
     

 

Wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten, BS 15 januari 2010  

Art. 14  

De aan de betalingsdienstgebruiker te verstrekken informatie en voorwaarden bevat minstens de 

volgende elementen betreffende:  

1° de betalingsdienstaanbieder:  

a) de identiteit van de betalingsdienstaanbieder, desgevallend zijn ondernemingsnummer, het 

geografische adres van zijn hoofdkantoor en, in voorkomend geval, het geografische adres van 

zijn agent of bijkantoor in België waar de betalingsdienst wordt aangeboden, en enig ander adres, 

met inbegrip van het e-mailadres, dat relevant is voor de communicatie met de 

betalingsdienstaanbieder, en 

b) de gegevens betreffende de bevoegde toezichthoudende prudentiële autoriteit en het relevante 

register bij deze autoriteit waarin de betalingsdienstaanbieder met het oog op zijn vergunning is 

ingeschreven en het registratienummer of gelijkaardig middel waarmee de registerinschrijvingen 

gecontroleerd kunnen worden, 

2° het gebruik van een betalingsdienst:  

a) een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de aan te bieden betalingsdienst, en, 

desgevallend, een beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van het betaalinstrument en in het 

bijzonder het feit of de mogelijkheid bestaat uitgavenlimieten voor het gebruik van het 

betaalinstrument overeenkomstig artikel 30, § 1, overeen te komen, 

b) de gedetailleerde informatie of de unieke identificator die door de betalingsdienstgebruiker 

moet worden verstrekt opdat een betalingsopdracht correct kan worden uitgevoerd, 

c) de vorm waarin en de procedure volgens welke de instemming met het uitvoeren van een 

betalingstransactie wordt gegeven, respectievelijk wordt ingetrokken, overeenkomstig de artikelen 

28 en 42, 

d) een referentie aan het in artikel 40 omschreven tijdstip van ontvangst van een 

betalingsopdracht en aan het eventueel door de betalingsdienstaanbieder bepaalde uiterste 

tijdstip, 

e) de maximumuitvoeringstermijn voor de aangeboden betalingsdiensten, 

3° de kosten, rentevoeten en wisselkoersen:  

a) alle kosten die door de betalingsdienstgebruiker aan zijn betalingsdienstaanbieder verschuldigd 

zijn en, desgevallend, de uitsplitsing van de bedragen van deze kosten, 

b) desgevallend, de toe te passen rentevoet op jaarbasis en wisselkoers, of, indien 

referentierentevoet en -wisselkoers te hanteren zijn, de wijze van berekening van de feitelijke 

interesten en de relevante datum en de index of basis voor de vaststelling van die 

referentierentevoet of -wisselkoers en 



c) indien overeengekomen, de onmiddellijke toepassing van wijzigingen in de referentierentevoet 

of -wisselkoers en de informatievereisten met betrekking tot de wijzigingen overeenkomstig 

artikel 16, § 2, 

4° de communicatie:  

a) desgevallend, de technieken voor communicatie, met inbegrip van de technische vereisten van 

de apparatuur van de betalingsdienstgebruiker, zoals tussen de partijen voor de mededeling van 

informatie en kennisgevingen overeenkomstig deze wet overeengekomen; 

b) de wijze waarop en de frequentie waarmee informatie krachtens deze wet wordt verstrekt of ter 

beschikking wordt gesteld; 

c) de taal of talen waarin het raamcontract wordt gesloten en waarin de communicatie gedurende 

de looptijd van de contractuele betrekking plaatsvindt, en 

d) het recht van de betalingsdienstgebruiker om de contractuele voorwaarden van het 

raamcontract en informatie en voorwaarden overeenkomstig artikel 15 te ontvangen, 

5° de beschermende en corrigerende maatregelen:  

a) desgevallend, een beschrijving van de risico's en de voorzorgsmaatregelen die de 

betalingsdienstgebruiker neemt om de veilige bewaring van een betaalinstrument te waarborgen, 

alsook de wijze waarop de betalingsdienstaanbieder in kennis wordt gesteld voor de toepassing 

van artikel 31, § 1, 2°, 

 

b) indien overeengekomen, de voorwaarden waaronder de betalingsdienstaanbieder zich het recht 

voorbehoudt het gebruik van een betaalinstrument te blokkeren overeenkomstig artikel 30, 

c) de aansprakelijkheid van de betaler overeenkomstig artikel 37, met inbegrip van de vermelding 

van het relevante bedrag, 

d) de wijze waarop en de termijn waarbinnen de betalingsdienstgebruiker de 

betalingsdienstaanbieder in kennis stelt van een niet-toegestane of foutief uitgevoerde 

betalingstransactie overeenkomstig artikel 34, onder vermelding van de aansprakelijkheid van de 

betalingsdienstaanbieder voor niet-toegestane betalingstransacties overeenkomstig artikel 36, 

e) de aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder voor de uitvoering van 

betalingstransacties overeenkomstig de artikelen 50 tot 52, 

f) de voorwaarden voor terugbetaling overeenkomstig de artikelen 38 en 39, 

6° de wijziging en de opzegging van het raamcontract:  

a) indien overeengekomen, het feit dat de betalingsdienstgebruiker geacht wordt overeenkomstig 

artikel 16 wijzigingen in de voorwaarden te hebben aanvaard tenzij hij de 

betalingsdienstaanbieder vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen 

ervan in kennis heeft gesteld dat hij de wijzigingen niet aanvaardt, 

b) de looptijd van het raamcontract, 

c) het recht van de betalingsdienstgebruiker om een raamcontract op te zeggen en alle afspraken 

met betrekking tot de opzegging overeenkomstig de artikelen 16, § 1 en 17, 



7° de rechtsmiddelen:  

a) de contractuele bepalingen inzake het op de overeenkomst toepasselijke recht en/of inzake de 

bevoegde rechter, 

b) de klachten- en de buitengerechtelijke beroepsprocedures die voor de betalingsdienstgebruiker 

overeenkomstig de titel IV van deze wet openstaan met inbegrip van het geografisch adres van de 

instelling waartoe de betalingsdienstgebruiker zijn klachten kan richten, waaronder de benaming 

en het adres van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst 

Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. 

 

 

 

 

 


