhouding tussen de 

betalingsdienstgebruiker en de betalingsdienstaanbieder met betrekking tot 

betalingsdiensten. Om het toepassingsgebied van de wet te kunnen afbakenen is het 

essentieel om de inhoud van de begrippen te kennen.  

 

§1. De betalingsdienstaanbieder 

De betalingsdienstaanbieder is iedere rechtspersoon die betalingsdiensten verstrekt aan een 

betalingsdienstgebruiker en beantwoordt aan de kenmerken van een in België gevestigde of 

naar het recht van een andere EER–lidstaat opgerichte kredietinstelling, een in België 

gevestigde of naar het recht van een andere EER–lidstaat opgerichte instelling voor 

elektronisch geld, de Post, betalingsinstellingen, de Nationale Bank en de Europese centrale 

bank en de Belgische federale, regionale en lokale overheden voor zover zij hiertoe 

gemachtigd zijn en niet handelen in hun hoedanigheid van publieke autoriteit.
25

 
26

               

                                                           
22

 R., STEENNOT en T., BAES, “Wet op de betalingsdiensten : Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 

2010, afl. 4, 209. 
23

 Artikel 44 Wet Betalingsdiensten. 
24

 R. STEENNOT en T., BAES, “Wet op de betalingsdiensten : Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 

2010, afl. 4, 209. 
25

 Artikel 2, 2° Wet Betalingsdiensten.  
26

 R. STEENNOT en T., BAES, “Wet op de betalingsdiensten : Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 

2010, afl. 4, 209. 
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De hier opgesomde instellingen zijn exhaustief.
27

 Die exhaustiviteit dient echter genuanceerd 

te worden. Niet alleen de opgesomde instellingen kunnen een betalingsdienstaanbieder zijn. 

Ook eenieder die een betalingsdienst aanbiedt, al dan niet met een vergunning zal onder het 

toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten vallen en als betalingsdienstaanbieder 

beschouwd worden. Dat impliceert dat het niet bezitten van een vergunning geen vrijstelling 

inhoudt van  de naleving van de regels die voortvloeien uit de Wet Betalingsdiensten en die 

uit het privaatrecht.
28

 

In de PSD wordt in de definitie van het begrip betalingsdienstaanbieder uitdrukkelijk 

verwezen naar de mogelijkheid om af te wijken van de regels die de toegang tot het bedrijf 

van betalingsdienstaanbieders gestalte geven.
29

 Zo zouden, naast de hierboven opgesomde 

instellingen, ook andere instellingen als betalingsdienstaanbieder kunnen optreden indien in 

een bijzondere afwijking of vrijstelling wordt voorzien. De Belgische wetgever heeft daarvan 

geen gebruikgemaakt. 

Het personeel toepassingsgebied is wel uitgebreid tot elke persoon die als in gewoon beroep 

of als bedrijf betalingsdiensten verstrekt aan betalingsdienstgebruikers zonder dat hij over de 

nodige vergunning of toelating beschikt.
30

 

Wanneer we het begrip betalingsdienstaanbieder vergelijken met de voorgaande regeling zijn 

er enkele belangrijke verschillen op te merken. Bij toepassing van de Wet Elektronische 

Overmaking was het mogelijk dat natuurlijke personen uitgever waren. Zij dienden dan wel 

een instrument ter beschikking te stellen van een andere persoon op grond van hun 

commerciële activiteit.
31

 

Ook de Wet Grensoverschrijdende Geldoverschrijvingen had  betrekking op natuurlijke 

personen wanneer zij grensoverschrijdende geldoverschrijvingen uitvoerden binnen hun 

werkzaamheden.
32

 
33

 

 

§2. De betalingsdienstgebruiker 

De betalingsdienstgebruiker is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als betaler, 

begunstigde of beide van een betalingsdienst gebruik maakt.
34

 Dat brengt ons bij twee 

bijkomende essentiële begrippen : de betaler en de begunstigde. 

Het begrip “betaler” is nieuw en komt uit de PSD. Een betaler is een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die houder is van een betaalrekening en die een betalingstransactie vanaf die 

betaalrekening toestaat of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het ontbreken van 

een betaalrekening een betalingsopdracht geeft.
35

                                                                   

                                                           
27

 Memorie van Toelichting, Parl.St. Doc. 52, 2179/001, 11. 
28

 R., STEENNOT, Giraal en elektronisch betalingsverkeer, Brussel, Kluwer, 2011,  81. 
29

 Artikel 4,9 PSD. 
30

 K., BYTTEBIER en T., WERA, “Het toepassingsgebied van de wet van 10 december 2009 betreffende de 

betalingsdiensten (samen)ge(s)steld”, in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wetgeving onder de loep genomen., 

Brussel, Anthemis, 2011, 98. 
31

 Artikel 2, 3° Wet Elektronische Overmaking. 
32

 Artikel 3, a) – d) Wet Grensoverschrijdende Geldoverschrijvingen. 
33

 A., VANDOOLAEGHE, “De Wet Betalingsdiensten op de korrel genomen”, D.C.C.R. 2010, nr. 189, 64. 
34

 Artikel 2, 3° Wet Betalingsdiensten. 
35

 Artikel 2, 4° Wet Betalingsdiensten. 
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Een begunstigde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke 

ontvanger is van de geldmiddelen waarop de betalingstransactie betrekking heeft.
36

  

Men kan dus concluderen dat zowel de betaler als de begunstigde onder het begrip 

betalingsdienstgebruiker ressorteren. Dat impliceert dat het daarbij irrelevant is of men al dan 

niet te maken heeft met een consument of een niet-consument.
37

  

Dat onderscheid is echter wel van belang in onder meer de regelgeving over de uitvoering van 

betalingstransacties. Sommige regelen kunnen immers contractueel worden uitgesloten als de 

betalingsdienstgebruiker geen consument is.
38

  

Een betalingsdienstgebruiker kan dus een consument zijn maar ook een onderneming. Voor 

ondernemingen bestaat er een opt-outmogelijkheid. Die houdt in dat er voor sommige 

bepalingen een contractuele afwijking mogelijk zal zijn. Men kan die bepalingen dan niet  

toepasselijk verklaren. De bepalingen waarbij dat mogelijk is, zijn hoofdzakelijk de 

bepalingen van Titel III en Titel IV van de richtlijn aangaande transparantie en 

aansprakelijkheid.
39

  

De PSD laat de lidstaten de keuze om de opt-outmogelijkheid hetzij wettelijk vast te leggen 

hetzij over te laten aan de betalingsdienstaanbieder. In België heeft men ervoor geopteerd om 

die keuze over te laten aan de betalingsdienstaanbieder zelf. 

De PSD biedt de mogelijkheid om het verbod op contractuele afwijkingen uit te breiden tot 

micro-ondernemingen. In België is dit echter niet gebeurd niettegenstaande micro-

ondernemingen geen echte onderhandelingen zullen kunnen voeren met de 

betalingsdienstaanbieder voor wat betreft de inhoud van de contractuele voorwaarden.
40

  

Een micro-onderneming is een onderneming die een jaaromzet of balanstotaal heeft van 

maximaal twee miljoen euro en waarin minder dan tien mensen werkzaam zijn. 

 

Belangrijk is nu nog te weten wat er wordt begrepen onder het begrip “consument”. In de Wet 

Betalingsdiensten wordt de consument gedefinieerd als een natuurlijke persoon die, in het 

raam van betalingscontracten welke onder deze wet vallen, voor doeleinden buiten zijn 

bedrijfs- of beroepswerkzaamheden handelt.
41

 
 

Bij de interpretatie van het begrip consument kan volgens STEENNOT en BAES verwezen 

worden naar het arrest Gruber.
42

 Op grond van dat arrest geldt dat wanneer er een gemengd 

gebruik is , de persoon enkel als consument zal worden beschouwd wanneer de overeenkomst 

zo losstaat van de beroepsactiviteit dat het in het geheel slechts ondergeschikt is. (In het arrest 

ging het over de aankoop van dakpannen waarvan 60% voor privé-doeleinden en 40% voor 

professionele doeleinden bestemd was.) Voor wat betreft de precontractuele 

informatieverplichtingen kan men dus stellen dat een natuurlijk persoon bij een gemengd 

gebruik van de betaalrekening niet als consument zal worden beschouwd.  

                                                           
36

 Artikel 2, 5° Wet Betalingsdiensten. 
37

 R., STEENNOT en T., BAES, “Wet op de betalingsdiensten : Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 

2010, afl. 4, 213.  
38

 Artikel 27 en 55 Wet Betalingsdiensten. 
39

 I., DE POORTER, “De wet betreffende de betalingsdiensten leidt tot een betere bescherming van de 

consument”, R.W. 2010 – 2011,  1332. 
40

 R., STEENNOT, “De wet betreffende transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking 

van geldmiddelen”, BankFin. R. 2002, 256. 
41

 Artikel 2, 23° Wet Betalingsdiensten. 
42

 HvJ 20 januari 2005, zaak 464/01, Gruber/Bay Wa AG, www.curia.eu.int.  

http://www.curia.eu.int/
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Voor andere betaalverrichtingen zal men moeten achterhalen of ze al dan niet professioneel 

van aard zijn. Dat is bijvoorbeeld voor domiciliëringen het geval.
43

  

Ook in de Memorie van Toelichting vinden we een argument voor een ruime interpretatie van 

het begrip consument. Er wordt immers gepleit tegen de enge definitie op grond van artikel 1, 

7 van de Wet Handelspraktijken
44

 en voor een ruime interpretatie waarbij een consument 

degene is die de dienst hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt of verwerft.
45

 Dat sluit 

dus ook aan bij de interpretatie van het arrest Gruber. 

 

II. Toepassingsgebied ratione materiae 

 

§1. De betalingsdienst 

Het begrip betalingsdienst wordt gedefinieerd aan de hand van twee limitatieve 

opsommingen. Een lijst van activiteiten die als een betalingsdienst kunnen worden beschouwd 

enerzijds en een lijst van activiteiten die als betalingsdienst worden uitgesloten en dus niet 

onder het toepassingsgebied vallen anderzijds. Bovendien zal de betalingsdienst moeten 

worden uitgevoerd in euro of in de valuta van een staat die gelegen is in de Europese 

Economische Ruimte maar geen deel uitmaakt van de eurozone. Denken we daarbij aan het 

Britse pond.
46

 

 

Een betalingsdienst dient aan twee cumulatieve voorwaarden te voldoen :  

- de dienst dient in het kader van een bedrijfsactiviteit te koop te worden aangeboden. 

- de dienst dient voor te komen in de exhaustieve lijst van artikel 2, 1° van de Wet 

Betalingsdiensten. 

 

De lijst bestaat uit zeven verschijningsvormen : 

1. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te 

plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist 

zijn.
47

 

Daarmee doelt met op het storten van “cash” geld op een betaalrekening. Die storting kan 

zowel aan het loket als via een nachtkluis of een stortingsautomaat worden gedaan. 

 

                                                           
43

 R., STEENNOT en T., BAES, “Wet op de betalingsdiensten : Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 

2010, 214. 
44

 Deze wet is ondertussen opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken 

en consumentenbescherming (BS 12 april 2010). 
45

 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, Doc 52, 2179/001, p. 19. 
46

 K., BYTTEBIER en T., WERA, “Het toepassingsgebied van de wet van 10 december 2009 betreffende de 

betalingsdiensten (samen)ge(s)steld”, in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wetgeving onder de loep genomen., 

Brussel, Anthemis, 2011, 80-82. 
47

 Artikel 2, 1° a) Wet Betalingsdiensten. 
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2. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening 

op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van de betaalrekening 

vereist zijn.
48

 

Deze categorie is de tegenhanger van de eerste. Hier gaat het niet over het storten van geld, 

maar over het opnemen ervan. Ook bij het opnemen van geld maakt het niet uit op welke 

manier dat gebeurt. Bij beiden dienstencategorieën wordt ook het normale beheer van de 

betaalrekening bedoeld. Een voorbeeld daarvan is het opvragen van de rekeninguittreksels.  

Een betaalrekening wordt door de wet gedefinieerd als een op naam van één of meer 

betalingsdienstgebruikers aangehouden rekening die voor de uitvoering van 

betalingstransacties wordt gebruikt”.
49

 In de rechtsleer heeft men geoordeeld dat een 

spaarrekening niet kan worden gezien als een betaalrekening in de zin van de Wet 

Betalingsdiensten.
50

 

 

3. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van 

geldmiddelen op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker 

of een andere betalingsdienstaanbieder.
51

 

Deze categorie hangt nauw samen met de volgende categorie, omdat ze beiden handelen over 

de uitvoering van betalingstransacties. Ze zullen dan ook samen worden besproken. Toch 

dient daarbij een belangrijke opmerking te worden gemaakt. Het begrip “betalingstransacties” 

wordt gedefinieerd als alle handelingen waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, 

overgemaakt of opgenomen.
52

 Aangezien er een zeer ruime definitie wordt gehanteerd, 

kunnen we concluderen dat de transacties die in de Wet Betalingsdiensten worden opgesomd 

uitsluitend als voorbeelden dienen en dat de lijst dus niet-limitatief is. 

 

4. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een 

kredietovereenkomst die aan een betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt.
53

 

Het is onbelangrijk of de geldmiddelen al dan niet gedekt worden door een 

kredietovereenkomst. BYTTEBIER en WERA stellen dat het onderscheid tussen beiden in 

vraag kan worden gesteld. Het onderscheid tussen schriftelijk geïnitieerde en elektronisch 

geïnitieerd betalingstransacties, dat er wel was onder het oude regime wordt hier opgeheven. 

Er is niet echt een aanleiding voor dat onderscheid en het wordt ook niet gemaakt in de 

parlementaire voorbereiding. Voor wat betreft “uitvoering van betalingsdiensten” worden 

                                                           
48

 Artikel 2, 1° b) Wet Betalingsdiensten. 
49

 Artikel 2, 8° Wet Betalingsdiensten. 
50

 R., STEENNOT, “Girale en elektronische betalingen. Nieuwe wettelijke regeling”, N.J.W. 2010, afl. 226, 520, 

nr. 7 die dit baseert op de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van de Wet Betalingsdiensten, Parl.St. 

Kamer 2008-2009, nr. 2179/001, 14-15. 
51

 Artikel 2, 1° c) Wet Betalingsdiensten. 
52

 Y., LAUWERS en I., VANWEDDINGEN, “Toepassingsgebied Richtlijn betreffende betalingsdiensten in de interne 

markt”, Bank Fin.R. 2008, 380. 
53

 Artikel 2, 1° d) Wet Betalingsdiensten. 
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volgende  voorbeelden opgesomd : domiciliëringen, betalingstransacties via een betaalkaart of 

soortgelijk instrument en de overschrijvingen.
54

 

 

5. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten.
55

 

Een betaalkaart wordt door de Wet Betalingsdiensten gedefinieerd als “elk gepersonaliseerd 

instrument en/of geheel van procedures, overeengekomen tussen de betalingsdienstgebruiker 

en de betalingsdienstaanbieder, waarvan de betalingsdienstgebruiker gebruik maakt om een 

betalingsopdracht te initiëren”.
56

 

Daarnaast is er een zeer ruime invulling van het begrip “betaalkaart”. Er wordt immers aan 

toegevoegd “of ieder ander soortgelijk instrument”. Vandaar dat ook kredietkaarten en 

bancontactkaarten onder het begrip “betaalkaart” ressorteren.  

In de Wet Betalingsdiensten vinden we geen verwijzing naar de notie “uitgifte” terug. In dat 

verband stelt STEENNOT dat we kunnen kijken naar de vroegere wetgeving.
57

 Daarin wordt de 

uitgever van een betaalinstrument gedefinieerd als “elke persoon die in het kader van zijn 

commerciële activiteit een instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen ter 

beschikking stelt van een andere persoon, overeenkomstig een overeenkomst gesloten met die 

persoon”.
58

  Ook degene die een betaalkaart of een ander betaalinstrument ter beschikking 

stelt van de betalingsdienstgebruiker en daar een contractuele relatie mee heeft is een 

uitgever.
59

 

 

 

6. Geldtransfers.
60

 

 

Een geldtransfer wordt door de wet beschreven als “een betalingsdienst waarbij, zonder 

opening van een betaalrekening op naam van de betaler of de begunstigde, van een betaler 

geldmiddelen worden ontvangen met als enige doel het daarmee overeenstemmende bedrag 

over te maken aan een begunstigde of aan een andere, voor rekening van de begunstigde 

handelende betalingsdienstaanbieder, en/of waarbij dergelijke geldmiddelen voor rekening 

van de begunstigde worden ontvangen en aan de begunstigde beschikbaar worden gesteld”.
61
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7. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een 

betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, 

digitaal of informatica-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de 

beheerder van de telecommunicatiediensten, het informaticasysteem of het netwerk, 

die louter optreedt als tussenpersoon tussen de betalingsdienstgebruiker en de persoon 

die de goederen levert of de diensten verricht.
62

 

 

We spreken van een dergelijke betalingsdienst als aan drie cumulatieve voorwaarden is 

voldaan. Ten eerste dient de instemming van de betaler te gebeuren aan de hand van een 

digitaal instrument of een telecommunicatie- of informatica-instrument. Vervolgens mag de 

betaling niet rechtsreeks geschieden aan de persoon die de goederen of diensten levert maar 

de betaling moet gebeuren aan de beheerder van die telecommunicatiediensten, het 

informaticasysteem of het netwerk. Ten slotte dient die beheerder enkel op te treden als 

tussenpersoon. Enkele voorbeelden van diensten die onder deze categorie vallen zijn de 

aankoop van cinematickets via internet en goederen gekocht aan een verkoopautomaat die 

betaald worden via een digitaal toestel. 

 

Bij deze lijst van betalingsdiensten kan men een aantal belangrijke opmerkingen maken. In 

tegenstelling tot de oude regeling
63

 maakt de Wet Betalingsdiensten geen onderscheid meer 

tussen transacties die schriftelijk dan wel elektronisch geïnitieerd worden. Voordien werden 

schriftelijk geïnitieerde betalingstransacties uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet. 

Daarnaast is de invulling van het begrip “betaalkaart” in de Wet Betalingsdiensten zeer ruim. 

Er wordt immers aan toegevoegd “of ieder ander soortgelijk instrument”. Vandaar dat ook 

kredietkaarten en bancontactkaarten onder het begrip ressorteren.  

De wet geeft daarnaast een opsomming van transacties die uitdrukkelijk uit het 

toepassingsgebied van de wet worden uitgesloten.
64

 Die uitsluitingen zijn ook terug te vinden 

in de PSD.
65

 Die transacties worden uitgesloten omdat de Europese en de Belgische wetgever 

het niet opportuun hebben geacht om ze onder het toepassingsgebied van de wet te laten 

vallen.
66

 

Deze uitsluitingen omvatten vijftien vrijstellingen. De vrijstellingen worden duidelijk 

geformuleerd. Aangezien de uitsluitingen toch zeer belangrijk zijn in de afbakening van het 

toepassingsgebied zullen we ze dan ook hier allemaal opsommen. 

 

Het gaat om volgende gevallen
67

 : 

 

a) Betalingtransacties die uitsluitend in contanten, rechtstreeks door de betaler aan de 

begunstigde worden verricht zonder enige tussenkomst. 

b) Betalingstransacties die door de betaler aan de begunstigde worden uitgevoerd via 

een handelsagent die gemachtigd is om voor rekening van de betaler of de 

begunstigde de verkoop of aankoop van goederen of diensten tot stand te brengen. 

                                                           
62

 Artikel 2, 1° g) Wet Betalingsdiensten. 
63

 Wet Elektronische Betalingstransacties. 
64

 Artikel 4 Wet Betalingsdiensten. 
65

 Artikel 3 PSD. 
66

 R., STEENNOT en T., BAES, “Wet op de betalingsdiensten : Bescherming of overbescherming?”, Bank Fin.R. 

2010, afl. 4, 215. 
67

 Artikel 4 Wet Betalingsdiensten. 
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c) Beroepsmatig fysiek transport van bankbiljetten en muntstukken, inclusief de 

ophaling, verwerking en levering. 

d) Betalingstransacties die bestaan in de niet-beroepsmatige ophaling en levering van 

contanten in het kader van een activiteit zonder winstoogmerk of voor 

liefdadigheidsdoeleinden. 

e) Diensten waarbij contanten door de begunstigde aan de betaler worden verstrekt 

als onderdeel van een betalingstransactie op uitdrukkelijk verzoek van de 

betalingsdienstgebruiker vlak voor de uitvoering van een betalingstransactie in de 

vorm van een betaling voor de aankoop van goederen of diensten. 

f) Geldwisseltransacties. Dit zijn uitwisselingen van contanten waarbij de 

geldmiddelen niet op een betaalrekening worden aangehouden. 

g) Betalingstransacties die zijn gebaseerd op één van de volgende documenten die 

door een betalingsdienstaanbieder zijn uitgegeven met de bedoeling geldmiddelen 

ter beschikking te stellen aan de begunstigde. Het gaat om volgende documenten : 

papieren cheque, papieren wisselbrief, papieren tegoedbon, papieren reischeque en 

de papieren postwissel. 

h) Betalingstransacties die worden uitgevoerd binnen een betalings- of 

effectenafwikkelingssysteem of tussen afwikkelingsagenten, centrale 

tegenpartijen, verrekenkamers en/of centrale banken en andere deelnemers van het 

systeem en betalingsdienstaanbieders. 

i) Betalingtransacties in verband met dienstverlening op effecten, met inbegrip van 

uitkeringen van dividend, inkomsten en dergelijke en aflossing en verkoop, 

uitgevoerd door personen als bedoeld onder voorgaande categorie of 

beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, instellingen voor collectieve 

beleggingen of vermogensbeheerders die beleggingsdiensten aanbieden, alsook 

andere instellingen aan welke bewaarneming van financiële instrumenten is 

toegestaan. 

j) Door technische dienstverleners verrichte diensten die de aanbieding van 

betalingsdiensten ondersteunen zonder dat de betrokken dienstverleners op enig 

moment in het bezit komen van de over te maken geldmiddelen, met inbegrip van 

verwerking en opslag van gegevens, diensten van het vertrouwen en privéleven, 

authentificatie van gegevens en entiteiten, aanbieding van informatietechnologie 

en communicatienetwerken, alsook de aanbieding en onderhoud van voor 

betalingsdiensten gebruikte automaten en instrumenten. 

k) Diensten gebaseerd op betaalinstrumenten die kunnen worden gebruikt om, louter 

in de door de uitgevende instelling gebruikte bedrijfsgebouwen of uit hoofde van 

een handelsovereenkomst met de uitgevende instelling, hetzij binnen een beperkt 

netwerk van dienstverleners hetzij voor een beperkte reeks goederen en diensten, 

goederen en diensten te verkrijgen, en waarbij deze betaalinstrumenten niet 

rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan een kredietovereenkomst of in 

geval het een betaalinstrument betreft waarop elektronisch geld kan worden op- of 

ontladen, er aan de hand van dit instrument geen rechtstreekse toegang mogelijk is 

tot een betaalrekening die gehanteerd wordt op het op- of ontladen. 

l) Betalingstransacties uitgevoerd via een telecommunicatie- , digitaal of IT-

instrument, wanneer de gekochte goederen of diensten geleverd worden aan en 

gebruikt moeten worden via een telecommunicatie- , digitaal of IT-instrument,  

m) mits de telecommunicatie- , digitale of IT-exploitant niet uitsluitend als 

intermediair optreedt tussen de betalingsdienstgebruiker en de leverancier van de 

goederen en diensten. 
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n) Betalingstransacties die worden uitgevoerd tussen de betalingsdienstaanbieders, 

hun agenten of bijkantoren, voor eigen rekening. 

o) Betalingstransacties tussen een moederonderneming en haar dochteronderneming 

of tussen dochterondernemingen van dezelfde moederonderneming, waarbij geen 

andere betalingsdienstaanbieder dan een tot dezelfde groep behorende 

onderneming tussenkomt. 

p) Diensten van aanbieders, bestaande uit het opnemen van contanten via 

geldautomaten, aangeboden namens één of meer kaartuitgevers die geen partij zijn 

bij het raamcontract met de cliënt die geld opneemt, mits die aanbieders geen 

andere betalingsdiensten uitvoeren. 

 

De  lijst van uitsluitingen is limitatief.
68

  

 

III. De problematiek van de maaltijdcheque. 

In België ontvangen heel wat werknemers bovenop hun loon maaltijdcheques. Daarmee 

kunnen zij hun voedingswaren betalen, in ondernemingen die die cheques aanvaarden. 

Momenteel bestaan de maaltijdcheques zowel in een papieren versie bestaan als in een 

elektronische versie. Maar op termijn wil men uitsluitend de elektronische maaltijdcheques 

overhouden. 

Bij de elektronische maaltijdcheque wordt het bedrag van de maaltijdcheque op een 

maaltijdchequerekening geplaatst. De begunstigde van de maaltijdcheque kan ermee betalen 

door middel van een betaalkaart die hij dient in te brengen in een betaalterminal in de winkel. 

Aan deze betaalkaart is een geheime code verbonden. Het grote voordeel van de elektronische 

maaltijdcheque is dat handelaars, anders dan bij papieren maaltijdcheques met een vast 

bedrag, niet meer zullen moeten teruggeven indien men voor een lager bedrag aankoopt. 

Voor maaltijdcheques geldt er een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak 

van de sociale zekerheid. Een maaltijdcheque is drie maanden geldig. Die geldigheidstermijn  

dient ook op de maaltijdcheque te worden vermeld. Logischerwijs zal men eerst de 

maaltijdcheque waarvan de geldigheid het eerst zal verschrijden eerst gebruiken.
69

 Zoals reeds 

werd aangehaald kan een maaltijdcheque enkel worden aangewend voor de aankoop van een 

maaltijd of verbruiksklare voeding.
70

 

De  opsomming van wat als betalingsdienst kan worden beschouwd is dus  niet-limitatief en 

ook instrumenten die vergelijkbaar zijn met betaalkaarten vallen onder de Wet 

Betalingsdiensten. Dat heeft tot gevolg dat ook de betaling met een maaltijdcheque en/of een 

dienstencheque als een betalingsdienst moet worden beschouwd.
71

 De papieren 

maaltijdcheque is echter opgenomen in de uitsluitingen van de Wet Betalingsdiensten en valt 

                                                           
68

 K., BYTTEBIER en T., WERA, “Het toepassingsgebied van de wet van 10 december 2009 betreffende de 

betalingsdiensten (samen)ge(s)teld, in X., Betalingsdiensten. De nieuwe wetgeving onder de loep genomen., 

Brussel, Anthemis, 2011, 81. en R., STEENNOT, Giraal en elektronisch betalingsverkeer, Brussel, Kluwer, 2011, 

72. 
69

 Artikel 2, 4° KB 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor 

uitgevers van maaltijdcheques in elektronische vorm, tot uitvoering van artikel 183 tot185 van de wet van 30 

december 2009 houdende diverse bepalingen. 
70

 Artikel 25, 6° KB 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure 

voor uitgevers van maaltijdcheques in elektronische vorm, tot uitvoering van artikel 183 tot185 van de wet van 

30 december 2009 houdende diverse bepalingen. 
71

 http://brightinsights.wordpress.com/2010/11/24/de-elektronische-maaltijdcheque-de-bredere-wettelijke-

omkadering-en-de-juridische-gevolgen-van-deze-nieuwe-betalingsdienst.  

http://brightinsights.wordpress.com/2010/11/24/de-elektronische-maaltijdcheque-de-bredere-wettelijke-omkadering-en-de-juridische-gevolgen-van-deze-nieuwe-betalingsdienst
http://brightinsights.wordpress.com/2010/11/24/de-elektronische-maaltijdcheque-de-bredere-wettelijke-omkadering-en-de-juridische-gevolgen-van-deze-nieuwe-betalingsdienst


 18 

dus niet onder het toepassingsgebied.
72

 De verklaring daarvoor is dat betaalopdrachten met 

een papieren drager minder efficiënt kunnen worden verwerkt dan betaalopdrachten die 

elektronisch werden geïnitieerd.
73

 Op basis van uitsluiting g) is het dus niet mogelijk om de 

elektronische maaltijdcheque, de elektronische dienstencheques of de elektronische 

cadeaucheque aan het toepassingsgebied te onttrekken. 

Bij uitsluiting k) van de lijst geven de voorbereidende werken en de diensten van de Europese 

Commissie als voorbeeld de elektronische maaltijdcheque.
74

 

STEENNOT is van oordeel dat die uitzondering niet voorkomt in de wettekst.
75

 Dit standpunt 

wordt ondersteund door een aantal argumenten. Wanneer men in België nagaat waar men 

maaltijdcheques kan gebruiken als betaalmiddel, kan men bezwaarlijk spreken van een 

beperkt netwerk van dienstverleners. Men kan ook moeilijk stellen dat men met de 

maaltijdcheque slechts een beperkte reeks goederen of diensten kan aankopen aangezien de 

maaltijdcheque kan worden gebruikt voor het nuttigen van een maaltijd maar ook voor de 

aankoop van verbruiksklare voeding. Daarenboven is op te merken dat er in de praktijk ook 

veel ondernemingen zijn die de maaltijdcheque aanvaarden voor goederen die geen 

voedingswaren zijn. De (Europese) wetgever heeft de uitgever van elektronische 

maaltijdcheques willen vrijstellen van de Wet Betalingsdiensten. Door een gebrekkige 

definitie kan men ze echter niet met zekerheid uitsluiten. STEENNOT stelt daarnaast ook dat 

het niet logisch is dat de voorbereidende werken de elektronische maaltijdcheque uitsluiten 

van het toepassingsgebied, terwijl de elektronische cadeaubonnen die bij een groot aantal 

deelnemers kunnen worden gebruikt niet onder de uitsluiting vallen.
76

 

Wat met de elektronische dienstencheque ? Ook die kan niet met zekerheid worden ingesloten 

in of uitgesloten van de Wet Betalingsdiensten. Maar een uitsluiting lijkt gerechtvaardigd, 

omdat een dienstencheque slechts voor een beperkt aantal diensten kan worden gebruikt lijkt 

een uitsluiting gerechtvaardigd.  
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IV. Toepassingsgebied ratione loci.  

De toepassing van de wet vereist dat zowel de betalingsdienstaanbieder van de betaler als 

deze van de begunstigde gevestigd zijn in de EU of de EER en dat de betalingsdiensten in 

België te koop worden aangeboden.
77

 In de Wet Betalingsdiensten is de plaats waar de 

diensten te koop worden aangeboden dus het aanknopingspunt. In de PSD vinden we die 

voorwaarde niet terug. Voor sommige bepalingen is het echter voldoende dat één van beide 

aanbieders in België is gevestigd. Dat noemt men de ‘one leg in’ situaties. De Wet 

Betalingdiensten heeft voorzien in meer ‘one leg in’ situaties dan de PSD. Vandaar dat het 

toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten uitgebreider is dan dat van de PSD.  

Daarnaast is er nog een tweede vereiste opdat de wet van toepassing zou zijn. De 

betalingsdiensten moeten uitgevoerd zijn in euro of in de valuta van een lidstaat van de EU. 

Met  uitzondering van drie bepalingen die van toepassing zijn ongeacht de valuta : de 

bepaling over aansprakelijkheid bij niet-toegestane betalingstransacties
78

, de bepaling met 

betrekking tot de valutadatum
79

 en de bepaling omtrent verboden bedingen
80

.
81

  

Waarom er in de Wet Betalingsdiensten geopteerd is voor meer ‘one leg in’ situaties dan 

voorzien zijn in de PSD wordt geargumenteerd in de memorie van toelichting van de Wet 

Betalingsdiensten.
82

 Een voordeel is dat er een kader is door dezelfde regels toepasselijk te 

maken voor betalingstransacties die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor een derde land 

buiten de Europese Unie. Op die manier creëert men een stuk rechtszekerheid zowel voor de 

handelaren als de consumenten. Ook in de visie van de Europese Commissie moest men 

zoveel mogelijk oplossingen zoeken door gebruik te maken van de ‘one leg in’ situaties, 

opnieuw omwille van de harmonisatie. België heeft deze visie van de Europese Commissie 

gedurende de voorbereidende werkzaamheden volop gesteund.  

Daarnaast argumenteert de wetgever dat de betalingsdienstaanbieders opteren voor één set 

van wettelijke regels die toepasselijk zijn voor alle betalingstransacties. 

 

V. Toepassingsgebied ratione temporis 

De PSD stelde dat de omzetting van de richtlijn in de lidstaten moest gebeuren voor 1 

november 2009. In België is de omzetting laattijdig gebeurd. De Wet Betalingsdiensten werd 

pas goedgekeurd op 10 december 2009 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 

januari 2010. De Wet Betalingsdiensten stelt dat de wet in werking treedt de eerste dag van de 

derde maand na de maand waarin de wet in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.
83

 

Dat was bijgevolg op 1 april 2010. 

 

De vraag die zich bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet stelt, is welke wetgeving dan 

van toepassing is op de reeds lopende overeenkomsten. Het antwoord staat in artikel 80 van 

de Wet Betalingsdiensten. Dat zegt dat de Wet Betalingsdiensten van toepassing is op alle 

lopende overeenkomsten. Er zijn wel enkele uitzonderingen, namelijk de bepalingen van 

artikel 7, 8, 9, 13, 14, 24 en 29 § 1 en 2. In die bepalingen gaat het enerzijds over informatie 

die voorafgaandelijk aan een betalingstransactie of aan het sluiten van een raamcontract 

                                                           
77

 A., VANDOOLAEGHE, “De Wet Betalingsdiensten op de korrel genomen”, D.C.C.R. 2010, nr. 189, 68. 
78

 Artikel 36 en 37 Wet Betalingsdiensten. 
79

 Artikel 48 Wet Betalingsdiensten. 
80

 Artikel 61 Wet Betalingsdiensten. 
81

 Artikel 3, § 2 Wet Betalingsdiensten dat verwijst naar artikelen 36 – 37 Wet Betalingsdiensten.  
82

 Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, Doc 52, 2179/001, p. 23. 
83

 Artikel 81 Wet Betalingsdiensten. 



 20 

verstrekt moet worden en anderzijds over de rechtsgeldige totstandkoming van 

domiciliëringen.  

 

VI. Conclusie omtrent het toepassingsgebied 

We kunnen stellen dat de Wet Betalingsdiensten een ruimer toepassingsgebied heeft dan de 

vroegere Belgische wetgeving. Er staat nu immers geen limiet meer op het bedrag van de 

transactie en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen schriftelijk en elektronisch 

geïnitieerde betalingstransacties. Er dient evenwel ook te worden opgemerkt dat het hier 

besproken toepassingsgebied het algemene toepassingsgebied is en dat er voor bepaalde 

bepalingen een apart toepassingsgebied is. Daar waar het nodig zou zijn voor de bespreking in 

het kader van deze masterproef zal dat aparte toepassingsgebied bij die bepalingen zelf 

worden behandeld.  

Dat de Wet Betalingsdiensten ruimer toepassingsgebied heeft,  wil ook zeggen dat er meer 

situaties onder zullen vallen die vroeger zouden worden opgelost aan de hand van het gemeen 

recht. Men vindt uiteraard meer bescherming en garanties in de wetgeving dan men heeft op 

basis van het gemeen recht. 
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Hoofdstuk 2 : Informatieverplichtingen 
 

De PSD heeft als doelstelling de consument een betere bescherming te bieden en wel door 

hem informatie te verschaffen over de betalingsdiensten die hij verwerft. Vandaar dat de Wet 

Betalingsdiensten voorziet in heel wat informatieverplichtingen. Die doen geen afbreuk aan 

de informatieverplichtingen die gelden op grond van andere wetgeving met uitzondering van  

artikel 24 Wet Betalingsdiensten. Bepaalde informatieverplichtingen die voortvloeien uit de 

Wet Betalingsdiensten vervangen de informatieverplichtingen van overeenkomsten op 

afstand. Concreet geldt de Wet Betalingsdiensten in dat laatste geval dan als lex specialis daar 

waar die in de algemene regel complementair moet worden toegepast. 

 

De informatieverplichtingen zijn belangrijk, omdat een schending ervan tot de kosteloze 

opzegging van de raamovereenkomst kan leiden of tot de nietigheid van een beding dat er 

strijdig mee is.  Het is aan de betalingsdienstaanbieder om te bewijzen dat hij heeft voldaan 

aan de informatieverplichtingen zoals vooropgesteld door de wet. In de praktijk doet hij dit 

niet altijd. Hij maakt immers gebruik van clausules waarin staat dat men alle informatie die 

door de wet wordt voorgeschreven heeft ontvangen en aanvaard. De betalingsdienstgebruiker 

moet zich dan met die clausule akkoord verklaren en legt daarmee de bewijslast bij zichzelf. 

Hij moet dan bewijzen dat hij de betreffende informatie niet heeft ontvangen, wat niet altijd 

makkelijk zal zijn. 

 

We zullen enkel de informatieverplichtingen behandelen die relevant zijn bij de foutieve 

uitvoering van een betalingsopdracht. Er is sprake van een foutieve uitvoering wanneer ze 

laattijdig of met een verkeerd bedrag gebeurt.  

Op grond van artikel 18 Wet Betalingsdiensten moet de betalingsdienstverstrekker informatie  

verschaffen over de maximale uitvoeringstermijn, de door de betaler verschuldigde kosten en 

de eventuele uitsplitsing van die kosten.  

 

Hij moet dat doen voorafgaandelijk aan de uitvoering van de betaling en op verzoek van de 

betaler. De wet vereist niet dat dat verzoek op schriftelijke wijze gebeurt. Wanneer men tot 

een conflict zou komen, is het aan de betaler om te bewijzen dat hij om de informatie heeft 

verzocht en aan de betalingsdienstaanbieder om te bewijzen dat hij de informatie effectief 

heeft verstrekt. 

Er zijn ook informatieverplichtingen na de uitvoering van de betalingstransactie.
84

 Die gelden 

zowel voor de betalingsdienstaanbieder van de betaler als voor die van de begunstigde.  Zij 

moeten ervoor zorgen dat de betaler en de begunstigde een duidelijk beeld krijgen over het 

bedrag van de transactie, het soort transactie, de kosten die worden aangerekend en de 

valutadatum. Er kan een periodiciteit worden overeengekomen, maar in principe moet die 

informatie onverwijld worden meegedeeld.  

 

Een volledig overzicht van alle informatieverplichtingen wordt gegeven in de artikelen 5 tot 

en met 27 van de Wet Betalingsdiensten.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
84
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Hoofdstuk 3 : Uitvoering van een betalingstransactie 
 

Om de foutieve uitvoering van een betalingstransactie te kunnen behandelen,  is het belangrijk 

te weten wat daar precies onder wordt verstaan.  

 

I. Tijdstip van ontvangst van de betalingstransactie 

Een betalingstransactie moet in principe uitgevoerd worden uiterlijk op het einde van de 

werkdag die volgt op de dag waarop de betalingsopdracht werd ontvangen.
85

 Concreet moet 

een betalingsopdracht die bijvoorbeeld op dinsdag 21 februari werd ontvangen uiterlijk op het 

einde van woensdag 22 februari uitgevoerd zijn. Belangrijk hier is het begrip werkdag. 

Een werkdag is : “elke dag waarop de relevante betalingsdienstaanbieder van de begunstigde 

die betrokken is bij de uitvoering van een betalingstransactie toegankelijk is voor de bij de 

uitvoering van een betalingstransactie vereiste werkzaamheden.”
86

 

Men moet dus nagaan of de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde toegankelijk is of 

niet.  

 

Wanneer de betalingstransactie niet op een werkdag wordt ontvangen moet de 

betalingsopdracht op de eerstvolgende werkdag ontvangen worden. Dus een 

betalingsopdracht die wordt ontvangen op zondag 26 februari wordt geacht te zijn ontvangen 

op maandag 27 februari en moet uiterlijk op het einde van dinsdag 28 februari worden 

uitgevoerd.  

 

De betalingsdienstaanbieder heeft de mogelijkheid om een uiterste tijdstip vast te stellen 

waarna een betalingsopdracht wordt geacht te zijn ontvangen op de volgende werkdag.
87

 

 
 

II. Uitvoeringstermijn 

Met de Wet Betalingsdiensten is er nu een wettelijke bepaling die voorziet in een 

uitvoeringstermijn voor betalingstransacties. Voordien was die er niet. De uitvoeringstermijn 

is niet dezelfde voor elektronische en papieren betalingstransacties. Zoals hierboven reeds 

vermeld moet een betalingsopdracht in principe worden uitgevoerd uiterlijk aan het einde van 

de eerstvolgende werkdag na de dag waarop men de opdracht heeft ontvangen.
88

 Voor een 

papieren betalingstransactie, zoals het papieren overschrijvingsformulier, moet de opdracht  

worden uitgevoerd uiterlijk aan het einde van de tweede werkdag na de dag waarop men de 

opdracht heeft ontvangen.   

Een betalingstransactie is pas volledig afgewikkeld wanneer enerzijds de rekening van de 

begunstigde is gecrediteerd en anderzijds de begunstigde ook effectief over de gelden kan 

beschikken. Uitzonderingen hierop worden gevormd door situaties van overmacht. 

 

Als overgangsmaatregel konden betalers en betalingsdienstaanbieders tot 1 januari 2012 een 

langere uitvoeringstermijn overeen komen. De uitvoeringstermijn mocht echter in geen geval 

langer zijn dan vier werkdagen na het tijdstip waarop men de betalingsopdracht ontving.  
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III. Valutadatum 

De valutadatum wordt door de wet gedefinieerd als : “het referentietijdstip dat door een 

betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt voor de berekening van de interesten op de 

geldmiddelen waarmee een betaalrekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd.”
89

 

De valutadatum van de creditering van de betaalrekening van de begunstigde valt uiterlijk op 

de werkdag waarop het bedrag van de betaalopdracht op de rekening van de 

betalingsdienstaanbieder van de begunstigde wordt gecrediteerd.
90

  

De valutadatum van de debitering van de rekening van de betaler mag niet vroeger vallen dan 

het moment waarop het bedrag van de betalingstransactie van de rekening is gedebiteerd.
91

 

 

 

IV. Weigering of herroeping van een betalingsopdracht 

Wanneer aan alle voorwaarden die men in het raamcontract is overeengekomen is voldaan, 

heeft de betalingsdienstaanbieder geen mogelijkheid om de betalingsopdracht te weigeren. 

Indien hij dat toch doet, moet hij de betalingsdienstgebruiker van de redenen daarvoor op de 

hoogte brengen. Een betalingsopdracht kan niet worden herroepen zodra die door de 

betalingsdienstaanbieder werd ontvangen.
92

 Dit wordt gedetailleerder besproken bij de 

foutieve uitvoering. 

 

 

V. Verdeling van de kosten 

De kosten van een betalingstransactie worden gedeeld. De begunstigde en de betaler moeten 

elk voor zich de respectieve kosten dragen.
93

 De oude regeling voorzag in drie mogelijkheden 

om de kosten te verdelen :  te eerste BEN, waarbij de kosten werden betaald door de betaler, 

ten tweede SHA, waarbij de kosten net zoals nu onder de Wet Betalingsdiensten worden 

gedeeld en ten slotte OUR, waarbij de kosten voor eigen rekening werden genomen. 

 

De instructies BEN en OUR zijn nu dus niet meer van toepassing, tenzij men te maken heeft 

met een betalingstransactie die met een valutawissel gepaard gaat.  

Op grond van artikel 43 Wet Betalingsdiensten mogen de kosten niet worden afgetrokken van 

het bedrag van de betalingstransactie. Daarvan mag worden afgeweken als dat anders is 

overeengekomen door de begunstigde en de betalingsdienstaanbieder. De begunstigde heeft 

ook de mogelijkheid om de kosten van het gebruik van een bepaald instrument door te 

rekenen aan de betaler.
94
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Hoofdstuk 4 : Foutieve uitvoering van een betaalopdracht 
 

I. Begrip 

Twee oorzaken kunnen aan de basis liggen van de foutieve uitvoering van een betaalopdracht. 

Ofwel werd een ontvangen betaalopdracht niet wordt uitgevoerd, ofwel werd de 

betaalopdracht gebrekkig uitgevoerd. Onder het begrip gebrekkige uitvoering van een 

betaalopdracht zijn heel wat situaties onder te brengen. Het kan gaan om  de creditering en/of 

debitering van een verkeerde rekening, de creditering en/of debitering van de rekening met 

een verkeerd bedrag, de laattijdige creditering van de rekening van de begunstigde, de niet-

beschikbaarheid van het systeem voor de overmaking van elektronische geldmiddelen of het 

verlies van de waarde die opgeslagen is op een oplaadbaar instrument. 

 

Daarnaast dienen we steeds een onderscheid te maken tussen betalingsdiensten waarop de 

Wet Betalingsdiensten van toepassing is en de betalingsdiensten waarop die niet van 

toepassing is. 

 

De Wet Betalingsdiensten is van toepassing als de betalingsdienstaanbieder van de betaler en 

de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde gevestigd zijn in de Europese Economische 

Ruimte en als de betalingstransactie wordt uitgevoerd in euro of in de munt van een andere 

lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Een overschrijving in USD of een 

overschrijving die als doel heeft de rekening van een begunstigde in Japan te crediteren vallen 

bijvoorbeeld niet onder de Wet Betalingsdiensten. In dergelijke gevallen moeten we de 

aansprakelijkheid voor de foutieve uitvoering bepalen op grond van het gemeen recht en de 

contractvoorwaarden. 

 

Voor de Wet Betalingsdiensten maakt het niet uit of de betalingsopdracht schriftelijk dan wel 

elektronisch werd geïnitieerd. Dat was onder de vroegere Belgische wetgeving anders. De wet 

elektronisch betalen was immers uitsluitend van toepassing op betalingsopdrachten die 

elektronisch geïnitieerd werden.
95

 

 

 

II. Niet-uitvoering 

De Wet Betalingsdiensten voorziet in bijzondere regelen voor de uitvoering van 

betalingsopdrachten. Vandaar dat we een onderscheid moeten maken tussen 

betalingstransacties die onder de Wet Betalingsdiensten vallen en die die er niet onder 

ressorteren.  

 

 

§ 1. Toepassing Wet Betalingsdiensten 

 

Als principe geldt dat de betalingsdienstaanbieder van de betaler de betalingsopdracht dient 

uit te voeren ongeacht of de transactie door de betaler of de begunstigde werd geïnitieerd. In 

sommige gevallen heeft de betalingsdienstaanbieder het recht of soms zelfs de plicht om de 

transactie te weigeren. 

 

Een betalingsopdracht die men weigert uit te voeren, wordt geacht niet ontvangen te zijn voor 

wat betreft de toepassing van de door de wet bepaalde uitvoeringstermijnen.
96
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Men kan een betalingsopdracht weigeren uit te voeren wanneer niet aan alle voorwaarden in 

het raamcontract voldaan is.
97

 Eén van die voorwaarden is dat er voldoende geld staat op de 

rekening. 

 

Ook witwaswetgeving kan ervoor zorgen dat de uitvoering van bepaalde betalingstransacties 

kan of moet worden geweigerd.
98

 Als een betalingsdienstaanbieder weet of vermoedt dat een 

bepaalde betalingstransactie verband houdt met het witwassen van geld of de financiering van 

terrorisme, moet hij of zij dit voorafgaandelijk aan de uitvoering van de transactie ter kennis 

brengen van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Die kennisgeving kan 

schriftelijk of elektronisch gebeuren. De CFI kan dan besluiten dat de transactie niet mag 

worden uitgevoerd. De betalingsdienstaanbieder moet het besluit van de CFI volgen.
99

 

 

Als er onrechtmatig wordt geweigerd om een betalingstransactie uit te voeren, dan kan de 

betalingsdienstaanbieder daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Vandaar dat men steeds 

dient na te gaan om de weigering van de uitvoering van een bepaalde betalingsopdracht 

rechtmatig of onrechtmatig is.  

 

Wanneer een betalingsdienstaanbieder besluit om een betalingsopdracht niet uit te voeren zal 

hij de betalingsdienstgebruiker daarvan op de hoogte moeten brengen. Hij moet dat zo 

spoedig mogelijk doen en uiterlijk binnen de in de wet voorziene uitvoeringstermijn. Hij zal 

ook de redenen  voor de weigering moeten meedelen en de procedure die de gebruiker kan 

volgen om de feitelijke onjuistheden recht te zetten.  

 

Van die regelen kan niet worden afgeweken, ook niet in de relatie met professionelen. De 

betalingsdienstaanbieder en de betalingsdienstgebruiker kunnen wel overeenkomen dat de 

betalingsdienstaanbieder niet verplicht is de betalingsdienstgebruiker op de hoogte te brengen 

van de weigering van een transactie, als het betaalinstrument dat ervoor gebruikt wordt op 

grond van het raamcontract enkel gebruikt wordt voor afzonderlijke betalingstransacties van 

maximaal 30 euro (PingPing) of een betaalinstrument een uitgavenlimiet heeft van 150 euro 

of waarop maximaal 150 euro kan worden opgeslagen (Proton). Het dient dan wel duidelijk 

uit de context te blijken dat de betalingsopdracht niet werd uitgevoerd.
100

 

 

 

 

§ 2. Geen toepassing Wet Betalingsdiensten 

 

Wanneer de Wet Betalingsdiensten niet van toepassing is, zal men zich moeten baseren op het 

gemeen recht om te bepalen of de betalingsdienstaanbieder de verplichting heeft de 

betalingstransactie uit te voeren. Het antwoord zal afhankelijk zijn van de kwalificatie die 

men volgt. De verschillende kwalificaties komen uitgebreid aan bod in het deel over het 

gemeen recht.  

 

Als men de betalingsopdracht kwalificeert als een instructie, dan zal hij moeten worden 

uitgevoerd wanneer er voldoende geld op de rekening staat en als alle gegevens voorhanden 

zijn die nodig zijn voor de uitvoering van de betalingsopdracht. 
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Wanneer men ervan uitgaat dat elke betalingsopdracht dient te worden aanvaard door de 

betalingsdienstaanbieder, zou men kunnen denken dat de betalingsdienstaanbieder over de 

vrijheid beschikt om het contract al dan niet te sluiten. Dat strookt echter niet met de 

verwachtingen van de betalingsdienstgebruiker. Als een betalingsdienstaanbieder de 

uitvoering van een betalingsopdracht onrechtmatig weigert, maakt hij zich schuldig aan 

rechtsmisbruik.  

 

In de praktijk zal men steeds naar de bankvoorwaarden moeten kijken. Die hebben immers 

ook een grote impact op het vastleggen van omstandigheden waarin de weigering van 

uitvoering kan plaatsvinden.  

 

 

 

 

III. Gebrekkige uitvoering 

Onder de term “gebrekkige uitvoering” kunnen verschillende situaties worden begrepen. De 

rekening van de begunstigde werd verschillende keren gecrediteerd of met een verkeerd 

bedrag gecrediteerd. De rekening van de betaler werd met een te hoog bedrag of verschillende 

keren gedebiteerd. Of de rekening van een verkeerde persoon werd gecrediteerd. 

 

Brengen we in herinnering dat niet alle betalingstransacties onder de 

aansprakelijkheidsregeling van de Wet Betalingsdiensten vallen. Zoals reeds hoger vermeld 

zijn er een aantal betalingstransacties uitdrukkelijk uitgesloten door de wet zelf. Daarnaast 

kunnen partijen van de aansprakelijkheidsregeling afwijken wanneer de 

betalingsdienstgebruiker geen consument is. Dergelijke situaties worden opgelost aan de hand 

van het gemeen recht en de algemene voorwaarden van de overeenkomst. 

 

De foutaansprakelijkheid op grond van artikel 1382 en 1383 B.W. blijft bestaan, behalve 

wanneer het de aansprakelijkheid van een niet-toegestane transactie of een foutief uitgevoerde 

transactie betreft. Die foutaansprakelijkheid zal worden besproken bij de behandeling van het 

gemeen recht.  

 

Bij niet-toegestane of foutief uitgevoerde betalingstransactie heeft de wetgever ervoor 

geopteerd om een risicoaansprakelijkheid in te voeren. De betalingsdienstaanbieder dient in te 

staan voor de structuren die de betalingsdienst mogelijk maken. Vandaar dat bij niet-

uitvoering of gebrekkige uitvoering de risicoaansprakelijkheid naar de 

betalingsdienstaanbieder leidt.
101

 De aansprakelijkheid wordt ook niet altijd verdeeld 

naargelang de fouten die een partij maakt.  

 

De aansprakelijkheid is dan ook niet meer afhankelijk van het bewijs dat de schade is ontstaan 

door een fout van de betalingsdienstaanbieder.  

 

In de Wet Betalingsdiensten wordt de aansprakelijkheid bij niet-uitvoering, gebrekkige 

uitvoering of een onjuiste unieke identificator van de betalingstransactie geregeld door de 

artikelen 49 tot en met 54. Bij niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering wordt de rekening van 

de begunstigde niet gecrediteerd met het bedrag van de betalingsopdracht of wordt de 

rekening van de betaler gedebiteerd voor een te hoog bedrag.  
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Daarbij zal ook het gemeen recht belangrijk zijn, met name de leer van de onverschuldigde 

betaling, die in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld zal worden.  

 

Belangrijk is wel om voor ogen  te houden dat de betalingsdienstaanbieders voor 

betalingsdienstgebruikers die geen consument zijn, kunnen gebruikmaken van de opt-

outclausule en zo hun aansprakelijkheid kunnen wegbedingen.
102

 Zij zullen evenmin 

aansprakelijk gesteld kunnen worden in situaties van overmacht en wanneer de kennisgeving 

van de bewuste betalingsopdracht niet tijdig is gedaan. 

 

Zoals reeds werd aangehaald bij de bespreking van het begrip consument betreurt STEENNOT 

het ten zeerste dat de wetgever er niet heeft voor geopteerd om micro-ondernemingen 

dezelfde bescherming te bieden als consumenten. Betalingsdienstaanbieders zullen dan ook 

vaak afwijkend bedingen in hun relatie tot  micro-ondernemingen.
103

 

 

De basisregelen omtrent de aansprakelijkheid bij een gebrekkige uitvoering zijn terug te 

vinden in de artikelen 50 tot en met 52 van de Wet Betalingsdiensten.
104

 

 

Betalingstransacties die worden  ingeleid op instrumenten die niet zijn aanvaard door de 

betalingsdienstaanbieder zullen uiteraard geen aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid 

van de betalingsdienstaanbieder. Laten we dat verduidelijken met een concreet voorbeeld. Stel 

dat Belfius een lijst heeft van smartphones die zij aanvaart als instrumenten van waarop een 

betalingstransactie kan worden ingeleid. Een klant van Belfius leidt een betalingstransactie in 

vanop een Samsung Galaxy Ace. Dat type staat niet op de lijst van de door Belfius aanvaarde 

smartphones. Belfius zal in dat geval geen risicoaansprakelijkheid dragen voor de transactie 

omdat het instrument niet door hen werd aanvaard. Belfius zal niet kunnen instaan voor de 

risico’s die aan het instrument zijn verbonden. 

Welke apparaten al dan niet zijn goedgekeurd wordt meegedeeld in het raamcontract. 

 

De betalingsdienstaanbieder draagt evenmin aansprakelijkheid als de gebrekkige uitvoering of 

de niet-uitvoering van de transactie uitsluitend te wijten is aan een fout van de 

betalingsdienstgebruiker.  

 

Bij een niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een betalingstransactie rust op de betaler 

de verplichting om zijn betalingsdienstaanbieder uiterlijk en onverwijld dertien maanden na 

valutadatum van de debitering op de hoogte te brengen van de  desbetreffende 

betalingstransactie. Ook de begunstigde heeft die verplichting, zij het dertien maanden na de 

valutadatum van de creditering.  

 

Wanneer de betalingsdienstaanbieder op de hoogte is gebracht van de foutieve uitvoering zal 

hij daarvan het tegenbewijs moeten leveren.  

 

De vraag stelt zich wie de gevolgen moet dragen als een derde ten onrechte werd gecrediteerd 

en als de gelden niet meer in zijn bezit heeft : de betaler, de betalingsdienstaanbieder of de 

begunstigde ?  
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In dat verband maakt de Wet Betalingsdiensten een onderscheid tussen de 

betalingsopdrachten die worden gegeven door de betaler enerzijds en daarnaast zijn er de 

betalingsopdrachten die worden gegeven door of verlopen via de begunstigde anderzijds.  

 

 

 

§1. Betalingsopdrachten gegeven door de betaler 

 

a) Basisregel 

In principe is de betalingsdienstaanbieder van de betaler tegenover de betaler aansprakelijk 

voor de correcte uitvoering van de betalingsopdracht.
105

 Indien de betalingsdienstaanbieder 

van de betaler kan bewijzen dat hij de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de 

begunstigde met het correcte bedrag heeft gecrediteerd binnen de door de wet bepaalde 

uitvoeringstermijn, draagt hij geen aansprakelijkheid.
106

 De betalingsdienstaanbieder van de 

betaler is dus niet aansprakelijk voor alles wat verkeerd loopt bij de uitvoering van de 

betalingstransactie tot en met het tijdstip waarop de rekening van de begunstigde wordt 

gecrediteerd. 

 

Als er iets verkeerd loopt nadat de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de 

begunstigde werd gecrediteerd, is de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde tegenover 

de begunstigde aansprakelijk.
107

 

 

Op basis van artikel 50, § 1 Wet Betalingsdiensten wordt er een risicoaansprakelijkheid 

gecreëerd in hoofde van de betalingsdienstaanbieders. De betaler of begunstigde moeten 

immers geen fout aantonen van de betalingsdienstaanbieders opdat de 

betalingsdienstaanbieders aansprakelijk zouden zijn.
108

 

 

Wanneer de rekening niet wordt gecrediteerd met het bedrag van de betalingsopdracht is er 

een vermoeden van fout. Dat impliceert dat de betaler geen fout zal moeten aantonen.
109

  

De betalingsdienstaanbieder van de betaler heeft de mogelijkheid om het tegenbewijs te 

leveren. Dat maakt dat hij niet aansprakelijk is voor alles wat kan fout lopen in het volledige 

betalingsproces.  

 

We kunnen daaruit concluderen dat de betalingsdienstaanbieder van de betaler de volledige 

aansprakelijkheid draagt voor de correctie uitvoering van de betalingstransactie tot op het 

moment van creditering van de rekening van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde.  
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b) Omvang van de aansprakelijkheid 

Als de betalingsdienstaanbieder van de betaler aansprakelijk is, moet hij het bedrag van de 

bewuste betalingstransactie terugbetalen en dient hij de rekening die met dat bedrag was 

gedebiteerd te herstellen zoals die zou zijn geweest als de gebrekkige betalingstransactie niet 

had plaatsgevonden.  

 

Als het de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde is die aansprakelijk is voor de niet-

uitvoering of de gebrekkige uitvoering, zal die de desbetreffende betalingsopdracht 

onmiddellijk doorgeven aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler en het bedrag van de 

transactie zal onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de begunstigde zodra de 

rekening van de betalingsdienstaanbieder met het bedrag werd gecrediteerd. 

 

In beide situaties vallen de kosten en de interesten die aan de betalingsdienstgebruiker worden 

aangerekend ten gevolge van de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering ook onder de 

aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieders. Daarnaast heeft de 

betalingsdienstgebruiker recht op aanvullende vergoedingen voor eventuele bijkomende 

financiële nadelen die hij heeft ondervonden.
110

 Wanneer we kijken naar de voorbereidende 

werken, stellen we vast dat daarin het bedrag vermeld staat van de door de 

betalingsdienstgebruiker gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade.
111

 Een 

voorbeeld daarvan zijn de telefoonkosten die werden gemaakt om de betalingsdienstaanbieder 

te vragen om de rekening te herstellen. 

Dat zou kunnen impliceren dat ook de indirect schade onder de aansprakelijkheid van de 

betalingsdienstaanbieder ressorteert.
112

 Indirecte schade is bijvoorbeeld het bedrag van een 

schadebeding dat door de betaler aan de begunstigde verschuldigd is, als hij te laat betaalt. De 

voorwaarde daarvoor is dat de laattijdige betaling te wijten is aan een gebrekkige 

uitvoering.
113

 Wanneer men artikel 52, 2
de

 lid van de Wet Betalingsdiensten letterlijk 

interpreteert lijkt de directe schade ook onder de aansprakelijkheid van de 

betalingsdienstaanbieder te vallen.
114

 Dit is waarschijnlijk niet de bedoeling geweest van de 

(Europese) wetgever. Het is immers niet wenselijk gelet op de neutraliteit van de 

betalingstransactie. Aangezien de betalingsdienstaanbieder niet op de hoogte is van de 

onderliggende verhouding zou het niet eerlijk zijn hem aansprakelijk te stellen voor de 

indirecte gevolgen van de gebrekkige uitvoering.
115

 Volgens STEENNOT impliceert de 

wettekst dat de indirecte schade vergoed dient te worden,  maar dat men de impact niet mag 

overdrijven. Men kan immers in de verhouding met niet-consumenten van deze regel kan 

afwijken.
116

 Bovendien kan de indirecte schade vooral bij professionele 

betalingsdienstgebruikers hoog oplopen. 

 

Wanneer de betalingsdienstgebruiker wel een consument is, speelt dat wel. In het gemeen 

recht kijkt heeft men aangenomen dat de betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk is voor 

indirecte schade op grond van de neutraliteit van de betalingstransactie.  
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Wanneer we de vroegere en huidige Belgische wetgeving naast elkaar leggen, is er toch een 

duidelijk verschil op te merken. In de vroegere wet van 9 januari 2000 betreffende 

grensoverschrijdende geldoverschrijvingen was de aansprakelijkheidbeperkt tot 12 500 euro. 

Dat impliceert dat de aansprakelijkheid ook maximaal 12 500 euro bedroeg, als het bedrag 

van de betalingstransactie die onder het toepassingsgebied van de wet viel hoger was dan      

12 500 euro. Voor bedragen hoger dan 12 500 euro diende de betaler een beroep te doen op 

het gemeen recht. Dat was voor hem minder gunstig. 

 

STEENNOT stelt dat dat verschil echter niet moet worden overroepen. Men kan  in de 

verhouding met niet-consumenten immers afwijken van de regelen omtrent de gebrekkige 

uitvoering en anderzijds maken consumenten in de praktijk zelden bedragen over die 12 500 

euro overschrijden.
117

 

 

§2. Betalingsopdrachten gegeven door of via de begunstigde 

 

 Op grond van artikel 51 van de Wet Betalingsdiensten heeft de betalingsdienstaanbieder van 

de begunstigde twee verplichtingen ten aanzien van de begunstigde wanneer een 

betalingsopdracht door of via de begunstigde wordt geïnitieerd. Vooreerst moet de 

betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de betalingsopdracht verzenden naar de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler. Daarnaast heeft hij ook de plicht om het bedrag van 

de betalingstransactie ter beschikking te stellen van de begunstigde.
118

  

 

Als betalingsopdrachten worden gegeven door of via de begunstigde, is de 

betalingsdienstaanbieder van de begunstigde tegenover de begunstigde aansprakelijk voor de 

correcte verzending van de betalingsopdracht aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler. 

De verzending dient te gebeuren binnen de termijn die tussen de begunstigde en zijn 

betalingsdienstaanbieder werd overeengekomen.
119

 Doet hij dit niet is hij aansprakelijk. Hij 

moet dan de betalingsopdracht alsnog onmiddellijk verzenden naar de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler.  

 

De betalingsdienstaanbieder van de begunstigde is aansprakelijk ten aanzien van de 

begunstigde voor een uitvoering van de transactie overeenkomstig de verplichtingen van 

artikel 48 van de Wet Betalingsdiensten. Deze komen erop neer dat de regelen omtrent de 

valutadatum moeten worden nagekomen en dat de betalingsdienstaanbieder de verplichting 

heeft het bedrag van de transactie ter beschikking te stellen van de begunstigde van zodra de 

rekening van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde werd gecrediteerd.  

Indien deze regelen niet worden nageleefd door de betalingsdienstaanbieder van de 

begunstigde zal deze er alsnog moeten voor zorgen dat de gelden onmiddellijk ter beschikking 

worden gesteld van de begunstigde.
120

  

 

 

Wanneer de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde niet aansprakelijk is, is de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler aansprakelijk overeenkomstig de hierboven 
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beschreven principes.  Zij hebben dan de verplichtingen van rechtsherstel zoals hierboven 

werd uiteen gezet. 

Ook bij de door de begunstigde geïnitieerde betalingsopdrachten zijn de regels omtrent de 

kosten en interesten die werden aangerekend en een aanvullende vergoeding van 

toepassing.
121

 

 

 

§3. Bevrijding van  de betalingsverbintenis 

 

Het is van belang om te weten wanneer de betaler tegenover de begunstigde bevrijd is van 

zijn betalingsverbintenis. Dat komt nog uitgebreid aan bod in het hoofdstuk over het gemeen 

recht, omdat het uitvoerig is besproken door rechtspraak en rechtsleer.  Het Hof van Cassatie 

is van oordeel dat in het kader van een girale betaling er pas sprake is van bevrijding op het 

moment van creditering van de rekening van de begunstigde.
122

 

In de verhouding betaler-begunstigde draagt de betaler dus het risico voor een niet-uitvoering 

of gebrekkige uitvoering. 

 

Het moment van het tijdstip van bevrijdende betaling wordt door de Wet Betalingsdiensten 

echter niet vastgekoppeld aan de principes die gelden in het gemeen recht. Dat zou immers 

aanleiding geven tot moeilijke situaties waarbij de begunstigde twee verhaalmogelijkheden 

zou hebben. Bij een niet-uitvoering of een gebrekkige uitvoering zou de betaler immers 

kunnen worden aangesproken door de begunstigde op grond van de Wet Betalingsdiensten en 

daarnaast ook op grond van het gemeen recht. De begunstigde zou dan ook zijn eigen 

betalingsdienstaanbieder kunnen aanspreken op grond van hun contract.
123

 

 

Men kan wat dat betreft twee stellingen innemen. Ofwel kan de begunstigde enkel de 

betalingsdienstaanbieder aanspreken. Zo zal de betaler geen twee keer kunnen worden 

aangesproken. Ofwel kan de begunstigde de betaler wel twee keer aanspreken, op voorwaarde 

dat de betaler over een regresmogelijkheid tegen de betalingsdienstaanbieder van de 

begunstigde beschikt. Het is wenselijk dat de wetgever een duidelijke stelling inneemt door 

het verband tussen de artikelen 50 – 52 van de Wet Betalingsdiensten en het gemeen recht 

verduidelijken.
124

 

 

De betalingsdienstaanbieder is ook aansprakelijk voor de nalatigheid van partijen die 

tussenkomen in het betalingsproces. Op grond van artikel 50 en 51 van de Wet 

Betalingsdiensten beschikt de betalingsdienstaanbieder wel over de mogelijkheid om de 

opgelopen schade die toe te rekenen is aan de nalatigheid van die partijen op hen te verhalen.  

 

 

 

IV. Aansprakelijkheid in de verhouding tussen betalingsdienstaanbieders onderling 

Zoals reeds werd aangehaald kan een betalingsdienstaanbieder van de betaler of de 

begunstigde tegenover de betaler of begunstigde niet aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen 

door te stellen dat de foutieve uitvoering werd veroorzaakt door een tussenkomende 

betalingsdienstaanbieder of een andere entiteit. Dat volgt uit artikel 53 van de Wet 
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Betalingsdiensten. Als een betalingsdienstaanbieder de betalingsdienstgebruiker heeft vergoed 

op grond van de Wet Betalingsdiensten, kan de betalingsdienstaanbieder zich wenden tot de 

entiteit die de foutieve uitvoering heeft veroorzaakt.  

De betalingsdienstaanbieder heeft dus de mogelijkheid om zijn vergoeding te recupereren. 

Het bedrag dat kan worden gerecupereerd is gelimiteerd tot het bedrag van de gebrekkig 

uitgevoerde betalingstransactie. Of hier ook aanvullende financiële vergoedingen onder vallen 

dient men te onderzoeken aan de hand van de overeenkomsten die werden gesloten tussen de 

betrokken betalingsdienstaanbieders en het recht dat daarop toepasselijk is.
125

 

 

STEENNOT merkt daarbij op dat het verhaalsrecht niet geldt als de betalingsdienstaanbieder de 

betaler of begunstigde heeft vergoed zonder dat dat op grond van de Wet Betalingsdiensten 

verplicht was. Als de betalingsdienstaanbieder van de betaler de betaler vergoedt en de 

foutieve uitvoering te wijten is aan overmacht vanwege de tussenkomende 

betalingsdienstaanbieder, dan zal de tussenkomende betalingsdienstaanbieder op grond van 

artikel 53 Wet Betalingsdiensten er niet toe gehouden zijn het uitgekeerde bedrag terug te 

betalen aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler. Men zal dan moeten kijken naar de 

overeenkomsten die werden gesloten tussen de betalingsdienstaanbieders, of als daarin geen 

antwoord kan worden gevonden, naar het gemeen recht.
126

 

 

 

 

V. Filtrageovereenkomsten of afleidingsbedingen 

Een afleidingsbeding of een filtrageovereenkomst wordt gedefinieerd als “een beding waarbij 

een betalingsdienstaanbieder zich het recht voorbehoudt om het bedrag van een 

overschrijving, dat overeenkomstig de instructies van de betaler moet worden overgemaakt op 

een rekening die de begunstigde aanhoudt bij een andere betalingsdienstaanbieder, te boeken 

op de rekening die de begunstigde bij hem heeft”.
127

   

 

Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen : de totale filtrering enerzijds en de 

gedeeltelijke filtrering anderzijds. Bij de totale filtrering zullen alle overschrijvingen van de 

begunstigde worden gecrediteerd op de rekening die de begunstigde heeft bij de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler.  

 

Bij een gedeeltelijke filtrering daarentegen zullen slechts bepaalde overschrijvingen 

automatisch uitgesloten worden van de filtrage.
 128

 

 

Een afleidingsbeding is terug te vinden in de algemene bankvoorwaarden. Zo’n beding heeft 

als voordelen dat het de kosten verbonden aan het betalingsverkeer reduceert en dat het de 

afhandeling van overschrijvingen versnelt. Die clausules bieden de betalingsdienstaanbieders 

de mogelijkheid het compensatiebeding in werking te laten treden.  

 

In wat volgt gaan we na hoe die bedingen passen in de Wet Betalingdiensten en of de wet zich 

ertegen verzet of niet.  
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Om een antwoord te vinden op de vraag of die bedingen geldig zijn moeten we kijken naar de 

rechtspraak. Maar op het eerste gezicht levert die geen eenduidig antwoord. De hoven van 

beroep te Antwerpen en Brussel hebben in het verleden de geldigheid van filtragebedingen 

erkend, wanneer de begunstigde ermee had ingestemd.
129

 Het hof van beroep te Gent 

daarentegen was van oordeel dat een afleidingsbeding nietig was. De argumenten dat het 

daarvoor gaf waren enerzijds dat een afleidingsbeding intern tegenstrijdig zou zijn en 

anderzijds dat een afleidingsbeding de betalingsdienstaanbieder een recht aanbiedt dat 

aanleiding kan geven tot fraude en misbruik.
130

 Het Hof van Cassatie heeft dat arrest 

verbroken. Daaruit kunnen we besluiten dat het die argumenten niet overtuigend vond.
131

 

 

Toch is het relevant om stil te staan bij de argumenten die door het hof van beroep te Gent 

naar voren werden geschoven. Het hof stelde enerzijds dat een afleidingsbeding intern 

tegenstrijdig is, als er ruimte wordt gelaten voor een andersluidende instructie van de betaler. 

Het rekeningnummer van de begunstigde wordt dan als een andersluidende instructie 

beschouwd. In een interpretatie die coherent is aan artikel 1157 B.W. kan de loutere 

vermelding van het rekeningnummer van de begunstigde bij een andere 

betalingsdienstaanbieder door de opdrachtgever echter niet worden beschouwd als een 

andersluidende instructie die de betalingsdienstaanbieder niet langer machtigt om de 

overschrijving af te leiden naar een in haar boeken geopende rekening van de begunstigde.  

 

Ook het tweede argument, dat het recht aanleiding kan geven tot fraude of misbruik is niet 

overtuigend. Ofwel impliceert een beding op zich fraude of misbruik,
132

 ofwel wordt het recht 

dat aan de betalingsdienstaanbieder wordt verleend aangewend op een wijze die in strijd is 

met de goede trouw. In dat laatste geval is het beding niet nietig. De uitoefening van het recht 

dient te worden beperkt tot een normale uitoefening van het recht. 

 

Ook in de relatie met de consument moeten we beoordelen of aan afleidingsbeding al dan niet 

rechtmatig is. Een afleidingsbeding is eigenlijk een afspraak over de uitvoering. Het is geen 

exoneratiebeding. Bovendien is het ook niet zo dat er door een afleidingsbeding een 

onevenwicht wordt gecreëerd tussen de rechten en plichten van partijen. De consument geniet 

immers ook voordelen van een afleidingsbeding : lagere kosten en een snellere afhandeling.  

 

HENNARD stelt dat bovenstaande analyse niet wordt beïnvloed door de Wet Betalingsdiensten 

en dat afleidingsbedingen ook nu nog rechtsgeldig zijn.
133

Voor wat betreft de begunstigde van 

een overschrijving die met een afleidingsbeding instemt lijken er geen problemen te zijn in 

verhouding tot de Wet Betalingsdiensten. De enige vereiste is dat de gelden onmiddellijk ter 

beschikking gesteld worden van de begunstigde. 

 

Als men de geldigheid van afleidingsbedingen aanvaardt wil, dat niet zeggen dat er geen 

problemen kunnen opduiken bij de toepassing ervan. Dat is reeds gebleken uit de rechtspraak. 

Zo heeft het hof van beroep te Brussel geoordeeld dat de opdrachtgever geïnformeerd moet 

worden over de afleiding van een overschrijving.
134
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Als een betalingsdienstaanbieder, die op grond van de algemene bankvoorwaarden betalingen 

afleidt, een uitdrukkelijk gegeven opdracht anders uitvoert dan de opgegeven wijze en de 

betaler niet tijdig verwittigt dat hij de opdracht anders zal uitvoeren dan werd gevraagd, 

begaat een fout of toch minstens een grote onvoorzichtigheid. Zo’n fout of onvoorzichtigheid 

maakt het afleidingsbeding wel niet ongeldig, maar de betalingsdienstaanbieder heeft een 

informatieplicht tegenover de betaler. Die informatie dient te worden verstrekt voorafgaand 

aan de uitvoering. Bovendien moet de betaler de tijd krijgen om te reageren.  

 

Maar die laatste  bepaling wordt sterk bekritiseerd.
135

 Die zou immers strijdig zijn met de 

snelheid waarmee overschrijvingen dienen worden uitgevoerd op grond van de Wet 

Betalingsdiensten. Bovendien kan de betaler er zelf ook belang bij hebben dat de 

overschrijving snel verloopt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
135

 J.P., BUYLE en M., DELIERNEUX., noot onder Brussel 9 oktober 2002, T.B.H. 2004, 143. 



 35 

Hoofdstuk 5 : Rechtvaardigingsgronden 
 

Er zijn een aantal rechtvaardigingsgronden die door de betalingsdienstaanbieder kunnen 

worden ingeroepen wanneer er tegen hem een aansprakelijkheidsvordering wordt ingesteld 

door de betaler of de begunstigde. Die gronden zorgen dan voor de uitsluiting van zijn 

aansprakelijkheid. Zij vormen dus de uitzonderingen op de hierboven geschetste basisregeling 

omtrent aansprakelijkheid.  

 

Deze uitzonderingen zijn terug te vinden in de artikelen 50 en 51 van de Wet 

Betalingsdiensten. Wanneer we de tekst van artikel 50, § 1 Wet Betalingsdiensten doornemen 

valt het op de er enkel wordt gesproken over de aansprakelijkheid van de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler. Men zou aldus foutief kunnen concluderen dat enkel 

de betalingsdienstaanbieder van de betaler zich op de uitzonderingen kan beroepen. Dit is 

echter niet het geval. Volgens HENNARD en STEENNOT kan ook de betalingsdienstaanbieder 

van de begunstigde zich tegenover de begunstigde op de uitzonderingen beroepen.  

Dit staat dan wel niet in de tekst van de wet maar er zijn geen goede argumenten waarom er 

tussen beide een onderscheid zou moeten zijn.
136

 

 

 

I. Onjuiste unieke identificator 

In de praktijk is het vaak zo dat de uitvoering van een overschrijving verkeerd loopt omdat de 

betaler bij het invullen van het rekeningnummer een verkeerd nummer invult. De unieke 

identificator wordt door artikel 2, 12° van de Wet Betalingsdiensten gedefinieerd als : ”de 

door de betalingsdienstaanbieder aan de betalingsdienstgebruiker opgegeven combinatie van 

letters, nummers of symbolen, door laatstgenoemde te verstrekken om voor een 

betalingstransactie de andere betrokken betalingsdienstgebruiker en/of zijn betaalrekening 

ondubbelzinnig te identificeren”.  Die is dus zeer belangrijk bij de uitvoering van de 

betaaltransactie en zorgt ervoor dat de begunstigde identificeerbaar is.  

 

De combinatie van letters, nummers of symbolen wordt door de betalingsdienstaanbieders 

zelf ingevuld. De meest voorkomende zijn het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) of 

het nationaal rekeningnummer dat samen met de bankidentificatiecode (BIC) wordt gebruikt. 

Ook andere manieren zijn toegelaten, zolang voldaan is aan de voorwaarde dat ze ervoor 

zorgen dat de betalingsdienstgebruiker de betaler of begunstigde en/of zijn betaalrekening 

ondubbelzinnig kan identificeren.
137

 

 

Wanneer er een foutieve unieke identificator wordt verstrekt aan de betalingsdienstaanbieder, 

is deze niet meer aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de 

betalingstransactie. De betalingsopdracht wordt immers verondersteld correct te zijn 

uitgevoerd als die overeenkomstig de opgegeven unieke identificator is verlopen. 
138

 

De betalingsdienstaanbieder blijft evenwel onderworpen aan de algemene 

zorgvuldigheidsplicht waaraan hij op basis van het gemeen recht onderworpen is.  

Wanneer de betalingsdienstgebruiker naast de unieke identificator ook nog andere informatie 

opgeeft,  zoals de naam en het adres van de begunstigde, is de betalingsdienstaanbieder toch 
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enkel aansprakelijk voor de uitvoering van de betalingstransactie overeenkomstig de unieke 

identificator. 
139

 

 

Aangezien de unieke identificator dus van groot belang is voor de aansprakelijkheidsregeling 

enerzijds en de uitvoering van de betalingstransactie anderzijds zou je kunnen verwachten dat 

er  wordt voorzien in strenge informatieverplichtingen. De Wet Betalingsdiensten voorziet 

enkel in een precontractuele informatieverplichting voor de unieke identificator.  Men kan 

zich afvragen of dit voldoende is. In de praktijk worden immers vaak ook de naam en het 

adres van de begunstigde gevraagd, bijvoorbeeld bij overschrijving via de pc. Daardoor krijg 

je als betalingsdienstgebruiker het onjuiste idee dat dat ook belangrijke informatie is voor de 

uitvoering van de betalingstransactie.  

 

Het zou dus zeker geen overbodige luxe zijn mocht er worden voorzien in een bijkomende 

verplichting voor de betalingsdienstaanbieders om duidelijk aan te geven bij de invoering van 

een betalingsopdracht dat ie uitsluitend overeenkomstig de unieke identificator zal worden 

uitgevoerd.
140

 

 

Vroeger was de Belgische wetgeving anders op dit vlak. Er werd een onderscheid gemaakt 

tussen overschrijvingen van 10.000 euro en meer en overschrijvingen beneden 10.000 euro. 

Voor overschrijvingen van 10.000 euro en meer bepaalde het UCV-reglement dat de 

betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de plicht had om na te gaan of de opgegeven 

naam en rekeningnummer met dezelfde persoon overeenstemden. De niet-naleving van de 

interbancaire afspraak maakte volgens de rechtspraak een schending van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm uit ten aanzien van de betaler.
141

 Immers een betalingsdienstaanbieder 

die een interbancaire afspraak niet naleeft gedraagt zich niet als een normaal zorgvuldig 

bankier.
142

  

 

Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de betaler zelf ook een fout heeft 

begaan, hij heeft een foutief rekeningnummer ingevuld. Vandaar dat STEENNOT stelt dat men 

dan de aansprakelijkheid diende te verdelen tussen de betaler en de betalingsdienstaanbieder 

van de betaler.
143

 Sommige rechtsleer was echter strenger en stelde de fout van de 

betalingsdienstaanbieder het causaal verband tussen de fout van de betaler en de  schade 

verbrak. Zij waren dus strenger voor de betalingsdienstaanbieder.
144

 

 

Overschrijvingen beneden 10.000 euro werden onderverdeeld in twee situaties. De eerste was 

dat de betaler en de begunstigde hun rekening hadden bij dezelfde betalingsdienstaanbieder. 

De rechtspraak had aanvaard dat een bank ertoe gehouden was om de naam en de 

rekeningnummer van de begunstigde te verifiëren indien beide hun rekening hadden bij 

dezelfde betalingsdienstaanbieder.
145
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Een andere situatie was dat betaler en begunstigde hun rekening aanhielden bij een 

verschillende betalingsdienstaanbieder. In dat geval kan men niet zomaar besluiten tot de 

aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder. De algemene voorwaarden bepaalde 

meestal dat voor overschrijvingen beneden 10.000 euro de betalingsdienstaanbieder geen 

verplichting had om de naam en de rekeningnummer van de begunstigde te verifiëren.  

 

Deze clausule stemt overeen met wat nu in artikel 49 van de Wet Betalingsdiensten wordt 

vermeld. Deze clausule werd in het verleden niet als een onrechtmatig exoneratiebeding 

gezien. Dit komt doordat de clausule enkel stelt hoe de betalingstransactie zal worden 

uitgevoerd. De betalingsdienstaanbieder stelt zich niet vrij van aansprakelijkheid.
146

 Indien de 

algemene voorwaarden dus dergelijke clausule bevatte kon men niet concluderen tot 

aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder. 

 

Het was echter ook mogelijk dat de algemene voorwaarden dergelijke clausule niet bevatten. 

In dat geval was er geen duidelijkheid omtrent de aansprakelijkheid van de 

betalingsdienstaanbieder. In de rechtspraak werden twee wegen gevolgd. Enerzijds stelde men 

dat een betalingsdienstaanbieder die de naam en de rekeningnummer niet verifieerde een fout 

beging.
147

 Anderzijds werd er ook geoordeeld dat een betalingsdienstaanbieder als lasthebber 

zijn verplichtingen correct nakomt indien hij de overschrijving uitvoert overeenkomstig het 

rekeningnummer alleen.
148

  

 

Wanneer we de Wet Betalingsdiensten vergelijken met de vroegere regeling moeten we 

vaststellen dat voor overschrijvingen van 10.000 euro of meer de bescherming van de 

betalingsdienstgebruiker in België is verminderd. De Wet Betalingsdiensten heeft er immers 

voor gezorgd dat de regel dat de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde bij zo’n 

overschrijvingen de naam en rekeningnummer van de begunstigde dient te verifiëren werd 

afgeschaft. Het is nu immers zo dat bij overschrijvingen van 10.000 euro of meer de 

betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld indien hij de overschrijving 

uitvoert overeenkomstig de rekeningnummer.
149

 

 

 

 

 

II. Overmacht 

Overmacht is ook een rechtvaardigingsgrond.
150

 Wat er precies wordt bedoeld met het begrip 

overmacht lezen we in artikel 78 van de PSD, namelijk dat “de aansprakelijkheid niet geldt in 

abnormale of onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die 

zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden 

worden voorkomen, noch wanneer een betalingsdienstaanbieder uit hoofde van nationale of 

communautaire wetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft”.  Deze definitie wordt ook 

door auteurs gehanteerd in de rechtsleer.
151
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Volgens VANDEVOORDE moet men er evenwel rekening mee houden dat de 

betalingsdienstaanbieder als professioneel in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de 

apparatuur of software die door hemzelf of aangestelden of gemachtigden  ter beschikking 

worden gesteld of worden aanvaard bij het verstekken van de betalingsdiensten. De 

betalingsdienstgebruiker heeft daartoe immers niet de nodige kennis. Daaruit blijkt dat het 

begrip overmacht om een restrictieve invulling vraagt.
152

 

 

Zo zal er bijvoorbeeld sprake zijn van overmacht wanneer het gebouw waarin het 

betalingssysteem is gevestigd wordt gebombardeerd 
153

, wanneer een betalingsdienstaanbieder 

die tussenkomt in de betalingstransactie onvoorzien failliet gaat 
154

 en wanneer onvoorziene 

systeemstoringen zich voordoen die niet kunnen worden opgevangen door back-

upprocedures
155

. 

 

In de Wet Betalingsdiensten zelf staat dat een betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk is 

als hij op basis van nationale of Europese wetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft. 

Die situatie valt ook onder overmacht.
156

 

 

Zoals reeds een aantal keer werd aangehaald kan men in de verhouding met een niet-

consument afwijken van een aantal verplichtingen. De niet-consument wordt immers 

verondersteld over een sterkere positie te beschikken en makkelijker tegenmaatregelen te 

kunnen nemen. 

 

Systeemstoringen zullen niet zomaar als overmacht worden beschouwd. Er moet worden 

nagegaan of men de storing had kunnen vermijden en of de betalingsdienstaanbieder de 

nodige procedures had om de gevolgen van de systeemstoring op te vangen.
157

 

 

 

Op de vraag of het faillissement van een tussenkomende betalingsdienstaanbieder als 

overmacht kan worden beschouwd bestaat geen eenduidig antwoord. Je kan immers 

verschillende stellingen innemen.  

 

Een eerste stelling die men kan innemen is dat het faillissement van een tussenkomende 

betalingsdienstaanbieder altijd overmacht is. Daar lijnrecht tegenover staat een tweede stelling 

die het faillissement van een tussenkomende betalingsdienstaanbieder nooit als overmacht 

beschouwd. Een derde stelling is van oordeel dat men dient na te gaan of het faillissement van 

de tussenkomende betalingsdienstaanbieder al dan niet onvoorzienbaar was. Afhankelijk van 

de voorzienbaarheid van het faillissement zal het dan wel of niet als overmacht worden 

beschouwd. STEENNOT sluit zich aan bij deze laatste stelling omdat deze ook het meest 

aansluit bij de gegeven definitie van het begrip overmacht.
158
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III. Bedrog, opzet of grove nalatigheid. 

Wanneer een betaler bedrieglijk heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid 

verplichtingen omtrent het gebruik van het betalingsinstrument niet nakomt zal de 

betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
159

 De verliezen die 

voortvloeien uit zulke niet-toegestane transacties zullen dus worden gedragen door de betaler.  

 

Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo zal er een causaal verband moeten zijn tussen de 

grove nalatigheid en de transactie die heeft plaatsgevonden. Er moet ook sprake zijn van opzet 

of bedrog. Het opzet, het bedrog of de grove nalatigheid zal moeten worden aangetoond door 

de betalingsdienstaanbieder.  

 

 

 

 

IV. Inspanningen om het bedrag te traceren of te recupereren. 

Ook indien de betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk zou zijn op basis van één van de 

uitzonderingen, heeft hij nog steeds de verplichting om een redelijke inspanning te doen om 

het geld te traceren.
160

 Wanneer de uitvoering foutief is gelopen doordat er een onjuiste 

unieke identificator werd opgegeven is de betalingsdienstaanbieder er zelfs toe gehouden om 

alle redelijke inspanningen te leveren om het betrokken bedrag te recupereren.
161

 In dat geval 

volstaat het niet om het bedrag enkel te traceren. 

 

De betalingsdienstaanbieder mag kosten aanrekenen die werden gemaakt om het bedrag terug 

te krijgen indien door de betaler een foutieve unieke identificator werd opgegeven. Let wel, 

dit kan maar in zoverre dit werd voorzien in het raamcontract. Deze kosten moeten aan een 

aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten passend zijn en in overeenstemming zijn met de 

kosten die de betalingsdienstaanbieder feitelijk heeft gemaakt.
162

 

 

 

 

 

V. Andere uitzonderingen die niet uitdrukkelijk uit de Wet Betalingsdiensten 

resulteren. 

Daar de Wet Betalingsdiensten een risicoaansprakelijkheid heeft ingevoerd zijn sommige 

auteurs van oordeel dat de betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld 

indien de gebrekkige uitvoering uitsluitend te wijten is aan een fout vanwege de 

betalingsdienstgebruiker. Deze situatie doet zich voor indien de betalingsdienstgebruiker zelf 

het gebrekkig functioneren van het betaalinstrument heeft veroorzaakt. STEENNOT volgt deze 

stelling. Het is immers logisch dat indien de betalingsdienstgebruiker zelf aan de oorzaak ligt, 

de betalingsdienstaanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld.
163
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Hoofdstuk 6 : Andere wetten van toepassing 

 
Voor de volledigheid moeten we vermelden dat er ook andere wetten van toepassing kunnen 

zijn op betaaltechnieken. Die kunnen dan exclusief of als aanvulling op de Wet 

Betalingsdiensten van toepassing zijn.  

 

I. Toepassing van andere wetten op betaaltechnieken die niet worden geregeld door 

de Wet Betalingsdiensten 

Betaalmiddelen die buiten het toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten vallen, 

worden geregeld via specifieke wetten. Voorbeelden van dergelijke betaalmiddelen zijn de 

cheque en de wisselbrief. Die betaalmiddelen worden geregeld door uniforme wetten die 

voortkomen uit internationale conventies. 

 

Ook de uitgifte en het gebruik van maaltijdcheques en dienstencheques worden geregeld door 

specifieke sociale wetten. Zoals hoger uiteengezet, maken die betaalmiddelen het voorwerp 

uit van een discussie of ze al dan niet in het toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten 

vallen.
164

  

 

 

II. Complementaire toepassing van andere wetten op bepaalde betaaltechnieken die 

onder het toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten vallen
165

 

 

§1. Overschrijvingen, elektronische betalingen en grensoverschrijdende 

domiciliëringen en betalingen met grensoverschrijdende kaarten. 

 

In het reglement nr. 924/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 16 september 

inzake grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap zijn een aantal specifieke regels 

voorzien waarmee betalingsdienstaanbieders en betalingsdienstgebruikers rekening moeten 

houden wanneer ze een grensoverschrijdende betalingstransactie uitvoeren. 

 

 Principe van gelijkheid van kosten 

Dat principe geldt voor nationale en grensoverschrijdende betalingen voor een 

maximumbedrag van 50.000 euro. Het  is sinds eind 2001 van toepassing op 

grensoverschrijdende overschrijvingen en grensoverschrijdende elektronische 

betalingstransacties. Sinds 2009 is het principe ook van toepassing op grensoverschrijdende 

domiciliëringen.  

 

 Maatregelen om de automatisering van betalingen te promoten 

Het reglement voorziet ook in regels over de communicatie van het IBAN-nummer en de 

BIC-code. De betalingsdienstaanbieder heeft de mogelijkheid om kosten aan te rekenen als de 

betalingsdienstgebruiker hem vraagt een betalingstransactie uit te voeren zonder dat hij het 

IBAN-nummer of de BIC-code meedeelt. 
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 Grensoverschrijdende domiciliëringen : toegankelijkheid 

Het reglement heeft ook voorzien in een aantal regels die van toepassing zijn op 

grensoverschrijdende domiciliëringen en die noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Zo 

hebben betalingsdienstaanbieders die  toegankelijk zijn voor nationale domiciliëringen 

uitgedrukt in euro de verplichting om ook toegankelijk te zijn voor domiciliëringen die zijn 

opgestart in euro door een begunstigde via een betalingsdienstaanbieder in een andere lidstaat. 

Deze regel is van toepassing sinds november 2010 maar is uitsluitend van toepassing voor 

domiciliëringen die worden aangeboden aan consumenten.  

Daarnaast heeft het reglement ook voorzien in tijdelijke regels inzake ‘interchange fee’ die te 

betalen is door de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde aan de 

betalingsdienstaanbieder van de betaler.
166

 

 

 

 

§2. Plastic geld 

 

De uitgifte van het zogenaamde “plastic geld” wordt geregeld door de Wet inzake het 

bankwezen.
167

 Het regime dat erop van toepassing is, werd grondig gewijzigd door de richtlijn 

2009/110 van 16 september 2009 die moet worden omgezet in nationaal recht vóór 30 april 

2011.  

 

In die richtlijn worden de toegangsvoorwaarden tot de instellingen en het toezicht er op 

uitvoerig beschreven. De Belgische nationale bank werd in 2011 belast met de supervisie op 

die instellingen. Voordien was dat de taak van de CBFA (Commissie voor het bank-, financie- 

en assurantiewezen), de huidige Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). 

 

In de richtlijn zijn regels opgenomen voor de uitgave van plastic geld. Op die manier wil men 

de houder beschermen. Die regels dienen te worden gerespecteerd door alle emittenten. Ook 

de regels uit de Wet Betalingsdiensten moeten worden nageleefd door de emittenten. De 

uitgifte van plastic geld is immers inherent verbonden aan de uitvoering van 

betalingstransacties die worden beheerd door de Wet Betalingsdiensten.
168

  

 

 

 

III. Wet inzake consumentenkrediet 

Als een betalingsdienst gekoppeld is aan een kredietcontract zal de betalingsdienstaanbieder 

ook de regels moeten respecteren die in de wet van 12 juni 1991 inzake het 

consumentenkrediet voorschrijft.
169
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TITEL 3 : HET GEMEEN RECHT 

 

Hoofdstuk 1 : Verschillende soorten betaaltechnieken en de juridische 

kwalificatie ervan. 

 
De laatste jaren zijn er heel wat nieuwe betaaltechnieken ontwikkeld. Die technische evolutie 

ging gepaard met ingrijpende juridische wijzigingen. Het elektronisch betalingsverkeer wordt 

geregeld door bijzondere wetgeving. 

 

Vóór de inwerkingtreding van de Wet Betalingsdiensten werden de betalingsdiensten veelal 

door  het gemeen recht geregeld.  Nu vallen de meeste betalingsopdrachten onder het 

toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten. Toch heeft de Wet Betalingsdiensten de rol 

van  het gemeen recht in dat verband  niet volledig overbodig gemaakt. Wanneer een 

betalingsopdracht niet kan worden ondergebracht onder de Wet Betalingsdiensten zal men 

alsnog moeten terugvallen op het gemeen recht. Vandaar dat het belangrijk is welke juridische 

kwalificatie er wordt gegeven aan de verschillende betaaltechnieken. De meest voorkomende 

betaaltechnieken zullen in wat volgt onder de loep worden genomen. Merken we daarbij op 

dat het relevant is om de overschrijving afzonderlijk te behandelen. 

 

De rechtsleer en rechtspraak houden er immers verschillende opvattingen op na over de 

juridische kwalificatie ervan. Daarnaast zullen sommige betaaltechnieken worden 

gekwalificeerd als overschrijving. 

 

I. De debetkaart 

Een debetkaart kan men gebruiken om geld op te vragen en betalingen te doen via een 

terminal enerzijds of om betalingen te doen via het internet anderzijds. Bij het gebruik van 

een debetkaart (ook wel pinpas, bancontactkaart of giropas genoemd) worden de bedragen 

gedebiteerd van de rekening van de houder van de debetkaart op het moment van de betaling 

en gecrediteerd op de rekening van de begunstigde.
170

 Dat is dus net hetzelfde principe als dat 

van een overschrijving. Er is echter wel een belangrijk verschil. Op het moment dat de 

betaalterminal of de website de transactie autoriseert, zal er geen weigering meer mogelijk 

zijn. De begunstigde heeft dan de absolute zekerheid dat zijn rekening zal worden 

gecrediteerd.  

 

Het is die absolute zekerheid dat maakt dat een betaling via een debetkaart  niet de juridische 

kwalificatie van de overschrijving krijgt, maar die van de onvolmaakte delegatie. Die houdt in 

dat de betaler aan zijn bank de opdracht geeft om zich persoonlijk en zelfstandig te verbinden 

tegenover de begunstigde.
171

 De onvolmaaktheid verwijst ernaar dat de handelaar de betaler 

kan aanspreken wanneer deze als gedelegeerde niet voldoet aan zijn verplichtingen tegenover 

de handelaar.
172

 Volgens STEENNOT kan deze kwalificatie bekritiseerd worden.  
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De persoonlijke verbintenis zal immers maar een rol spelen wanneer de betalingsopdracht niet 

op een normale manier kan worden afgehandeld. Men kan dan beter een beroep doen op de 

figuur van de garantie dan op de delegatie om de persoonlijke verbintenis van emittent te 

verklaren.
173

 

 

 

 

II. De kredietkaart 

De kredietkaart is een betaalkaart waarmee de gebruiker ervan aankopen kan doen en pas 

achteraf zal moeten betalen.
174

 Concrete voorbeelden van kredietkaarten zijn : VISA, Master-

Card en American Express. De debitering van de rekening van de opdrachtgever van de 

betaling gebeurt slechts één keer per maand. Die maandelijkse betaling wordt gedaan aan de 

hand van een domiciliëring. De kaarthouder ontvangt elke maand een overzicht van de 

verrichtingen. Daarnaast kan men kan met een kredietkaart ook geld afhalen. De betaling door 

middel van een kredietkaart zal meestal worden gekwalificeerd als een onvolmaakte 

delegatie.
175

 STEENNOT stelt dat die kwalificatie hier wel mogelijk is omdat de betaling door 

de emittent van de kaart wordt uitgevoerd en omdat zijn verbintenis bijgevolg niet accessoir 

is.
176

 

 

 

III. De doorlopende opdracht en de domiciliëring 

Een doorlopende opdracht is een opdracht om op een vast tijdstip (bijvoorbeeld maandelijks 

of driemaandelijks) een vast bedrag over te maken aan een begunstigde. Het verschil tussen 

de doorlopende opdracht en de domiciliëring is dat er bij een domiciliëring niet telkens een 

vast bedrag overgeschreven wordt. Denken we bijvoorbeeld aan het basispakket op een 

Telenetfactuur. 

 

Bij een doorlopende opdracht luidt de kwalificatie : overschrijving. Die kwalificatie kan niet 

worden toegekend aan een domiciliëring, omdat daarbij de betalingsopdracht niet geïnitieerd 

wordt door de opdrachtgever maar door de begunstigde. STEENNOT stelt dan ook voor om de 

domiciliëring als een machtiging te beschouwen die door de betaler aan de begunstigde wordt 

verleend om de betalingsopdracht op te starten. Het gaat om de instructie van de begunstigde 

en zijn bank aan de bank van de betaler om aan de begunstigde een schuldvordering te 

verstrekken.
177

 De aanhangers van de klassieke theorie volgen die visie echter niet. Zij zien de 

banken als een lasthebber en gesubstitueerd mandataris van de betaler.
178

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173

 R., STEENNOT, ‘Girale en elektronische betaaltechnieken’ in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2011,1870. 
174

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Creditcard  
175

 J., LEVY-MORELLE, ‘Cartes de chèque, cartes de crédit et cartes magnétiques’, in X (ed.), Les sûretés issues 

de la pratique, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1984, 16-17. 
176

 R., STEENNOT, ‘Girale en elektronische betaaltechnieken’ in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2011,1870-1871. 
177

 R., STEENNOT, ‘Girale en elektronische betaaltechnieken’ in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, 

Mechelen, Kluwer, 2011,1871-1872. 
178

 MvT, Parl.St. Doc.52, 2179/001, 59. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Creditcard


 44 

IV. PayPal 
179

 

PayPal is een betaalsysteem dat het mogelijk maakt om betalingen via het internet te 

verrichten. Onder meer de bekende e-Bay website werkt ermee. PayPal kan zowel gebruikt 

worden voor een eenmalige betalingstransactie als voor regelmatige betalingstransacties. Het 

systeem werkt als volgt.
180

 Je moet jezelf eerst aanmelden en vervolgens je creditcard 

gegevens invullen. Die worden dan gelinkt aan je PayPalrekening.  

 

Dat betekent dat je de creditcard gegevens niet opnieuw moet ingeven bij een volgende 

betaling. Wanneer je een betaling wilt doen aan een andere PayPalgebruiker heb je enkel het 

e-mailadres van die persoon nodig. Je zal gevraagd worden de betaling te autoriseren. Je geld 

wordt bewaard op je PayPalrekening.  

 

Als we de juridische kwalificatie van PayPal willen bepalen, moeten we er rekening mee 

houden dat het een combinatie van verschillende betaaltechnieken is. Wanneer de gelden 

worden overgemaakt van een gewone bankrekening naar de PayPalrekening wordt 

gekwalificeerd als een overschrijving. Een transactie waarbij de gelden worden overgeboekt 

via een kredietkaart hebben we te maken met een onvolmaakte delegatie.  De PayPalbetaling 

zelf is een overschrijving waarmee de PayPalrekening van de betaler wordt gedebiteerd en die 

van de begunstigde  wordt gecrediteerd.  

 

 

 

V. De mobiele betaling 

De mobiele betaling kan twee vormen aannemen : de betaling via sms enerzijds en de betaling 

via mobiele betalingssystemen, zoals het Belgische systeem PingPing anderzijds.
181

 Dat 

systeem werkt als volgt. Proximusgebruikers moeten om te betalen enkel een sms versturen. 

Gebruikers van andere gsm-operatoren moeten eerst een account aanmaken en daarop geld 

plaatsen. Om een betaling te doen stuur je een sms, waarna je opnieuw per sms een 

bevestiging krijgt. Een andere mogelijkheid is een sticker met daarin een microchip, de 

zogenaamde PingPing tag, aan de achterkant van je gsm kleven en die met de lezer aan de 

kassa scannen. Betalingen via het PingPingsysteem worden gekwalificeerd als 

overschrijvingen.   
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Hoofdstuk 2 : De juridische kwalificatie van een overschrijving 
 

Vandaag de dag verlopen veel betalingen door middel van een overschrijving. Het is 

belangrijk om te weten welke juridische kwalificatie eraan gegeven wordt. Dit is enorm 

belangrijk bij toepassing van het gemeen recht dat nog steeds toegepast zal worden wanneer 

een betalingsopdracht niet onder het toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten valt of 

wanneer er geen duidelijke oplossing in de Wet Betalingsdiensten kan worden gevonden. 

Afhankelijk van de kwalificatie zullen ook de gevolgen anders zijn.  

 

Een overschrijving wordt gedefinieerd als “een verrichting waarbij een financiële instelling 

op verzoek van de titularis van een bankrekening diens rekening met een bepaald bedrag 

debiteert teneinde het overeenstemmende bedrag te crediteren op een andere rekening, die 

meestal, maar niet noodzakelijk, geopend werd op naam van een andere titularis”.
182

 

 

De definitie zelf zegt niets over de juridische kwalificatie die men aan de overschrijving moet  

geven. Men dient daarvoor rekening te houden met andere elementen. 

De overschrijving kan verlopen via een papieren overschrijvingsformulier of op elektronische 

wijze. Bij de uitvoering van een betalingsopdracht door middel van een overschrijving zijn 

twee situaties mogelijk : ofwel komt er één bank tussen, ofwel komen er twee banken tussen.  

 

 

I. De overschrijving verloopt door tussenkomst van één bank. 

 

Schema :                                                                  bank (bv. Belfius) 

 

 

 

 

    klant A (schuldenaar)   klant B (begunstigde) 

 

Als er maar één bank tussenkomt, wil dat dus zeggen dat de opdrachtgever van de 

betalingsopdracht en de begunstigde klant zijn bij dezelfde financiële instelling. In dat geval 

zal de overschrijving worden gekwalificeerd als een lastgeving of mandaat volgens het 

Burgerlijk Wetboek.
183

  De lastgeving gaat uit van de rekeninghouder en loopt ten aanzien 

van zijn bank. Die bank moet er dan vervolgens voor zorgen dat de rekening van de 

begunstigde wordt gecrediteerd.
184

 De opdrachtgever wordt dus beschouwd als lastgever en 

de bank als lasthebber. Die kwalificatie wordt het vaakst gevolgd in de rechtsleer
185

 en de 

rechtspraak.  
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De bank mag in haar hoedanigheid van lasthebber de overschrijving enkel uitvoeren wanneer 

die is gegeven door de lastgever, zijnde de opdrachtgever. Bij een foutieve uitvoering van de 

overschrijving door de lasthebber zal deze zelf de aansprakelijkheid dragen. Daarnaast moet 

de lasthebber handelen volgens een algemene zorgvuldigheidsnorm.  

Dat wil zeggen dat hij moet handelen als een goede huisvader en dat hij de nodige 

inspanningen moet leveren om zijn opdracht correct uit te voeren. In het burgerlijk wetboek 

zijn de regels van de lastgeving terug te vinden in de artikelen 1984-2010.
186

 

 

 

II. De overschrijving verloopt door tussenkomst van twee banken. 

 

Schema :                  bank van A (bv. Belfius)   bank van B (bv. Fortis)  

 

 

 

 

         klant A (schuldenaar)   klant B (begunstigde) 

 

 

 

Wanneer de opdrachtgever van de betalingsopdracht en die van de begunstigde niet dezelfde 

financiële instelling hebben komt er dus een vierde partij bij, de bank van de begunstigde. Er 

kunnen ook nog andere instellingen tussenkomen. De eensgezindheid over de kwalificatie van 

de lastgeving die bestaat als er maar één bank tussenkomt is er niet bij tussenkomst van twee 

banken. De relatie tussen opdrachtgever en zijn bank wordt zoals hierboven gekwalificeerd 

als lastgeving. Over de hoedanigheid van de bank van de begunstigde lopen de standpunten 

uiteen. 

Er zijn vijf theorieën gangbaar. 

 

 

§1. Lastgeving en gesubstitueerd mandaat 

Men stelt vaak dat de bank van de begunstigde (Fortis) optreedt als gesubstitueerd mandataris 

van de opdrachtgever. Wanneer de overschrijving dan foutief wordt uitgevoerd, kan de bank 

van de begunstigde (Fortis) worden aangesproken door de opdrachtgever (A).
187

 Die theorie 

van mandaat en gesubstitueerd mandataris wordt in de meeste rechtsleer en rechtspraak 

aanvaard.
188

 Dat belet echter niet dat die theorie voorwerp is van kritiek. Zo kan de bank van 

de opdrachtgever niet kiezen wie zijn “plaatsvervanger” zal zijn. Dat wordt immers bepaald 

door de begunstigde die klant is bij een bepaalde bank.  
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Bovendien zal de betaling slechts plaatsvinden wanneer de rekening van de begunstigde 

wordt gecrediteerd en niet de rekening van de bank van de begunstigde. Dat is vreemd omdat 

de bank van de begunstigde als zijn lasthebber wordt beschouwd. In principe zou hij de 

betalingen in zijn naam mogen ontvangen.  

 

 

§2. Louter uitvoeringsagent 

Een andere theorie is tot stand gekomen op grond van een studie van het giraal geld. Het 

crediteren van de rekening van de klant (klant B) met een bepaald bedrag wil ook zeggen dat 

de bank (Fortis) een abstracte verbintenis heeft ten opzichte van zijn klant. De klant zal 

immers te allen tijde over dat bedrag kunnen beschikken zonder enige uitzondering. Wanneer 

we dat kaderen bij de overschrijving, komt dat erop neer dat de opdrachtgever (klant A) door 

een order aan zijn bank (Belfius) die de opdracht geeft om de begunstigde (klant B) te doen 

beschikken over dergelijke schuldvordering ten aanzien van zijn eigen bank (Fortis). De bank 

van de begunstigde (Fortis) heeft in dat kader de rol van uitvoeringsagent.
189

 Dat betekent dat 

de bank van de begunstigde (Fortis) niet meer rechtsreeks zal kunnen worden aangesproken 

door de opdrachtgever wanneer ze een fout begaat. De uitvoeringsagent (Fortis) geniet quasi-

immuniteit.
190

 

 

Maar ook die theorie biedt niet altijd een goede oplossing. Dat blijkt in de rechtspraak.
191

 In 

casu kwam het rekeningnummer niet overeen met de naam van de begunstigde. Er werd  

beslist dat de opdrachtgever een rechtstreekse vordering had tegen de bank van de 

begunstigde.  

 

Die laatste had een fout begaan door het rekeningnummer niet te controleren. De 

aansprakelijkheid werd echter wel gedeeld met de opdrachtgever omdat die ook een fout had 

begaan. Een andere belangrijke conclusie is dat een afspraak die stelt dat de bank van de 

begunstigde de rekeningnummer niet dient te verifiëren, niet aan de opdrachtgever kan 

worden tegengeworpen.  

 

Wanneer we de theorieën over de lastgeving en de  uitvoeringsagent naast elkaar leggen 

merken we op dat de Belgische rechtspraak vaak neigt naar de theorie van het gesubstitueerd 

mandaat en kiest voor de bescherming van de consument.
192

  

Wanneer de bank van de opdrachtgever geen fout heeft begaan bij de uitvoering van de 

betalingsopdracht lijkt het logisch dat deze niet zal worden aangesproken door de 

opdrachtgever. In beginsel zal dit wel kunnen maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Dan zal 

men immers een foute keuze van onderaannemer moeten aantonen.  

En zoals reeds werd vermeld kan de bank van de opdrachtgever zijn plaatsvervanger niet 

kiezen.   

 

Bij de figuur van de uitvoeringsagent wordt de aansprakelijkheid van de bank van de 

opdrachtgever de regel. De uitvoeringsagent geniet immers de quasi-immuniteit. Dat lijkt niet 

gewenst omdat de bank van de opdrachtgever geen keuze heeft.  
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Bovendien opereert de bank van de begunstigde zelfstandig. Door daar het etiket 

uitvoeringsagent op te kleven lijkt die bank ondergeschikt te zijn aan de bank van de 

opdrachtgever.  

 

 

§3. Lastgeving op order van de klant 

Een derde theorie
193

 is deze van de lastgeving maar dan op order van de klant.  De bank-klant 

relatie is gebaseerd op een raamovereenkomst waarin een lastgeving is inbegrepen. Elke 

operatie valt dus binnen die raamovereenkomst, waardoor er niet telkens opnieuw een 

lastgevingsovereenkomst tot stand dient te komen. Dat is een algemene lastgeving waarbij de 

bank van de opdrachtgever de opdrachten zal uitvoeren voor zover de rekening voldoende 

gecrediteerd is.  

 

Daarna stelt men dat de overeenkomst tussen de begunstigde en zijn bank  

analoog is aan een commissieovereenkomst. De bank van de begunstigde (Fortis) treedt dan 

op als commissionair. Dat betekent dat de bank zelfstandig in eigen naam maar voor rekening 

van haar klant (B) zal optreden in het handelsverkeer.  

 

Er zijn vier voorwaarden om te kunnen concluderen tot een commissieovereenkomst :  

- de commissionair (Fortis) handelt in eigen naam. 

- voor rekening van de principaal (klant B).  

- hij sluit het contract met de bank van de opdrachtgever (Belfius). 

- en ontvangt een vergoeding.
194

 

 

De opdrachtgevers hebben er kennis van dat de bank van de begunstigde optreedt voor 

rekening van de begunstigde door het rekeningnummer. De bedragen van de 

betalingstransactie worden dus door de bank van de opdrachtgever (Belfius) gestort aan de 

bank van de begunstigde. Het bestaan van de commissieovereenkomst heeft dan tot gevolg 

dat die de gelden ter beschikking dient te stellen van zijn klant (B). In die theorie vindt de 

uiteindelijke betaling plaats op het moment dat de bank van de opdrachtgever (Belfius), de 

bank van de begunstigde (Fortis) heeft gecrediteerd.  

Een commissieovereenkomst voorziet immers in de onmiddellijke eigendomsoversdracht. 

 

Als de bank van de begunstigde (Fortis) bij de uitvoering van een betalingsopdracht een fout 

begaat, zal dat normaal geen schade meebrengen voor de opdrachtgever (A). Die zal dan 

worden behandeld binnen de contractuele relatie van de begunstigde (B) en zijn bank (Fortis). 

Mocht de opdrachtgever (A) in dat geval toch schade hebben, heeft hij een rechtstreekse 

vordering tegen de bank van de begunstigde (Fortis). Die geniet geen quasi-immuniteit, 

aangezien ze in eigen naam handelt.  
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§4. De schuldvernieuwende delegatie 

In een vierde theorie wordt de overschrijving gekwalificeerd als een delegatie. Dat houdt in 

dat de opdrachtgever (A) schuldeiser van zijn bank (Belfius) en de begunstigde (B) dat is ten 

opzichte van zijn bank (Fortis). De schuldvordering van A tegen Belfius zal dan worden 

overgedragen aan B. Die theorie wordt in de meeste rechtsleer verworpen. Artikel 1237 B.W. 

stelt dat een schuldvernieuwing niet wordt vermoed maar de wil om de schuldvernieuwing tot 

stand te brengen moet duidelijk blijken uit de handeling. En daar zit nu net het probleem.  

 

Men kan niet zeggen dat er tussen A en B een wilsovereenstemming zou bestaan over het 

vernieuwend karakter.
195

 Een overschrijving gaat om de uitvoering van een bestaande 

overeenkomst. De bank (Belfius) gaat geen nieuwe verbintenis aan ten opzichte van de 

begunstigde (B).
196

 

 

STORME is van mening dat de overschrijvingsopdracht een verzoek aan de bank vormt om 

zich persoonlijk en op zelfstandige wijze te verbinden ten opzichte van de begunstigde. 

STORME ziet dit als een delegatie. Het is de bank van de begunstigde die zich persoonlijk en 

zelfstandig verbindt ten opzichte van de begunstigde van de overschrijving. Hij is van mening 

dat de schuld van de bank ten opzichte van de opdrachtgever teniet gaat van zodra de bank de 

rekening van de begunstigde crediteert. Er is geen vereiste dat dit rekeningtegoed door de 

begunstigde dient te worden gebruikt.
197

 

 

§5. Een verrichting sui generis 

Tot slot menen sommige auteurs dat de overschrijving gekwalificeerd moet worden als een 

verrichting sui generis.
198

 In dat geval zal de betaling pas effectief zijn wanneer de rekening 

van de begunstigde (B) werd gecrediteerd. Die creditering gebeurt doordat de schuldenaar (A) 

zijn bank (Belfius) daartoe de opdracht geeft.  

Anders dan bij de kwalificatie als lastgeving moet de bank dient de opdracht niet aanvaarden.  

Volgens VAN RYN en HEENEN beantwoordt de overschrijving aan geen enkele bestaande 

rechtsfiguur.
199

 De overschrijving komt tot stand door eenzijdige wilsverklaring, wat ervoor 

zorgt dat er wilsovereenstemming is tussen alle partijen die bij de overschrijving zijn 

betrokken.  

Het sui generis karakter zorgt ervoor dat alle bij de overschrijving betrokken partijen op grond 

van een contractuele relatie aansprakelijk kunnen worden gesteld.  
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Hoofdstuk 3 : Gevolgen van de kwalificatie 
 

Belangrijk om te weten is dat de rechtsgevolgen in het gemeen recht anders zullen zijn 

naargelang de kwalificatie van de overschrijvingsopdracht. Het gemeen recht is van 

toepassing wanneer iets buiten het toepassingsgebied van de Wet Betalingsdiensten valt 
200

 of 

wanneer de Wet Betalingsdiensten niet voldoende voorziet in een oplossing.  

 

Degene die door de Wet Betalingsdiensten wordt aangeduid als de aansprakelijke zal op 

grond van het gemeen recht vergoeding kunnen vorderen van degene die in werkelijkheid de 

fout heeft begaan. De aangeduide aansprakelijke is immers niet altijd degene die ook effectief 

de fout heeft begaan. Ook hier speelt het gemeen recht een belangrijke rol. 

 

Ook voor het vaststellen van de vergoedbare schade bij een laattijdige uitvoering grijpt men 

terug naar het gemeen recht. We moeten immers vaststellen dat de PSD daar niets over zegt. 

En ook de Wet Betalingsdiensten gaat daar niet dieper op in.  

 

Zoals reeds werd aangehaald bij de kwalificatie, speelt een overschrijving zich af in een 

contractueel kader tussen de betalingsdienstgebruiker (opdrachtgever) en de 

betalingsdienstaanbieder (bank).  In dat contract zullen steeds de algemene voorwaarden 

staan. 

 

Een betalingsdienstaanbieder zal een overschrijving slechts kunnen weigeren wanneer die niet 

voldoet aan de voorwaarden die in de algemene voorwaarden worden overeengekomen. In de 

algemene voorwaarden staan ook de verplichtingen van zowel de betalingsdienstgebruiker als 

de betalingsdienstaanbieder.  

Uit die contractuele relatie tussen betalingsdienstaanbieder en betalingsdienstgebruiker vloeit 

de contractuele aansprakelijkheid voort. 

 

 

 

I. De contractuele aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder. 

Er kan alleen contractuele aansprakelijkheid zijn wanneer de betalingsdienstaanbieder een 

contractuele norm schendt. Die norm kan bepaald zijn in het contract zelf maar ook opgelegd 

zijn door de wetgeving. Denken we bijvoorbeeld aan de goede trouw.
201

  Het zal van groot 

belang zijn welke juridische kwalificatie men geeft aan de overschrijvingsopdracht. De 

rechtsgevolgen zijn er immers van afhankelijk. 

 

 

§1. Mandataris/gesubstitueerd mandataris 

 

Op de overschrijvingsopdracht die wordt gekwalificeerd als mandaat/gesubstitueerd mandaat 

zijn de regelen van lastgeving in het B.W. van toepassing. Die vinden we terug onder de 

artikelen 1984-2010.  

 

We moeten in dat geval de opdrachtgever van de betalingsopdracht (de 

betalingsdienstgebruiker) beschouwen als de lastgever en de betalingsdienstaanbieder (de 
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bank) als lasthebber. Wanneer de lasthebber geen fout begaat, zal hij niet rechtstreeks kunnen 

worde aangesproken door de lastgever.
202

 

 

De lasthebber (bank) zal wel aansprakelijk zijn wanneer zijn plaatsvervanger niet was 

toegelaten of onvermogend was.
203

 Zoals reeds hoger werd aangehaald kiest de bank meestal 

niet wie zijn tegenpartij is (bank van de begunstigde). De plaatsvervanging wordt meestal ook 

ingeschreven in de algemene bankvoorwaarden zodat ze wel zal toegelaten zijn. Daarnaast 

kan men er vanuit gaan dat een bank niet onvermogend zal zijn en dat ook dat probleem zich 

in de praktijk meestal niet zal stellen. 

 

Indien de plaatsvervanging toch niet zou zijn voorzien in de algemene bankvoorwaarden stelt 

men dat men een stilzwijgende lastgeving heeft. Is het stilzwijgen een verbod of toelating ? 

Daar bestaat geen eenduidigheid over.  

Als het stilzwijgen wordt beschouwd als een toelating, dient de lastgever te bewijzen dat hij 

nooit toelating heeft gegeven.  De bank zal niet de last dragen van fouten die de bank van de 

begunstigde begaat tenzij tegenbewijs wordt geleverd. 

 

Wanneer het stilzwijgen daarentegen wordt beschouwd als een verbod, zal de lasthebber 

moeten bewijzen dat dat niet het geval is.  In dat geval draagt de bank van de opdrachtgever 

wel de last voor fouten die begaan werden door de bank van de begunstigde. 

 

De lastgever(opdrachtgever) heeft wel een rechtstreekse vordering tegen de bank van de 

begunstigde (gesubstitueerd mandataris) wanneer die een fout begaat.
204

 

 

De vorderingen van de opdrachtgever tegen zijn eigen bank of een andere bank die 

gesubstitueerd mandataris is, zullen allemaal verlopen volgens het contractueel 

aansprakelijkheidsrecht. In de praktijk zal zich een probleem stellen wanneer de 

opdrachtgever een vordering instelt tegen de gesubstitueerd mandataris. Tussen hen bestaat 

geen contract.  

 

Het zal dan ook moeilijk zijn voor de opdrachtgever om enerzijds na te gaan wie nu precies 

die gesubstitueerd mandataris is en, waar die gevestigd is, en anderzijds om diens fout aan te 

tonen om uiteindelijk een vergoeding te kunnen eisen. Vaak staat het werk dat zo’n onderzoek 

met zich meebrengt niet in verhouding tot het bedrag van de vordering. Daarom doet de 

opdrachtgever niet altijd de moeite.  

Eigenlijk heeft de betalingsdienstgebruiker hier dus niet voldoende bescherming. Daarom zou 

men beter de  mogelijkheid voorzien dat de betalingsdienstgebruiker zijn eigen bank in een 

dergelijke situatie wel kan aanspreken. 

 

 

§2. Sui generis, uitvoeringsagent 

 

Bovenvermeld probleem komt niet voor wanneer een sui generis kwalificatie wordt gegeven 

aan de overschrijving. De opdrachtgever heeft in dat geval een rechtstreekse en contractuele 

vordering wanneer de tussenkomende bank een fout begaat. Die tussenkomende bank zelf zal 

dan evenwel niet kunnen worden aangesproken door de opdrachtgever.  
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Ze wordt niet beschouwd als een gesubstitueerd mandataris maar als een uitvoeringsagent. 

Men gaat ervan uit dat men in die situatie te maken heeft met twee contracten die men van 

elkaar dient te onderscheiden. Er is het contract tussen de opdrachtgever en zijn financiële 

instelling enerzijds en dat tussen de financiële instelling en de tussenkomende instelling 

anderzijds. Wanneer de tussenkomende instelling een fout begaat zal deze wel kunnen worden 

aangesproken door de financiële instelling van de opdrachtgever die regres zal uitoefenen.  

 

 

§3. Delegatie  

 

Wanneer de overschrijving wordt gekwalificeerd als delegatie kan de opdrachtgever een 

rechtstreekse vordering instellen tegen zijn eigen bank. Die bank draagt de 

verantwoordelijkheid voor eigen fouten en de fouten die begaan worden door haar 

uitvoeringsagenten. De uitvoeringsagent zal zelf echter niet kunnen worden aangesproken 

omdat hij de quasi-immuniteit geniet.  

 

 

§4. Vergoedbare schade 

 

Zoals reeds vermeld wordt er noch in de PSD, noch in de Wet Betalingsdiensten ingegaan op 

de schade die vergoed dient te worden in geval van aansprakelijkheid. Daarom moet men 

terugvallen op het gemeen recht. Binnen de contractuele aansprakelijkheid moet de 

vergoedbare schade aan twee voorwaarden voldoen. 

 

 

- ze moet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg zijn van de niet-uitvoering van de 

overeenkomst. 

- ze moet voorzienbaar zijn op het moment dat men het contract afsluit.
205

 

 

Dat impliceert dat indirecte schade niet vergoed moet worden, ze voldoet immers niet aan de 

eerste voorwaarde. 

 

Dat strookt echter niet met de interpretatie die de rechtspraak aan artikel 1151 B.W. heeft 

gegeven. De rechtspraak stelt immers dat de schade om vergoedbaar te zijn in oorzakelijk 

verband dient te staan met de fout. Dat betekent dat indirecte schade volgens de rechtspraak 

wel onder de vergoedbare schade kan ressorteren.   

 

Men zal dan geval per geval moeten oordelen of de schade zich niet zou hebben voorgedaan 

indien ook de contractuele fout zich niet had voorgedaan.
206

  

 

In de praktijk zal er in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de begunstigde een 

schadebeding worden opgenomen omtrent laattijdige betaling. Wanneer de betaling foutief of 

laattijdig wordt uitgevoerd door een fout van de bank, zal de opdrachtgever op grond van het 

contract een schadevergoeding moeten betalen aan de begunstigde. Men zou in dat geval 

kunnen stellen dat die schade niet kon worden voorzien door de bank, omdat die geen weet 

heeft van het schadebeding in het contract.  
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Maar dat argument houdt niet stand, aangezien de opdrachtgever en de begunstigde dat 

schadebeding kunnen meedelen. Bovendien kan de bank zelf ook wel bedenken dat het in het 

huidige handelsrecht gebruikelijk is om een schadebeding op te nemen in overeenkomsten.  

 

 

II. De extra-contractuele aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder 

Zoals het woord het zegt, situeert de extra-contractuele aansprakelijkheid zich buiten de 

contractuele relatie. Opdat er sprake zou zijn van extra-contractuele aansprakelijkheid moet 

de betalingsdienstaanbieder een onrechtmatige daad hebben begaan. De 

betalingsdienstaanbieder die een fout begaat buiten het contract maar die wel in causaal 

verband staat met de geleden schade zal daarvoor aansprakelijk worden gesteld.  

 

Bovendien dient de betalingsdienstaanbieder te voldoen aan normen die hem door de 

wetgeving worden opgelegd. Zo spelen in dat verband de algemene zorgvuldigheidsnorm en 

de goede trouw een rol. Een bank dient te handelen als een goede en normale bank.  Hetzelfde 

wordt van het personeel verwacht dat door de betalingsdienstaanbieder wordt 

tewerkgesteld.
207

  

 

Die regels vinden we terug in het B.W. in de artikelen 1382-1385.  Zoals reeds werd 

aangegeven heeft men vaak te maken met een contractuele relatie tussen de klant en zijn 

bank. In de praktijk zal men echter zo goed als nooit een extra-contractuele vordering kunnen 

instellen, rekening houdend met de theorie van de samenloop.  

 

 

De theorie van de samenloop 

 

Volgens de theorie van de samenloop moet de wil van de partijen primeren in een 

contractuele relatie. Concreet betekent dat dus dat de extra-contractuele aansprakelijkheid zal 

moeten voorzien zijn in het contract. Wanneer ze niet werd voorzien, zal het moeilijk zijn om 

hard te maken dat ze voortvloeien uit de wil van de partijen.  

 

De rechtspraak heeft ervoor gezorgd dat er meer ruimte werd gecreëerd om extra-contractuele 

aansprakelijkheid te kunnen vorderen. 

 

Opdat een partij extra-contractueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, dient er 

opnieuw te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.  

- De betreffende fout vormt een tekortkoming van het contract en vormt daarenboven 

ook de tekortkoming van een algemene zorgvuldigheidsnorm die hem door de wet 

wordt opgelegd. 

- De betreffende fout heeft schade tot gevolg die niet het gevolg is van een slechte 

uitvoering van het contract.   

 

Om extra-contractuele aansprakelijkheid te kunnen vorderen, moet de fout niet volledig 

vreemd zijn aan het contract, daar waar dat voordien wel het geval was.  

Belangrijk om op te merken is dat de schade niet meer volledig vreemd dient te zijn aan het 

contract maar de fout wel. Het is dus van groot belang om beide begrippen correct in te 

vullen.  
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III. De onverschuldigde betaling 

Er is sprake van een onverschuldigde betaling wanneer de persoon die het bedrag van de 

betalingstransactie ontvangt niet de begunstigde is.  

 

Die situatie kan twee oorzaken hebben : 

- de bank heeft de betalingsopdracht correct ontvangen maar foutief uitgevoerd. 

- de bank heeft de betalingsopdracht foutief ontvangen maar correct uitgevoerd. 

 

De onverschuldigde betaling moet worden gevorderd tegen de persoon die het bedrag heeft 

ontvangen dat niet aan hem verschuldigd was.
208

 

 

 

§1. De bank heeft de betalingsopdracht foutief ontvangen maar correct uitgevoerd. 

 

De fout ligt in dat geval bij de opdrachtgever die de betalingsopdracht foutief heeft 

doorgegeven aan zijn bank. De opdrachtgever zal dan zelf het bedrag kunnen terugvorderen 

van de persoon die het bedrag heeft ontvangen maar hier geen recht op had. Aangezien de 

bank van de opdrachtgever wordt beschouwd als de lasthebber ervan zal ook hij het bedrag 

van de foutieve begunstigde kunnen terugvorderen.  

 

Er zullen echter problemen opduiken wanneer de foutieve begunstigde het geld niet meer 

heeft en insolvabel is of wanneer die verdwenen is.   

 

§2. De bank heeft de betalingsopdracht correct ontvangen maar foutief uitgevoerd. 

 

In die situatie is het dus de bank die een fout begaat. De opdrachtgever zal dan zijn eigen bank 

kunnen aanspreken op grond van hun contract. Wanneer we die contractuele relatie 

bestempelen als lastgeving, is de bank aansprakelijk, niet alleen voor zijn opzet maar ook 

voor zijn schuld in de uitvoering van zijn opdracht.
209

  

 

De opdrachtgever mag aan de foutieve betaling echter geen bekrachtiging verlenen. 

Belangrijk te vermelden is dat die bekrachtiging ook kan blijken uit stilzwijgen. Zij is immers 

niet aan vormvereisten onderworpen.  

De vordering tot onverschuldigde betaling speelt zich buiten het contract af en is dus 

ondergeschikt aan een contractuele vordering.
210

 

 De bank zelf zal ook kunnen terugvorderen op grond van de onverschuldigde betaling. 

 

 

IV. De restitutieplicht 

Op grond van artikel 1239 B.W. moet de restitutieplicht gebeuren aan de schuldeiser of aan 

iemand die een volmacht bezit van die schuldeiser. Immers, wanneer een betalingsopdracht 

op tijd wordt gedaan en met het juiste bedrag maar via een foutieve rekening, zal de 

opdrachtgever niet bevrijd zijn ten aanzien van de begunstigde.  

 

Wat zeer consumentbeschermend is, is dat er geen fout moet aangetoond worden. Het volstaat 

dat de begunstigde het bedrag van de betalingsopdracht niet juist heeft ontvangen om van de 

bank de restitutieplicht te kunnen vorderen. De bank van de opdrachtgever kan geen 
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overmacht inroepen en zich evenmin beroepen op een fout van een instelling waarvoor zij niet 

instaat.  

Dat is dus een zeer gemakkelijke manier voor de betalingsdienstgebruikers om het bedrag 

terug te vorderen. Vandaar dat banken in de praktijk vaak in de algemene voorwaarden een 

beding zullen opnemen zodat artikel 1239 B.W. niet kan worden ingeroepen.  

Op die manier  zal de opdrachtgever wel een fout moeten bewijzen van zijn bank.  

 

Wanneer men naast het bedrag van de betreffende betalingsopdracht nog andere schade wil 

terugvorderen, moet men sowieso een fout aantonen.  Men kan dus besluiten dat artikel 1239 

B.W. weinig impact zal hebben omdat banken in de praktijk zo goed als altijd een beding 

zullen opnemen in hun algemene voorwaarden dat ervoor zorgt dat ze aan dit artikel 

ontsnappen.  

 

Men kan zich afvragen of banken in hun algemene voorwaarden zomaar exoneratiebedingen 

kunnen opnemen die voor hen voordelig zijn. De meeste betalingsdienstgebruikers lezen die 

voorwaarden niet aandachtig. Vaak wordt hen immers via de elektronische weg gevraagd om 

zich ermee akkoord te verklaren en dan volstaat het om een vakje aan te vinken met “ik 

verklaar mij akkoord met de algemene voorwaarden”.  

Het kan niet zijn dat een exoneratiebeding het voorwerp van het contract teniet doet.
211
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Hoofdstuk 4 : De onbeschikbaarheid van het systeem 
 

Een onbeschikbaarheid van het systeem kan ertoe leiden dat men geen 

overschrijvingsopdracht kan verrichten. Die kan te wijten zijn aan een storing in het systeem 

zelf of aan de onbeschikbaarheid van het instrument dat nodig is voor de elektronische 

overmaking. Zoals reeds kort werd aangehaald zal een systeemstoring niet automatisch als 

overmacht worden gekwalificeerd. 

 

Beide storingen kunnen verschillende oorzaken hebben. De storingen in het systeem zelf 

kunnen bijvoorbeeld te wijten zijn aan een elektriciteitspanne,  een verkeerd gebruik van het 

systeem of een gebrekkig onderhoud enz…   

 

De storingen door de onbeschikbaarheid van het instrument om de elektronische overmaking 

uit te voeren kunnen voortvloeien uit het verloren gaan van de waarde die erop werd 

opgeslagen of uit de onterechte blokkering ervan door de uitgever. 

 

Als er zich een dergelijke storing voordoet, moet de aansprakelijkheidsregeling vanuit het 

gemeen recht benaderd worden. Men zal ook moeten kijken naar de regelen die werden 

vastgelegd in de toetredingscontracten omtrent het gebruik van de instrumenten voor de 

elektronische overmaking.  

 

 

 

I. De geldafhaling aan een automatisch loket.
212

 

Geld afhalen aan een automatisch loket blijkt niet altijd mogelijk. Dat kan zowel aan een 

menselijke als aan een technische fout te wijten zijn of aan beide. Zo kan een automatisch 

loket buiten werking zijn door een technische storing die op haar beurt veroorzaakt werd door 

een menselijke fout. En soms werkt het loket technisch wel perfect, maar is er geen geld meer 

in aanwezig. Het kan zijn dat de kaarthouder schade oploopt omdat hij geen geld kan afhalen. 

In de praktijk zal dat meestal niet het geval zijn, aangezien er veel loketten zijn en hij dus naar 

een ander kan gaan. 

 

Het ter beschikking stellen van de terminal is een middelenverbintenis van de bank. De bank 

kan de werking van de terminal echter niet altijd garanderen. De terminal moet bijvoorbeeld 

regelmatig aan een onderhoud of aan een update van het informaticasysteem onderworpen 

worden. De bank heeft de verplichting om de maatregelen te nemen die redelijkerwijze 

volstaan om het systeem beschikbaar te stellen. Dat impliceert dat de bank door de 

kaarthouder slechts zal kunnen worden aangesproken als de kaarthouder aantoont dat een 

onzorgvuldigheid van de bank de onbeschikbaarheid van het systeem heeft veroorzaakt.  

 

Wanneer je geen geld kan afhalen omdat de terminal geen geld meer bevat, is het veel 

moeilijker om te bepalen wie daarvoor aansprakelijk is. Hier spelen twee belangen. In dat 

verband zijn het veiligheids-  en het dienstverleningscriterium van belang. De norm waaraan 

de bankier zich dient te spiegelen is die van een redelijk zorgvuldig bankier.  
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De juridische kwalificatie die wordt gegeven aan de bank die het automatische loket ter 

beschikking stelt, is die van lasthebber.
213

 In dat geval is de bank ook de emittent van de 

kaart. 

 

Wanneer het automatische loket ter beschikking wordt gesteld door een andere bank, die niet 

de emittent is van de kaart, dan wordt die bank aanzien als lasthebber van de bank die de 

bankkaart aan de klant heeft verstrekt. Dat heeft als gevolg dat de klant (de kaarthouder) dus 

zijn eigen bank zal kunnen aanspreken. 

 

STEENNOT meent dat die kwalificatie vatbaar is voor kritiek. De rechtshandelingen die door 

de bank worden verricht staan immers niet los van de begeleidende materiële handelingen. 

Bovendien vertegenwoordigt de bank haar klant niet wanneer zij hem een bepaald bedrag ter 

beschikking stelt via een automatisch loket. De bank treedt niet op in naam van en voor 

rekening van de klant. Er is eerder sprake van een eenzijdige wilsverklaring van de klant aan 

zijn bank met de vraag hem een bepaalde som geld ter beschikking te stellen. 
214

 

 

Wanneer de geldafhaling gebeurt aan een terminal die wordt ter beschikking gesteld door een 

andere bank dan degene die de kaart heeft uitgegeven dan moet de eerste bank worden gezien 

als een uitvoeringsagent van de uitgevende bank. Zij voert immers enkel de door de 

emitterende bank aangegane verbintenissen uit.  

 

Bij de uitvoering met een uitvoeringsagent gaat men voor de aansprakelijkheid uit van het 

volgende standpunt : gelijke behandeling tussen de schuldenaar (de bank) die zelf zijn 

verbintenissen uitvoert en die die daarvoor een beroep doet op een uitvoeringsagent.  

 

De bank zal slechts kunnen worden aangesproken wanneer de gedraging van zijn 

uitvoeringsagent (een andere bank) een objectief contractuele tekortkoming veroorzaakt ten 

opzichte van de overeenkomst waarin de uitvoeringsagent werd ingeschakeld.  Bovendien 

moet de handeling van de uitvoeringsagent een inbreuk vormen op de contractuele 

verplichtingen van de emitterende bank ten opzichte van zijn cliënt.  

 

Het moet ook gaan om een schadeverwekkende gedraging die werd gesteld binnen de 

uitvoering van een overeenkomst. De emitterende bank is slechts aansprakelijk voor de 

contractuele tekortkoming van zijn uitvoeringsagent indien hij ook aansprakelijk zou zijn als 

hij zelf die contractuele tekortkoming had gesteld.  

 

De tussenkomende bank aanspreken zal weinig kans op slagen hebben, aangezien zij als 

uitvoeringsagent wordt beschouwd. Dat impliceert dat zij niet contractueel zal kunnen worden 

aangesproken. Zij is immers een derde. Extra-contractueel zal zij enkel kunnen worden 

aangesproken, als de door haar begane fout een schending vormt van een aan iedereen 

opgelegde verplichting (algemene zorgvuldigheid) en indien de fout andere schade heeft 

veroorzaakt dan degene die louter uit de gebrekkige uitvoering van het contract voorvloeit. 

 

Wanneer je door een storing of onbeschikbaarheid van het netwerk geen geld kan afhalen aan 

het automatische loket, is dat niet de fout van de bank. Zij doet voor de ter beschikking 

                                                           
213

 F., DE LY en G.L., BALLON,  ‘’Elektronische bank- en koperskaarten. Juridische aspecten naar Belgisch-Frans 

recht” in Preadviezen van de Vereniging Handelsrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, 147. 
214

 R., STEENNOT, De elektronische overmaking van geldmiddelen : juridische kwalificatie en bescherming van 

de houder, Proefschrift tot verwerving van de graad van doctor in de rechten Ugent, 2001-2002, 261-263. 

 



 58 

stelling van het automatische loket immers een beroep op een netwerkbeheerder, Atos 

(voordien Banksys). Deze is dan ook een uitvoeringsagent van de emitterende bank. De 

kaarthouder zal dus een rechtstreekse vordering hebben tegen de emitterende bank. Atos zal 

enkel kunnen worden aangesproken als de bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn.  

 

 

 

II. De betaling bij een handelaar.
215

  

Ook bij een handelaar kan het voorvallen dat het betaalsysteem niet beschikbaar is. In dat 

geval kan de schade veel groter zijn. Denken we aan de situatie waarin je met de wagen aan 

het rijden bent en je moet dringend tanken, je kunt enkel met Bancontact betalen en dat 

systeem werkt niet. Wie draagt dan de aansprakelijkheid ? 

 

In zo’n geval moeten de contracten, die werden gesloten tussen de emittent en de houder van 

het instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen of een oplaadbaar 

instrument, uitsluitsel geven. Meestal wordt in zo’n overeenkomst de clausule opgenomen die 

stelt dat de emittent niet kan worden aangesproken als het instrument door de aangesloten 

handelaar wordt geweigerd, zelfs dan niet indien deze weigering het gevolg is van een 

technisch probleem tenzij het technisch probleem te wijten is aan een zware of opzettelijke 

fout van de emittent.  

 

STEENNOT stelt dat de emittent geen resultaatsverbintenis heeft. De emittent zal slechts 

aansprakelijk zijn wanneer de storing of het onbeschikbaar zijn een gevolg is van het 

onzorgvuldig optreden van hemzelf of van zijn uitvoeringsagenten.  

 

Een voorbeeld van zo’n onzorgvuldigheid is dat de bank onderhoudswerken heeft gepland 

waardoor het systeem niet beschikbaar zal zijn, maar nalaat dit mee te delen aan zijn klanten.  

 

Kan de handelaar worden aangesproken ? 

Op de handelaar rust geen resultaatsverbintenis. De handelaar is wel verantwoordelijk voor 

fouten die worden begaan door zijn uitvoeringsagenten. De handelaar zal pas kunnen 

aangesproken worden als aan hem of aan zijn uitvoeringsagent een onzorgvuldigheid kan 

worden toegeschreven. Atos wordt beschouwd als een uitvoeringsagent van de handelaar.  

 

Atos is ten aanzien van de handelaar aansprakelijk voor de rechtstreekse schade die de 

handelaar heeft door een fout in de werking van de terminal en/of de computer van Atos. Die 

aansprakelijkheid vloeit voort uit de tussen hen gesloten overeenkomst. Maar om Atos te 

kunnen aanspreken zal de handelaar de foutieve werking van de terminal of de computer en 

dus een werkelijke fout van Atos moeten aantonen.  

 

Auteurs als KRUITHOF, BOCKEN, DE LY en DE TEMMERMAN stellen dat het begrip ‘foutieve 

werking’ moet worden geïnterpreteerd in het voordeel van de handelaar.
216

 In hun 

gedachtegang zou het dus volstaan dat de handelaar een storing bewijst, opdat Atos 

aansprakelijk zou zijn. Dat strookt echter niet met artikel 1162 B.W. dat stelt dat bij twijfel de 
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interpretatie dient te gebeuren in het nadeel van degene die heeft bedongen en in het voordeel 

van degene die zich heeft verbonden. 

 

III. Vergoedbare schade. 

Contractuele schade komt enkel voor vergoeding in aanmerking, wanneer ze rechtstreeks en 

onmiddellijk het gevolg is van het niet uitvoeren van het contract.
217

 Daaruit zou men dus 

kunnen afleiden dat indirecte schade niet zal worden vergoed. Dat werd door de rechtspraak 

echter anders geïnterpreteerd.
218

 Enkel schade die in een oorzakelijk verband staat met de fout 

zal worden vergoed. Om te beoordelen of een bepaalde schade een oorzakelijk verband heeft 

met de fout, moet men gebruik maken van de equivalentieleer. Dat houdt in dat men moet 

nagaan of de schade zich ook zou hebben voorgedaan zonder de fout. Als dat het geval is, is 

er geen oorzakelijk verband en moet de schade bijgevolg niet vergoed worden. Contractuele 

schade dient voorzienbaar te zijn op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. 
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Hoofdstuk 5 : De onbeschikbaarheid van het instrument voor de 

elektronische overmaking van geldmiddelen en het oplaadbaar 

instrument
219

 
 

Indien de emittent het instrument voor de elektronische overmaking van geldmiddelen ten 

onrechte blokkeert, levert hij een contractuele wanprestatie waarvoor hij aansprakelijk zal 

zijn.  

 

Vaak wordt in de bijzondere reglementen van die instrumenten wel voorzien in clausules die 

aan de uitgever een machtiging geven om het instrument te blokkeren. De aanvullende 

werking van de goede trouw impliceert dat de houder van de blokkering waar hij zelf niet om 

heeft gevraagd op voorhand op de hoogte moet worden gebracht. Zo heeft de houder de 

mogelijkheid om maatregelen te nemen.   Het principe van de goede trouw vinden we terug in 

artikel 1134 B.W. 

 

Wanneer betalen met een oplaadbaar instrument niet lukt, kan dat ook te wijten zijn aan het 

verlies van de waarde die erop was opgeslagen of aan het niet meer functioneren van het 

instrument. 

 

In dergelijke gevallen zal er wel sprake zijn van een resultaatsverbintenis. De emittent heeft 

immers de verplichting ervoor te zorgen dat de opgeslagen waarde niet wordt aangetast. De 

emittent zal dus aansprakelijk zijn, zodra de houder kan aantonen dat het niet kunnen 

gebruiken van het instrument het gevolg is van het verlies van de opgeslagen waarde. De 

emittent zal zich slechts van zijn aansprakelijkheid kunnen ontdoen indien hij kan aantonen 

dat het verlies van de opgeslagen waarde te wijten is aan een fout van de houder, een derde of 

aan omstandigheden waar hij geen aansprakelijkheid voor draagt.  

 

Analoog daarmee zal ook enkel de schade die in oorzakelijk verband staat met de fout en die 

wordt bewezen worden vergoed. Schade van contractuele aard dient ook voorzienbaar te zijn 

op het moment dat het contract werd gesloten. 
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TITEL 4 : BETALINGSTRANSACTIES IN DE VS 

 

Inleiding 
 

In het Amerikaanse recht bepalen drie rechtsbronnen het wettige kader van 

betalingstransacties : The Electronic Funds Transfer Act (EFTA), The Uniform Commercial 

Code (UCC) en The Truth in Lending Act (TILA). 

 

In  Amerika worden betalingstransacties immers anders geregeld naargelang de aard van het 

betaalinstrument. Die regeling is dus te vergelijken met de Belgische voor de Wet 

Betalingsdiensten in voege trad.  

 

We zullen zowel aandacht besteden aan de procedurele aspecten als de materiële aspecten van 

de foutieve uitvoering. 
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Hoofdstuk 1 : Het procedurele aspect 
 

I. The Electronic Funds Transfer Act. 

De EFTA regelt sinds 1978 de rechten en verplichtingen van personen die deelnemen aan het 

system van geldoverdrachten die elektronisch geïnitieerd worden.
220

 De EFTA werd 

geïmplementeerd in de Federal Reserve Board Regulation E.  

 

Volgens de wet moet ‘de elektronische overmaking van geldmiddelen’ begrepen worden als : 

“iedere overdracht van geldmiddelen die geïnitieerd is met een elektronische terminal, een 

telefoon, een computer of een magnetische tape met als doel een financiële instelling ertoe 

aan te zetten, te instrueren of te autoriseren om een rekening van een klant te debiteren of te 

crediteren”.
221

 

 

Uitermate belangrijk bij het vastleggen van het toepassingsgebied van de EFTA is dat deze 

enkel van toepassing is indien de elektronische overmaking werd geïnitieerd door een 

consument. Dat heeft tot gevolg dat professionele betalers en rechtspersonen buiten het 

toepassingsgebied vallen.  

De EFTA zal evenmin van toepassing zijn wanneer de betalingstransactie onder het 

toepassingsgebied valt van de Truth in Lending Act.  

 

De EFTA is een federale regel die dient te worden ingevuld volgens de principes van de 

minimale harmonisatie. Dat betekent dat de staten in de V.S. wel de mogelijkheid hebben om 

een strengere regelgeving op te leggen dan degene die voorzien is in de EFTA zonder 

evenwel afbreuk te doen aan de bescherming die in de EFTA werd voorzien voor de 

consument. 

 

Wanneer we het toepassingsgebied van de EFTA vergelijken met dat van de PSD of de Wet 

Betalingsdiensten valt het op dat die van de PSD en de Wet Betalingsdiensten beduidend 

ruimer zijn.  

 

De PSD en de Wet Betalingsdiensten hebben als doel een uniform wetgevend kader te 

creëren, onafhankelijk van de aard van het betalingsinstrument en de hoedanigheid van de 

gebruiker. Dat is niet het geval voor de EFTA.  

 

Daaronder vallen immers enkel die geldoverdrachten de elektronisch werden geïnitieerd en 

voor zover ze werden geïnitieerd door consumenten.  

De EFTA vertoont heel wat kenmerken van de in België opgeheven Wet betreffende de 

transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen. 

In die wet sprak men echter niet van consumenten maar van natuurlijke personen.  
 

De EFTA heeft een zogenaamde ‘error resolution procedure’. Met die procedure wil men aan 

de financiële instellingen een strikt tijdschema opleggen de behandeling van klachten die door 

consumenten worden ingediend.
222

 

Dat kunnen ook klachten zijn over een foutieve uitvoering van een elektronische geldstransfer 

of een technische fout bij een computer van een financiële instelling.  
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Wat bijzonder is aan die procedure, is dat ze alleen dient te worden gevolgd als de consument 

er zelf om verzoekt. Merken we daarbij op dat de consument ook rechtstreeks naar de 

rechtbank kan stappen zonder eerst de procedure te doorlopen. 

 

Als we kijken naar het verloop van de procedure, zien we dat die zoals reeds hoger vermeld 

start zoals reeds hoger vermeld met een kennisgeving vanwege de consument. Dat kan een 

mondelinge of een schriftelijke kennisgeving zijn, met dat verschil dat er bij een mondelinge 

kennisgeving nog een schriftelijke bevestiging moet volgen.  

Bovendien is de kennisgeving ook tijdsgebonden. Ze dient te gebeuren binnen een periode 

van zestig dagen vanaf het moment waarop de consument heeft kennis genomen van de 

foutieve uitvoering. Die foutieve uitvoering zal blijken uit de bankafschriften van de 

consument. 

 

Vanaf de kennisgeving heeft de financiële instelling tien werkdagen om te onderzoeken of er 

sprake is van een fout en om zijn conclusie mee te delen aan de consument. Kan de financiële 

instelling het onderzoek niet afronden en het resultaat ervan niet meedelen aan de consument 

binnen die termijn, dan dient zij de rekening van de consument provisioneel te crediteren met 

het betreffende bedrag. Het onderzoek zal dan moeten gebeuren binnen de  vijfenveertig 

dagen vanaf het moment waarop de consument heeft kennis genomen van de vermeende 

vergissing. Zolang het onderzoek loopt, mag de consument het bedrag dat voorlopig op zijn 

rekening werd gecrediteerd gebruiken.  

 

Wanneer de financiële instelling na het onderzoek tot de vaststelling komt dat er wel degelijk 

een fout is geweest, dan moet zij de rekening van de consument crediteren met het bedrag van 

de fout en dit vermeerderd met de interest. Dat moet ze doen ten laatste op de werkdag na de 

dag waarop men heeft vastgesteld dat er zich een fout had voorgedaan.  

 

Wanneer de financiële instelling na het onderzoek concludeert dat er geen fout is geweest 

moet zij de consument ten laatste drie werkdagen na die conclusie daarvan op de hoogte te 

brengen. 

De kennisgeving dient gemotiveerd te worden en men moet ook vermelden dat de consument 

een kopie kan krijgen van alle documenten die de financiële instelling hebben doen besluiten 

dat er geen sprake is van een fout.  

 

In een aantal gevallen heeft de consument recht op een drievoudige schadevergoeding.  

Dit is in volgende gevallen :  

 

- De financiële instelling heeft de rekening van de consument niet tijdig provisioneel 

gecrediteerd. 

- De financiële instelling onderzoekt de vermeende fout niet ter goeder trouw. 

- De financiële instelling kon redelijkerwijze niet vermoeden dat er geen fout was. 

- De financiële instelling besluit wetens en willens dat er geen sprake is van een fout 

terwijl die conclusie niet kan worden genomen op basis van het bewijsmateriaal 

waarop ze op het tijdstip van het onderzoek beschikte. 
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Wanneer een financiële instelling de regels van de wet niet naleeft is zij strafrechtelijk 

aansprakelijk.
223

 Met sancties wil men dat de wettelijke regels afdwingen.  
 

 

II. The Truth in Lending Act 

De  Truth in Lending Act (TILA) vormt sinds 1968 het wettelijk kader voor kredietkaarten in 

de V.S. Het statuut van de TILA werd verder vastgelegd in de zogenaamde ‘Regulation Z’.  

In de TILA werd de ‘billing error resolution procedure’ opgenomen.
224

 Die procedure is niet 

volledig dezelfde als bovenvermelde procedure in de EFTA. 

 

De kredietverlener heeft dertig dagen om de kennisgeving vanwege de consument te 

bevestigen. Vanaf dan beschikt de kredietverlener over een termijn van twee ‘billing cycles’ 

om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van een fout. Die billing cycles kunnen 

maximum negentig dagen duren. De kredietgever kan de betwiste bedragen niet 

terugvorderen zolang het onderzoek loopt. 

 

Wanneer de kredietverlener na het onderzoek vaststelt dat er wel degelijk sprake is van een 

fout, dan mag de rekening van de consument niet worden gedebiteerd.  

 

Wanneer de kredietverlener na het onderzoek vaststelt dat er geen fout is gebeurd, moet hij de 

consument daarvan op de hoogte brengen. Net zoals in de EFTA kan de consument ook in de 

TILA vragen om een kopie te verkrijgen van alle bewijsstukken.  

 

Als we kijken naar de waarde van de procedure, dan zien we dat ze het voor de consument 

mogelijk maakt op een eenvoudige manier informatie te verkrijgen over de transacties. 

Daarnaast zal de consument minder snel ontmoedigd worden om klacht in te dienen, omdat de 

wet strikte tijdslimieten oplegt en sancties voorziet voor de financiële instellingen die de 

procedure niet naleven.  
 

 

 

III. The Uniform Commercial Code 

Op basis van de Uniform Commercial Code is het zo dat een betalingstransactie wordt 

uitgevoerd op grond van de rekeningnummer. Vandaar dat de opdrachtgever de taak heeft om 

zeer omzichtig om te gaan bij het invullen van het rekeningnummer van de begunstigde. Het 

is immers zo dat indien de opdrachtgever de begunstigde identificeert door een foutief 

rekeningnummer maar met de juiste naam de opdrachtgever toch aansprakelijk kan worden 

gesteld voor het geleden verlies. Deze regel is tot stand gekomen om de automatische 

verwerking van betalingsopdrachten te vergemakkelijken. Informaticasystemen kunnen 

makkelijker rekeningnummers controleren dan namen.  

De opdrachtgever dient wel op de hoogte te zijn gesteld door zijn financiële instelling van het 

feit dat deze de overschrijvingsopdrachten uitvoeren op grond van de rekeningnummer.
225

 

 

Bovenstaande regel is ook terug te vinden in de PSD.
226
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Hoofdstuk 2 : Het materiële aspect 

 

I. The Electronic Funds Transfer Act 

Een financiële instelling is aansprakelijk voor de schade die de consument lijdt, wanneer ze de 

transfer niet heeft uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken, wanneer ze de transfer met een 

fout bedrag heeft gedaan of wanneer ze de transfer laattijdig heeft uitgevoerd. De financiële 

instelling zal daarentegen geen aansprakelijkheid dragen als ze  het bewijs kan leveren dat :  

- de foutieve uitvoering werd veroorzaakt door een act of God of een andere 

omstandigheid buiten haar controle.
227

 

- de consument op het moment waarop hij de transactie initieerde op de hoogte was van 

de storing die voor de foutieve uitvoering heeft gezorgd.
228

 

 

Daarbij moeten we opmerken dat de financiële instelling een act of God of een andere 

omstandigheid buiten haar controle allen kan inroepen op voorwaarde dat ze alle redelijke 

maatregelen heeft genomen om te vermijden dat de omstandigheid zich zou voordoen.
229

 

 

 

 

II. The Uniform Commercial Code 

Voor de foutieve uitvoering van betalingsopdrachten is ook artikel 4A van de UCC relevant. 

De Uniform Commercial Code (UCC) is van toepassing wanneer de betalingsdienstgebruiker 

een overschrijving via een banksysteem doet dat niet onder het toepassingsgebied van de 

EFTA valt.  Artikel 4A is ook van toepassing op niet-consumenten en 

overschrijvingsopdrachten die geïnitieerd werden op papier.  

De EFTA heeft voorrang op de UCC Artikel 4A-108 stelt immers dat het artikel niet van 

toepassing is wanneer de overschrijvingen binnen het toepassingsgebied van de EFTA vallen. 

In wat volgt zullen we een aantal mogelijke situaties behandelen. 

 

§1. Foutieve invulling van de overmakingsopdracht 

Het is mogelijk dat de opdrachtgever foutieve gegevens heeft doorgegeven over het bedrag of 

de begunstigde. We dienen dan eerst na te gaan of er tussen de partijen een zogenaamde 

‘security procedure’ werd overeengekomen.  

 

Wanneer de opdrachtgever kan aantonen dat hij wel heeft gehandeld volgens de security 

procedure en dat als de financiële instelling dat ook had gedaan, ze de fout had ontdekt, dan 

moet de opdrachtgever de financiële instelling niet vergoeden met het betreffende bedrag. De 

voorwaarde is wel dat de security procedure uitdrukkelijk werd overeengekomen.
230
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De financiële instelling zal dan zelf het ten onrechte gecrediteerde bedrag moeten terug 

vorderen van de begunstigde.
231

 

Op de bovenstaande regel is er wel een uitzondering : de discharge for value rule. Wanneer 

een persoon, van wie de rekening ten onrechte werd gecrediteerd, niet weet dat het bedrag op 

zijn rekening het resultaat is van een foutieve uitvoering, mag hij dat bedrag behouden.
232

 

Die regel druist in tegen de in België geldende leer van de onverschuldigde betaling. Op basis 

daarvan beschikt de financiële instelling immers over de mogelijkheid om het betreffende 

bedrag terug te vorderen.  

Wanneer de opdrachtgever alles correct doorgeeft, maar er door de transmissie een foutief 

bedrag of een onjuiste persoon wordt doorgegeven, staat de opdrachtgever daarvoor in. De 

opdrachtgever staat dus in voor het betaalsysteem waarop hij een beroep doet. Ook dat is in 

België anders geregeld. Wanneer de betalingsdienstaanbieder het betalingssysteem heeft 

aanvaard staat hij in voor het betalingssysteem en niet de opdrachtgever.  

 

§2. Foutieve uitvoering 

We gaan er nu van uit dat de overmakingsopdracht correct werd geïnitieerd. Als het bij de 

foutieve uitvoering misloopt, kan dat verschillende oorzaken hebben. De financiële instelling 

heeft bijvoorbeeld een te groot bedrag overgemaakt of ze heeft de opdracht twee keer 

uitgevoerd. In die gevallen zal ze dan enkel het bedrag van de opdracht kunnen vorderen van 

de opdrachtgever. Het verschil zal ze moeten vorderen van de begunstigde.  

Het is ook mogelijk dat de opdracht aan een foutieve begunstigde wordt gedaan. Dan vindt de 

zogenaamde money back guarantee toepassing. Die garantie houdt in dat de rekening van de 

opdrachtgever niet kan worden gedebiteerd of opnieuw met het bedrag van de 

overmakingsopdracht gecrediteerd moet worden. Op die regel bestaat er echter een 

uitzondering. Wanneer de opdrachtgever de tussenkomst van een financiële instelling 

opdringt aan zijn eigen financiële instelling en de fout is te wijten aan de tussenkomende 

financiële instelling dan vindt bovenstaande regel geen toepassing.
233

 

Het grote voordeel van de regeling in de UCC is dat men vrij kan overeenkomen welke partij, 

die tussenkomt in de afwikkeling van een overschrijvingsopdracht, aansprakelijk zal zijn voor 

de foutieve uitvoering. Er wordt in artikel 4A UCC een opsomming gegeven van allerlei 

fouten die zich kunnen voordoen in hoofde van verschillende partijen. Een gedetailleerde 

regeling wordt echter niet voorzien. 
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Hoofdstuk 3 : De verschuldigde vergoeding 

I. The Electronic Funds Transfer Act 

Wanneer een consument schade lijdt doordat een overmakingsopdracht foutief werd 

uitgevoerd dient alle schade te worden vergoed die haar onmiddellijke oorzaak vindt in de 

foutieve uitvoering.
234

 Daarnaast moet men ook kijken naar § 1693 (m) van de EFTA. Die 

heeft betrekking op de civielrechtelijke sanctionering van financiële instellingen die de 

bepalingen van de EFTA niet naleven. Op grond van dat artikel dient de schadevergoeding, 

naast de vergoeding van de schade die haar rechtstreekse oorzaak vindt in de foutieve 

uitvoering, ook een bedrag te omvatten van minimaal honderd dollar en van maximaal 

duizend dollar.  

Wanneer de vordering van de consument succesvol is, dient het geding te worden vergoed, 

net als het ereloon van de advocaat. De schadevergoeding is evenwel beperkter wanneer de 

foutieve uitvoering niet werd veroorzaakt door opzet maar te wijten was aan een bona fide 

error vanwege de financiële instelling. De financiële instelling moet ook over procedures 

beschikken om misverstanden te vermijden. In die laatste situatie zal de te vergoeden schade 

enkel de werkelijk geleden en bewezen schade omvatten.
235

 

Het verschil tussen de bovenvermelde vergoedingen is de indirecte schade of zogenaamde 

consequential damages. Enkel de vergoeding van de schade die haar onmiddellijke oorzaak 

vindt in de foutieve uitvoering omvat de indirecte schade of consequential damages. De 

vergoeding van de werkelijk geleden en bewezen schade betreft uitsluitend de schade die door 

de wederpartij kon worden verwacht.
236

 

 

II. The Uniform Commercial Code 

In de UCC kan de indirecte schade slechts worden vergoed als dat uitdrukkelijk is voorzien in 

een geschreven overeenkomst. Die overeenkomst dient te zijn overeengekomen tussen de 

opdrachtgever van de overmakingsopdracht en de financiële instelling die de 

overmakingsopdracht heeft aanvaard.
237

 

Wanneer de foutieve uitvoering te wijten is aan de financiële instelling van de begunstigde 

geldt er een andere regel. Men dient dan na te gaan of de begunstigde zijn financiële instelling 

heeft verzocht om zijn rekening te crediteren. Als hij dat niet gedaan heeft moet hij ervan op 

de hoogte worden gebracht hij daardoor bijzondere schade kan lijden. 

Indien de begunstigde zijn financiële instelling daarvan op de hoogte heeft gebracht maar de 

rekening van de begunstigde toch niet werd gecrediteerd, dan zal de financiële instelling ook 

aansprakelijk zijn voor de indirecte schade. Wanneer de financiële instelling er 
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redelijkerwijze mocht aan twijfelen dat de begunstigde recht had op betaling kan dat anders 

zijn.
238

 

De regel dat de financiële instelling van de opdrachtgever de schade dient te vergoeden als dat 

in een overeenkomst tussen hen beiden werd voorzien is er gekomen door een compromis bij 

het opstellen van artikel 4A van de UCC. Tegenover die aansprakelijkheidsbeperking staat dat 

de financiële instellingen bereid werden gevonden om de verplichting op zich te nemen om 

het bedrag van de overschrijving terug te storten op de rekening van de opdrachtgever 

wanneer de overschrijving niet werd afgewikkeld.
239

 

Uit de Evra case
240

 was immers gebleken tot welke indirecte schade een overschrijving kan 

lijden. De Evra case gaat tussen de Evra corporation enerzijds en de Swiss bank corporation 

anderzijds. De zaak was als volgt. Hyman – Michaels Co. (de voorganger van Evra co.) had 

een contract met een schipeigenaar omtrent de chartering van het schip. Door een laattijdige 

betaling van Evra co. Wordt het chartercontract ontbonden en hierdoor lijdt Evra een verlies 

van 2,1 miljoen dollar. Evra deed zijn betalingen via een Zwitserse bank door middel van de 

betaalopdracht door te faxen. De betaling werd wel tijdig doorgegeven maar doordat er geen 

papier in het faxtoestel zat is de betaling niet doorgekomen en niet op tijd uitgevoerd. Evra 

stelde dat zijn bank aansprakelijk was voor de schade (2,1 miljoen dollar) die hij had verloren 

aangezien de laattijdige betaling tot gevolg had dat het chartercontract werd opgezegd 

waardoor Evra ook geen staal meer kan transporteren naar Brazilië. In deze zaak werd 

geoordeeld dat de bank geen weet had van het onderliggende contract tussen Evra co. en de 

schipeigenaar en dat het de schade dus niet kon voorzien.
241

 Naar aanleiding van deze zaak is 

dit dan opgenomen in artikel 4A van de UCC. Men is dus niet aansprakelijk voor de indirecte 

schade. Dit is ook het geval in het gemeen recht. 

In ruil voor de zekerheid dat zij niet instaan voor die indirecte schade (tenzij anders wordt 

overeengekomen) geven de financiële instellingen de Money Back Guarantee. 
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Hoofdstuk 4 : Andere rechtsbron 

Regulation J. 

De  Regulation J. is van toepassing op transacties die worden voltrokken via het systeem van 

de Federal Reserve.
242

 Indien de financiële instelling van de opdrachtgever een 

overschrijvingsopdracht foutief uitvoert doordat ze een groter bedrag overschrijft dan dat van 

de opdracht of doordat ze de overschrijvingsopdracht twee keer uitvoert, dan heeft de 

financiële instelling het recht om het teveel betaalde terug te vorderen van de begunstigde, 

voor zover dat binnen de wet betreffende dwaling en restitutie valt. 

De Federal Reserve Bank die optreedt als bank van de begunstigde, mag zich baseren op de 

unieke identificator om de overschrijvingsopdracht uit te voeren. Dat geldt ook als de unieke 

identificator niet overeenstemt met de naam die werd opgegeven door de opdrachtgever. De 

voorwaarde daarvoor is dat de bank niet op de hoogte is van de discrepantie.
243

 

Als een overschrijvingsopdracht laattijdig wordt uitgevoerd moet de financiële instelling 

interest betalen aan de opdrachtgever of begunstigde. Andere schade zal niet worden vergoed. 

De regelen uit Regulation J. zijn veelal dezelfde als die in de UCC.  
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Hoofdstuk 5 : Het Belgische en Amerikaanse recht vergeleken. 

In dit hoofdstuk zullen we rechtsregels over de foutieve uitvoering van betalingstransacties uit 

het Belgische en Amerikaanse recht met elkaar vergelijken.  

In België geldt in dergelijke gevallen de leer van de onverschuldigde betaling. Concreet moet 

een persoon aan wie je een bedrag hebt betaald dat je niet aan die persoon verschuldigd was, 

dat bedrag terug betalen. De leer van de onverschuldigde betaling dient zich zoals hierboven 

reeds vermeld te situeren in de relatie tussen de betalingsdienstaanbieder en de begunstigde.  

Anders is het in het Amerikaanse recht. Daarin wordt immers aanvaard dat de persoon van 

wie de rekening ten onrechte werd gecrediteerd het bedrag van de overschrijving mag 

behouden indien hij dat bedrag te goeder trouw heeft ontvangen. Met “te goeder trouw 

ontvangen” bedoelt men dat de persoon niet weet dat de creditering van zijn rekening het 

gevolg is van een foutieve uitvoering van een betalingsopdracht. 
244

 

Wat de aansprakelijkheid betreft, hebben we vastgesteld dat de Wet Betalingsdiensten een 

onderscheid maakt tussen betalingsopdrachten die worden geïnitieerd door de betaler 

enerzijds en opdrachten die worden geïnitieerd door de begunstigde anderzijds. Bij de door de 

betaler geïnitieerde opdrachten geldt als algemene regel een risicoaansprakelijkheid waarbij 

de betalingsdienstaanbieder jegens de betaler aansprakelijk is voor de juiste uitvoering van de 

betalingsopdracht. Zoals uitgebreid besproken staat die echter niet in voor alles wat fout kan 

lopen. In artikel 4A van de UCC uit het Amerikaanse regime lezen we een vergelijkbaar 

regime. Daarin wordt voorzien in een “money back guarantee” : als de rekening van de 

begunstigde niet werd gecrediteerd met het bedrag van de overschrijving, mag de rekening 

van de opdrachtgever ook niet worden gedebiteerd met het bedrag. Als dat wel al werd 

gedaan moet men de rekening van de opdrachtgever opnieuw crediteren met het bedrag.
245

 

Als we kijken de omvang van de aansprakelijkheid, kunnen we stellen dat op basis van artikel 

4A van de UCC de betalingsdienstaanbieders in principe niet aansprakelijk zijn voor de 

indirecte schade. In België kan indirecte schade wel worden vergoed maar in de praktijk zal 

men contractueel een afwijkend beding opstellen zodat die er niet onder valt. In de praktijk 

komt men aldus tot hetzelfde resultaat, zij het langs een andere weg. 

Voor betalingsopdrachten die werden geïnitieerd door de begunstigde zijn er een aantal 

uitzonderingen zoals overmacht waarbij de betalingsdienstaanbieder aan zijn 

aansprakelijkheid kan ontsnappen. In het Amerikaanse recht is dat anders geregeld. Krachtens 

artikel 4A UCC kan de betalingsdienstaanbieder niet aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen 

als de gebrekkige uitvoering het gevolg is van overmacht.
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CONCLUSIE 

Geniet de consument een goede bescherming wanneer een betalingstransactie foutief wordt 

uitgevoerd ? Die vraag hebben we in deze masterproef onderzocht. We kunnen stellen dat het 

met de invoering van de Wet Betalingsdiensten voor de consument allicht wel duidelijker is 

geworden welke wetgeving op hem van toepassing is. Voordien bestonden er in België 

immers verschillende wetten naast elkaar afhankelijk van het betaalinstrument dat voor de 

transactie werd gebruikt, het bedrag ervan enzovoort. De huidige wetgeving geldt voor het 

merendeel van de betalingstransacties. De vraag stelt zich dan of de eigenlijke bescherming er 

voor de consument er ook op vooruit is gegaan. 

In de Wet Betalingsdiensten is een aansprakelijkheidsregeling uitgewerkt voor de foutieve 

uitvoering van een betalingsopdracht voor overschrijvingen binnen de Europese Economische 

Ruimte. Die geldt zowel voor schriftelijk als voor elektronisch geïnitieerde 

betalingsopdrachten en voor binnenlandse of grensoverschrijdende (binnen EER) opdrachten. 

De Wet Betalingsdiensten maakt evenmin een onderscheid tussen betalingsopdrachten die 

geïnitieerd worden door consumenten of andere betalingsdienstgebruikers. Er is wel voorzien 

in de mogelijkheid om ten opzichte van betalingsdienstgebruikers die geen consument zijn  

kunnen af te wijken. Dat zal in de praktijk dan ook zo goed als altijd worden gedaan.  

Aangezien de Wet Betalingsdiensten voorziet in een risicoaansprakelijkheid in hoofde van de 

betalingsdienstaanbieder kunnen we stellen dat de consument goed wordt beschermd. Toch 

kunnen we ons de vraag stellen of die bescherming volstaat. Ze valt immers weg bij situaties 

van overmacht. Daarbij stelt zich dan nog het probleem dat het niet eenvoudig is om te 

bepalen of men nu te maken heeft met een situatie van overmacht of niet. Op dat vlak voorziet 

het Amerikaanse rechtssysteem in een grotere bescherming voor de consument. Daarin kan de 

betalingsdienstaanbieder zoals besproken immers niet aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen 

in geval van overmacht. 

De bescherming van de consument is kan ook beter in het volgend opzicht. De consument is 

er zich niet altijd voldoende van bewust  dat een overschrijving wordt uigevoerd uitsluitend 

op basis van de BIC of IBAN. In de praktijk krijgt de consument vaak de verkeerde indruk dat 

ook de naam en het adres van de begunstigde belangrijk zijn en dat de bank de 

rekeningnummer met deze andere gegevens dient te controleren. Dat creëert een vals 

veiligheidsgevoel. 

Een ander kritiek punt is dat men in relatie tot betalingsdienstgebruikers die geen consument 

zijn, van de regels van de Wet Betalingsdiensten kan afwijken. Op die manier kan men de 

regels dus buitenspel zetten. In de vroegere regeling, met name de Wet Grensoverschrijdende 

Overschrijvingen, was dat niet mogelijk. Diewet was van dwingend recht. Voor 

betalingsdienstgebruikers die geen consument zijn is de bescherming er dus zeker niet op 

vooruit gegaan.  

Zoals ook werd besproken is de regeling omtrent de aansprakelijkheid van de Wet 

Betalingsdiensten niet goed afgestemd op de regeling betreffende het tijdstip van betaling.   

Uit de vergelijking tussen het technische instrument, zijnde het SEPA project, en het 

juridische instrument, zijnde de Wet Betalingsdiensten, zijn er ook een aantal verschillen naar 

voren gekomen. De Wet Betalingsdiensten heeft een ruimer toepassingsgebied. Dat beperkt 

zich immers niet tot betalingsproducten die conform zijn aan SEPA. De wet is van toepassing 

op alle overschrijvingen, domiciliëringen, betalingen met betaalkaarten en op nog andere 

betalingsdiensten zoals die die via de gsm worden uitgevoerd.  
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Voor betalingstransacties in dollar of betalingstransacties uitgevoerd met iemand in Japan zal 

het gemeen recht nog steeds een belangrijke rol vervullen. Op dat vlak heeft de Wet 

Betalingsdiensten niets veranderd. Wat wel belangrijk is, is dat men in relatie tot 

betalingsdienstgebruikers die geen consument zijn, kan afwijken van de bepaling van de Wet 

Betalingsdiensten. In de praktijk wordt dat dan ook zogoed als altijd gedaan. Ook om de 

rechtmatigheid van die bedingen te toetsen zal men ook moeten teruggrijpen naar het gemeen 

recht.  

Men kan dus stellen dat door de invoering van de Wet Betalingsdiensten er meer 

duidelijkheid is gecreëerd omtrent de wetgeving waaronder men zal vallen dan voordien maar 

dat de bescherming van de consument op zichzelf er in België niet echt sterk op is verbeterd 

dan voordien. De consument wordt er immers nog steeds niet voldoende op gewezen dat een 

betalingstransactie enkel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de unieke identificator. 

De consument krijgt in de praktijk vaak de valse indruk dat een bank de naam en de unieke 

identificator nog zal vergelijken terwijl dit in de praktijk niet het geval is. In België zijn er 

bovendien ook nog een aantal situaties waarbij de betalingsdienstaanbieder van zijn 

aansprakelijkheid kan ontsnappen zoals in het geval van overmacht. Hier geniet de consument 

in Amerika een sterkere bescherming doordat in situaties van overmacht de 

betalingsdienstaanbieder niet aan zijn aansprakelijkheid kan ontsnappen. 

Samengevat heeft de Wet Betalingsdiensten duidelijkheid gebracht in de aansprakelijkheid bij 

foutief uitgevoerde betalingsdiensten. Maar de consumentenbescherming op zich is op 

verschillende punten vatbaar voor verbetering. Het Amerikaanse rechtssysteem zou daarbij als 

inspiratiebron kunnen dienen. 
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