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stellen van de internationale bevoegdheid van de 
Nederlandse rechter in mogelijke vervolgproce-
dures (meervoud) waarin de individuele schade-
vorderingen van de Nederlandse beleggers wor-
den behandeld. Die vragen hebben echter weinig 
te maken met het vaststellen van de internatio-
nale bevoegdheid van de Nederlandse rechter 
om kennis te nemen van de collectieve actie van 
de VEB. Het Hof van Justitie kan er derhalve voor 
kiezen om die vragen onbeantwoord te laten 
(vgl. HvJ EU HvJ EG 16 juli 2009, 
ECLI:EU:C:2009:475, r.o. 35-36 (Zuid-Chemie)). 
11. De Hoge Raad had zich bij het opstellen van 
de prejudiciële vragen derhalve meer rekenschap 
mogen geven van de bijzondere context van de 
onderhavige procedure, in plaats van zich te la-
ten leiden door de veronderstelde vervolgproce-
dure en twee stappen vooruit te denken. De hui-
dige vraagstelling gaat ongetwijfeld tot een 
interessant oordeel van het Hof van Justitie lei-
den, maar dan vooral ten aanzien van de status 
van vorderingen die worden ingesteld door 
“3:305a-organisaties” onder Brussel I-bis. Hope-
lijk geeft het Hof van Justitie daarbij tevens dui-
delijkheid over de lokalisering van het Erfolgsort 
bij zuivere vermogensschade in het kader van 
individuele vorderingen gebaseerd op beleg-
gingsschade voor de toepassing van art. 7 lid 2 
Brussel I-bis, maar de mogelijkheid dat het Hof 
van Justitie zich terughoudend opstelt is reëel 
(vgl. Knigge & Sluijter, «JBPR» 2018/34, par. 
9-12). De vraagstelling had beter kunnen vertrek-
ken vanuit de veronderstelling dat op Europees 
niveau eigenlijk helemaal geen regels bestaan 
voor collectieve acties en dat die lacune onder 
het bestaande raamwerk van Brussel I-bis opge-
lost moet worden. Helaas biedt dat laatste ook 
weinig garantie voor succes.
12. A-G Bobek heeft vrij recent benadrukt dat 
Brussel I-bis geen bepalingen inzake procedures 
voor collectief verhaal bevat en dat hij het niet de 
rol van de rechter acht om te trachten met één 
pennenstreek collectief verhaal in te voeren 
(ECLI:EU:C:2017:863, par. 119-123 (Schrems II)). 
Zijn opmerking zag op consumentenzaken, maar 
zijn argument dat een dergelijke handelwijze te-
gen de logica van Brussel I-bis in zou druisen is 
veel algemener van aard (zie T.A.G. Bens, ‘Preach 
What You Practice: The Allocation of Claims in 
Cross-Border Multi-Party Disputes’, in: C.S. Rupp 
e.a. (red.), IPR zwischen Tradition und Innovation, 
Tübingen: Mohr Siebeck 2019 (verwacht), p. 67-

84). Bovendien valt lastig in te zien waarom het 
Hof van Justitie enkel in het kader van collectieve 
acties die strekken tot het verhaal van internatio-
nale beleggingsschade aparte bevoegdheidsre-
gels zou creëren, terwijl een meer omvattend al-
gemeen raamwerk voor de coördinatie van 
collectieve acties op Europees niveau ontbreekt. 
De Hoge Raad zet het onderwerp met zijn preju-
diciële vragen in ieder geval weer op de Europe-
se agenda en dat is op zichzelf bezien een goede 
zaak. Desalniettemin moet men niet al te ver op 
de zaken vooruit willen lopen. De antwoorden 
zouden nog wel eens kunnen tegenvallen.

T.A.G. Bens,
promovenda bij het Onderzoekcentrum Onderne-
ming & recht, Radboud Universiteit Nijmegen
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Prudentieel toezicht op EGI’s

Hof van Justitie EU 
16 januari 2019, nr. C-389/17, 
ECLI:EU:C:2019:25
(Silva de Lapuerta, Bonichot, Regan, 
Fernlund, Rodin)
Noot mr. dr. E.J. van Praag en mr. P.B. 
Hoefnagels

Prejudiciële beslissing. Uitleg van begrip 
“werkzaamheden die verband houden met 
uitgifte van elektronisch geld”. Onderscheid 
betalingsdiensten van belang in verband met 
berekeningswijze eigen vermogen. 

[Richtlijn 2009/110/EG art. 5 lid 2 en lid 3]Noot mr. dr. E.J. van Praag, mr. P.B. Hoefnagels

Aan de orde is of diensten die instellingen voor 
elektronisch geld verrichten in het kader van beta-
lingstransacties werkzaamheden zijn die verband 
houden met de uitgifte van elektronisch geld. In-
stellingen voor elektronisch geld moeten krach-
tens art. 5 van Richtlijn 2009/110/EG voldoen aan 
bepaalde vereisten inzake het eigen vermogen. 
Deze bepaling voorziet in een uitzondering op de 
regels inzake het eigen vermogen van Richtlijn 
2007/64/EG, voor zover deze diensten verband 
houden met de uitgifte van elektronisch geld.
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Om vast te stellen of de diensten die aan de orde 
zijn in het hoofdgeding werkzaamheden zijn die 
verband houden met de uitgifte van elektronisch 
geld, moet worden bepaald of deze diensten in-
trinsiek verbonden zijn aan de uitgifte of terugbe-
taling van elektronisch geld. 
Aangezien de uitgifte van elektronisch geld on-
voorwaardelijk en automatisch een recht op te-
rugbetaling met zich meebrengt, omvat het be-
grip “betalingsdienst die verband houdt met de 
uitgifte van elektronisch geld” ook de terugbeta-
ling van het elektronisch geld in de zin van art. 5 
lid 2 van Richtlijn 2009/110/EG.
Derhalve vormt een betalingsdienst die wordt 
verricht met het doel om de terugbetaling van de 
nominale waarde van het elektronisch geld moge-
lijk te maken, een werkzaamheid die verband 
houdt met de uitgifte van elektronisch geld.
Art. 5 lid 2 van Richtlijn 2009/110/EG moet aldus 
worden uitgelegd dat diensten die instellingen 
voor elektronisch geld in het kader van betalings-
transacties verrichten, zoals die welke in het 
hoofdgeding aan de orde zijn, werkzaamheden 
zijn die verband houden met de uitgifte van elek-
tronisch geld in de zin van deze bepaling wanneer 
deze diensten in het kader van een en dezelfde 
betalingstransactie de uitgifte of de terugbetaling 
van elektronisch geld met zich meebrengen.

Paysera LT UAB, voorheen EVP International 
UAB,
in tegenwoordigheid van:
Lietuvos bankas.

Arrest
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitlegging van artikel 5, lid 2, en artikel 6, 
lid 1, onder a), van richtlijn 2009/110/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 september 
2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening 
van en het prudentieel toezicht op de werkzaam-
heden van instellingen voor elektronisch geld, tot 
wijziging van de richtlijnen 2005/60/EG en 
2006/48/EG en tot intrekking van richtlijn 
2000/46/EG (PB 2009, L 267, blz. 7).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een 
procedure die door “Paysera LT” UAB, voorheen 
“EVP International” UAB (hierna: “Paysera”), is 
aangespannen tegen een besluit van de Lietuvos 
banko Priežiūros tarnyba (dienst toezicht van de 
bank van Litouwen) waarbij deze laatste aan ver-
zoekster een waarschuwing heeft gegeven wegens 

de onjuiste toepassing van de methoden voor de 
berekening van het eigen vermogen in het kader 
van bepaalde betalingstransacties (hierna: “be-
streden besluit”).

Toepasselijke bepalingen

Richtlijn 2009/110
3. De overwegingen 2, 7 tot en met 9 en 11 van 
richtlijn 2009/110 luiden als volgt:
“(2) De Commissie heeft in haar beoordeling van 
richtlijn 2000/46/EG [van het Europees Parle-
ment en de Raad van 18 september 2000 betref-
fende de toegang tot, de uitoefening van en het 
bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamhe-
den van instellingen voor elektronisch geld (PB 
2000, L 275, blz. 39)] benadrukt dat deze richtlijn 
diende te worden herzien omdat sommige bepa-
lingen ervan de totstandkoming van een echte 
interne markt voor e-gelddiensten en de ontwik-
keling van dergelijke gebruikersvriendelijke dien-
sten zouden hebben gehinderd.
[...]
(7) Het is aangewezen een heldere definitie van 
elektronisch geld in te voeren die technisch neu-
traal is. Deze definitie dient alle situaties te be-
strijken waarin de betalingsdienstaanbieder een 
voorafbetaalde opgeslagen waarde uitgeeft in ruil 
voor geld, die kan worden gebruikt voor beta-
lingsdoeleinden omdat dit door derden wordt 
aanvaard als betaling.
(8) De definitie van elektronisch geld dient be-
trekking te hebben op elektronisch geld dat ofwel 
wordt aangehouden op een betaalinstrument dat 
in het bezit is van de houder van het elektronisch 
geld, ofwel op afstand is opgeslagen op een server 
en door de houder van het elektronisch geld 
wordt beheerd via een specifieke rekening voor 
elektronisch geld. De definitie dient ruim genoeg 
te zijn om geen belemmering te vormen voor de 
technologische innovatie en om niet alleen de 
thans op de markt beschikbare elektronischgeld-
producten te bestrijken, maar ook die welke in de 
toekomst zouden kunnen worden ontwikkeld.
(9) Het stelsel voor de uitoefening van prudentieel 
toezicht op instellingen voor elektronisch geld 
dient te worden herzien en nauwer te worden af-
gestemd op de risico’s die dergelijke instellingen 
lopen. Dat stelsel dient tevens in overeenstem-
ming te worden gebracht met het bij richtlijn 
2007/64/EG [van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 november 2007 betreffende beta-
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lingsdiensten in de interne markt tot wijziging 
van de richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/
EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van richtlijn 
97/5/EG (PB 2007, L 319, blz. 1)] ingevoerd stelsel 
voor de uitoefening van prudentieel toezicht op 
betalingsinstellingen. In dit verband zijn de rele-
vante bepalingen van richtlijn 2007/64/EG van 
overeenkomstige toepassing op instellingen voor 
elektronisch geld, onverminderd de bepalingen 
van deze richtlijn. [...]
[...]
(11) Er is behoefte aan een regeling voor aan-
vangskapitaal gecombineerd met een regeling 
voor lopend kapitaal teneinde een passende con-
sumentenbescherming en een gezonde en pru-
dente bedrijfsvoering van instellingen voor elek-
tronisch geld te garanderen. Gezien het specifieke 
karakter van elektronisch geld dient te worden 
voorzien in een extra methode voor de bereke-
ning van het lopend kapitaal. Er moet voor wor-
den gezorgd dat de volledige beleidsvrijheid op 
toezichtgebied wordt bewaard teneinde te garan-
deren dat alle betalingsdienstaanbieders ten aan-
zien van dezelfde risico’s dezelfde behandeling 
genieten en dat bij de berekeningsmethode reke-
ning wordt gehouden met de specifieke bedrijfssi-
tuatie van elke instelling voor elektronisch geld. 
Voorts dienen regelingen te worden getroffen om 
instellingen voor elektronisch geld op te leggen 
geldmiddelen van houders van elektronisch geld 
gescheiden te houden van de geldmiddelen die de 
instelling voor elektronisch geld voor het verrich-
ten van andere bedrijfsactiviteiten gebruikt. In-
stellingen voor elektronisch geld dienen tevens 
onderworpen te zijn aan effectieve voorschriften 
ter bestrijding van het witwassen van geld en ter-
rorismefinanciering.”
4. Artikel 2, “Definities”, van richtlijn 2009/110 
bepaalt:
“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt ver-
staan onder:
[...]
2. “elektronisch geld”: elektronisch, met inbegrip 
van magnetisch, opgeslagen monetaire waarde 
vertegenwoordigd door een vordering op de uit-
gever, welke is uitgegeven in ruil voor ontvangen 
geld om betalingstransacties als gedefinieerd in 
artikel 4, punt 5, van richtlijn 2007/64/EG te ver-
richten, en welke wordt aanvaard door een andere 
natuurlijke of rechtspersoon dan de uitgever van 
elektronisch geld;
[...]”

5. Artikel 5 van deze richtlijn, met als opschrift 
“Eigen vermogen”, bepaalt in de leden 2 en 3:
“2. Met betrekking tot de werkzaamheden be-
doeld in artikel 6, lid 1, onder a), die geen verband 
houden met de uitgifte van elektronisch geld, 
wordt het vereiste eigen vermogen van een instel-
ling voor elektronisch geld berekend aan de hand 
van een van de drie methoden (A, B of C) van 
artikel 8, leden 1 en 2, van richtlijn 2007/64/EG. 
De bevoegde autoriteiten bepalen in overeen-
stemming met de nationale wetgeving welke me-
thode wenselijk is.
Met betrekking tot de uitgifte van elektronisch 
geld, wordt het vereiste eigen vermogen van een 
instelling voor elektronisch geld berekend over-
eenkomstig methode D van lid 3.
Instellingen voor elektronisch geld moeten op elk 
moment beschikken over een eigen vermogen dat 
ten minste gelijk is aan de som van de vereisten uit 
de eerste en de tweede alinea.
3. Methode D: het eigen vermogen van instellin-
gen voor elektronisch geld is voor de uitgifte van 
elektronisch geld ten minste gelijk aan 2 % van het 
gemiddeld uitstaand elektronisch geld.”
6. Artikel 6 van de richtlijn, met als opschrift 
“Werkzaamheden”, bepaalt in lid 1, onder a):
“1. Naast de uitgifte van elektronisch geld mogen 
instellingen voor elektronisch geld de volgende 
werkzaamheden uitoefenen:
a) het aanbieden van de in de bijlage bij richtlijn 
2007/64/EG vermelde betalingsdiensten”.
7. Artikel 11 van richtlijn 2009/110, met het op-
schrift “Uitgifte en terugbetaalbaarheid”, bepaalt 
in de leden 1 en 2:
“1. De lidstaten zorgen ervoor dat uitgevers van 
elektronisch geld elektronisch geld uitgeven tegen 
de nominale waarde, in ruil voor ontvangen geld.
2. De lidstaten zien erop toe dat uitgevers van 
elektronisch geld de nominale monetaire waarde 
van het aangehouden elektronisch geld op elk 
ogenblik terugbetalen wanneer de houder van het 
elektronisch geld daarom verzoekt.”

Richtlijn 2007/64
8. Artikel 4 van richtlijn 2007/64/EG van 13 no-
vember 2007 betreffende betalingsdiensten in de 
interne markt tot wijziging van de richtlijnen 
97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/
EG, en tot intrekking van richtlijn 97/5/EG (PB 
2007, L 319, blz. 1), met als opschrift “Definities”, 
bepaalt:
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“Voor de toepassing van deze richtlijn wordt ver-
staan onder:
[...]
3. “betalingsdienst”: elke bedrijfswerkzaamheid 
als vermeld in de bijlage;
[...]
5. “betalingstransactie”: een door de betaler of de 
begunstigde geïnitieerde handeling waarbij geld-
middelen worden gedeponeerd, overgemaakt of 
opgenomen, ongeacht of er onderliggende ver-
plichtingen tussen de betaler en de begunstigde 
zijn;
[...]”
9. Artikel 8 van deze richtlijn, met het opschrift 
“Berekening van eigen vermogen”, bepaalt in de 
leden 1 en 2:
“1. Onverminderd de vereisten voor het aan-
vangskapitaal neergelegd in artikel 6, verplichten 
de lidstaten de betalingsinstellingen ertoe te allen 
tijde een eigen vermogen aan te houden dat bere-
kend wordt conform een van de volgende drie 
methoden, als bepaald door de bevoegde autori-
teiten overeenkomstig de nationale wetgeving:
Methode A
Het eigen vermogen van de betalingsinstelling is 
een bedrag van ten minste 10 % van de vaste kos-
ten van het voorgaande jaar. De bevoegde autori-
teiten mogen dit vereiste aanpassen in geval van 
aanzienlijke wijzigingen in de werkzaamheden 
van de betalingsinstelling sinds het voorgaande 
jaar. Wanneer de betalingsinstelling op de dag van 
de berekening haar werkzaamheden niet gedu-
rende een volledig jaar heeft uitgeoefend bedraagt 
het vereiste inzake eigen vermogen 10 % van de in 
haar bedrijfsplan begrote vaste kosten, tenzij de 
bevoegde autoriteiten een aanpassing van dit plan 
verlangen.
Methode B
Het eigen vermogen van de betalingsinstelling is 
een bedrag dat ten minste gelijk is aan de som van 
de volgende elementen, vermenigvuldigd met een 
schaalfactor k, als omschreven in lid 2, waarbij het 
betalingsvolume een twaalfde is van het totale 
bedrag van de betalingstransacties die de beta-
lingsinstelling het voorgaande jaar heeft verricht:
a) 4,0 % van het deel van het betalingsvolume tot 
5 miljoen EUR,
plus
b) 2,5 % van het deel van het betalingsvolume 
boven 5 miljoen EUR tot 10 miljoen EUR,
plus

c) 1 % van het deel van het betalingsvolume boven 
10 miljoen EUR tot 100 miljoen EUR,
plus
d) 0,5 % van het deel van het betalingsvolume 
boven 100 miljoen EUR tot 250 miljoen EUR,
plus
e) 0,25 % van het deel van het betalingsvolume 
boven 250 miljoen EUR.
Methode C
Het eigen vermogen van de betalingsinstelling is 
een bedrag dat ten minste gelijk is aan de relevan-
te indicator als omschreven onder a), vermenig-
vuldigd met een multiplicator als omschreven 
onder b), nogmaals vermenigvuldigd met de 
schaalfactor k, als omschreven in lid 2.
a) De relevante indicator is de som van het vol-
gende:
– rente-inkomsten;
– rente-uitgaven;
– ontvangen provisies en vergoedingen, en
– overige bedrijfsopbrengsten.
Elk bestanddeel wordt meegeteld met het bijbe-
horende positieve of negatieve teken. Inkomsten 
uit buitengewone of ongewone posten mogen niet 
worden meegeteld bij de berekening van de rele-
vante indicator. De uitgaven aan de uitbesteding 
van diensten die door een derde partij worden 
verricht, kunnen de relevante indicator verlagen 
als de uitgaven voor rekening komen van een on-
derneming die onder het toezicht krachtens deze 
richtlijn valt. De relevante indicator wordt bere-
kend op basis van de laatste twaalfmaandelijkse 
waarneming aan het eind van het boekjaar. De 
relevante indicator wordt berekend over het laat-
ste boekjaar. Desalniettemin mag het overeen-
komstig methode C berekend eigen vermogen 
niet onder 80 % van het gemiddelde van de laatste 
drie boekjaren voor de relevante indicator dalen. 
Wanneer geen gecontroleerde cijfers beschikbaar 
zijn, mogen bedrijfsramingen worden gebruikt.
b) De multiplicator is:
i) 10 % van het deel van de relevante indicator tot 
2,5 miljoen EUR,
ii) 8 % van het deel van de relevante indicator 
boven 2,5 miljoen EUR tot 5 miljoen EUR,
iii) 6 % van het deel van de relevante indicator 
boven 5 miljoen EUR tot 25 miljoen EUR,
iv) 3 % van het deel van de relevante indicator 
boven 25 miljoen EUR tot 50 miljoen EUR,
v) 1,5 % boven 50 miljoen EUR.
2. De schaalfactor k die in methode B en methode 
C wordt gebruikt, is:
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a) 0,5 wanneer de betalingsinstelling alleen de in 
punt 6 van de bijlage vermelde betalingsdienst 
verricht;
b) 0,8 wanneer de betalingsinstelling een in punt 
7 van de bijlage vermelde betalingsdienst verricht;
c) 1,0 wanneer de betalingsinstelling een in de 
punten 1 tot en met 5 van de bijlage vermelde be-
talingsdienst verricht.”
10. De bijlage bij richtlijn 2007/64, met het op-
schrift “Betalingsdiensten (artikel 4, punt 3)”, be-
vat de lijst van werkzaamheden die als betalings-
diensten worden beschouwd:
“1. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt gebo-
den contanten op een betaalrekening te plaatsen 
alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren 
van een betaalrekening vereist zijn.
2. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt gebo-
den contanten van een betaalrekening op te ne-
men alsook alle verrichtingen die voor het behe-
ren van een betaalrekening vereist zijn.
3. Uitvoering van betalingstransacties, met inbe-
grip van geldovermakingen, op een betaalreke-
ning bij de betalingsdienstaanbieder van de ge-
bruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder:
– uitvoering van automatische debiteringen, met 
inbegrip van eenmalige automatische debiterin-
gen;
– uitvoering van betalingstransacties via een be-
taalkaart of een soortgelijk instrument;
– uitvoering van overmakingen, met inbegrip van 
automatische betalingsopdrachten.
4. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de 
geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die 
aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt:
– uitvoering van automatische debiteringen, met 
inbegrip van eenmalige automatische debiterin-
gen;
– uitvoering van betalingstransacties via een be-
taalkaart of een soortgelijk instrument;
– uitvoering van overmakingen, met inbegrip van 
doorlopende opdrachten.
5. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstru-
menten.
6. Geldtransfers.
7. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de 
instemming van de betaler met een betalings-
transactie wordt doorgegeven met behulp van een 
telecommunicatie-, digitaal of IT-instrument en 
de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploi-
tant van de telecommunicatiediensten, het 
IT-systeem of het netwerk, die louter optreedt als 
intermediair tussen de betalingsdienstgebruiker 

en de persoon die de goederen levert of de dien-
sten verricht.”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
11. Paysera is een vennootschap naar Litouws 
recht waaraan door de Lietuvos bankas (bank van 
Litouwen) vergunningen zijn verleend om werk-
zaam te zijn als instelling voor elektronisch geld 
en als betalingsinstelling, die haar het recht geven 
om elektronisch geld uit te geven en om diensten 
die verband houden met de uitgifte van dit geld en 
andere betalingsdiensten aan te bieden.
12. Naar aanleiding van een controle van de werk-
zaamheden van Paysera door de dienst toezicht 
van de bank van Litouwen, heeft deze dienst deze 
vennootschap bij het bestreden besluit een waar-
schuwing gegeven en haar gelast om de inbreuk 
op de regels inzake de berekening van het eigen 
vermogen van instellingen voor elektronisch geld 
te beëindigen.
13. De dienst toezicht van de bank van Litouwen 
heeft namelijk geweigerd de volgende door ver-
zoekster in het hoofdgeding uitgeoefende werk-
zaamheden aan te merken als betalingsdiensten 
die verband houden met de uitgifte van elektro-
nisch geld:
– betalingen (overmakingen) die worden verricht 
door een houder van elektronisch geld vanaf een 
rekening voor elektronisch geld die hij bij zijn in-
stelling voor elektronisch geld houdt, naar reke-
ningen van derden bij kredietinstellingen (hierna: 
“dienst I”);
– inning van betalingen voor goederen en/of 
diensten die worden geleverd door klanten van 
een instelling voor elektronisch geld (handelaren) 
die een bankrekening voor elektronisch geld heb-
ben, bij kopers van deze goederen en/of diensten 
die niet deelnemen aan het systeem van elektro-
nisch geld (hierna: “dienst II”).
14. Na het besluit van 13 januari 2016 van de Vil-
niaus apygardos administracinis teismas (regio-
nale bestuursrechter Vilnius, Litouwen) waarbij 
het beroep tegen het bestreden besluit werd ver-
worpen, heeft verzoekster in het hoofdgeding 
hogere voorziening ingesteld bij de Lietuvos vyri-
ausiasis administracinis teismas (hoogste be-
stuursrechter van Litouwen).
15. De verwijzende rechter vraagt zich af of de 
diensten I en II al dan niet moeten worden aange-
merkt als “betalingsdiensten die verband houden 
met de uitgifte van elektronisch geld”.
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16. In deze omstandigheden heeft de Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas de behande-
ling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om 
een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
“Moet artikel 5, lid 2, juncto artikel 6, lid 1, onder 
a), van [richtlijn 2009/110] aldus worden uitge-
legd dat, in de omstandigheden van het onderha-
vige geval, als betalingsdiensten die (geen) ver-
band houden met de uitgifte van elektronisch geld 
worden aangemerkt:
a) een betalingstransactie waarbij elektronisch 
geld (terug te betalen geldmiddelen), op verzoek 
(in opdracht) van de houder van elektronisch 
geld, gericht aan de instelling voor elektronisch 
geld (de uitgever), tegen de nominale waarde er-
van wordt overgemaakt naar de bankrekening van 
een derde, en
b) een betalingstransactie waarbij de koper (beta-
ler) van goederen en/of diensten, in opdracht van 
de verkoper, geldmiddelen voor die goederen en/
of diensten overmaakt naar (betaalt aan) de in-
stelling voor elektronisch geld (uitgever van elek-
tronisch geld), die, na ontvangst van die geldmid-
delen, ten behoeve van de verkoper (houder van 
elektronisch geld) elektronisch geld uitgeeft tegen 
de nominale waarde van de ontvangen geldmid-
delen?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag
17. Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 
2009/110 aldus moet worden uitgelegd dat dien-
sten die instellingen voor elektronisch geld ver-
richten in het kader van betalingstransacties zoals 
die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, 
werkzaamheden zijn die verband houden met de 
uitgifte van elektronisch geld.
18. In dit verband zij eraan herinnerd dat instel-
lingen voor elektronisch geld krachtens artikel 5 
van deze richtlijn moeten voldoen aan bepaalde 
vereisten inzake het eigen vermogen.
19. Uit artikel 5, leden 2 en 3, van deze richtlijn 
volgt in het bijzonder dat, voor zover het gaat om 
de uitgifte van elektronisch geld, het vereiste eigen 
vermogen van een instelling voor elektronisch 
geld wordt berekend overeenkomstig methode D 
en ten minste gelijk moet zijn aan 2 % van het 
gemiddeld uitstaand elektronisch geld.
20. Wat daarentegen de werkzaamheden betreft 
die geen verband houden met de uitgifte van elek-
tronisch geld, en derhalve betalingsdiensten in de 
zin van artikel 4, punt 3, van richtlijn 2007/64 

vormen, wordt het vereiste eigen vermogen van 
een instelling voor elektronisch geld berekend aan 
de hand van een van de drie methoden (A, B of C) 
van artikel 8, leden 1 en 2, van deze richtlijn.
21. Gelet op de hoogte van het eigen vermogen 
dat naargelang van de toegepaste methode vereist 
is, volgt hieruit dat een instelling voor elektro-
nisch geld over meer eigen vermogen moet be-
schikken wanneer dit volgens methode A, B of C 
wordt berekend dan wanneer dit volgens metho-
de D wordt berekend.
22. Derhalve moet worden vastgesteld dat artikel 
5, leden 2 en 3, van richtlijn 2009/110 voor beta-
lingsdiensten die verband houden met de uitgifte 
van elektronisch geld, voorziet in een uitzonde-
ring op de regels inzake het eigen vermogen van 
richtlijn 2007/64, voor zover deze diensten ver-
band houden met de uitgifte van elektronisch 
geld.
23. Om vast te stellen of de diensten die aan de 
orde zijn in het hoofdgeding werkzaamheden zijn 
die verband houden met de uitgifte van elektro-
nisch geld, moet dus worden bepaald of deze 
diensten intrinsiek verbonden zijn aan de uitgifte 
of terugbetaling van elektronisch geld.
24. Richtlijn 2009/110 bevat geen definitie van het 
begrip “uitgifte van elektronisch geld”, maar pre-
ciseert alleen in artikel 2, lid 2, dat onder “elektro-
nisch geld” wordt verstaan elektronisch, met in-
begrip van magnetisch, opgeslagen monetaire 
waarde vertegenwoordigd door een vordering op 
de uitgever, welke is uitgegeven in ruil voor ont-
vangen geld om betalingstransacties als gedefini-
eerd in artikel 4, punt 5, van richtlijn 2007/64 te 
verrichten, en welke wordt aanvaard door een 
andere natuurlijke of rechtspersoon dan de uitge-
ver van elektronisch geld.
25. Voorts is het begrip “betalingstransactie” in 
artikel 4, punt 5, van richtlijn 2007/64 gedefini-
eerd als een door de betaler of de begunstigde ge-
initieerde handeling waarbij geldmiddelen wor-
den gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen, 
ongeacht of er onderliggende verplichtingen tus-
sen de betaler en de begunstigde zijn. Bovendien 
volgt uit artikel 4, punt 3, van deze richtlijn, gele-
zen in samenhang met de bijlage daarbij, dat de 
uitvoering van een betalingstransactie, met inbe-
grip van een geldovermaking, op een betaalreke-
ning een betalingsdienst vormt.
26. Daarnaast moet worden opgemerkt dat uitge-
vers van elektronisch geld krachtens artikel 11, lid 
2, van richtlijn 2009/110 gehouden zijn de nomi-
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nale monetaire waarde van het aangehouden 
elektronisch geld op elk ogenblik terug te betalen 
wanneer de houder van het elektronisch geld 
daarom verzoekt.
27. Het begrip “terugbetaling”, dat niet in de richt-
lijnen 2007/64 en 2009/110 is gedefinieerd, be-
staat uit de conversie van het elektronisch geld 
tegen de nominale waarde ervan en de daaropvol-
gende overmaking van het geld op verzoek van de 
houder van het elektronisch geld. Deze richtlijnen 
vereisen in dit verband niet dat dit geld op de re-
kening van de houder van het elektronisch geld of 
op de rekening van een derde wordt geplaatst.
28. Aangezien de uitgifte van elektronisch geld 
onvoorwaardelijk en automatisch een recht op 
terugbetaling met zich meebrengt, omvat het be-
grip “betalingsdienst die verband houdt met de 
uitgifte van elektronisch geld” ook de terugbeta-
ling van het elektronisch geld in de zin van artikel 
5, lid 2, van richtlijn 2009/110.
29. Derhalve vormt een betalingsdienst die wordt 
verricht met het doel om de terugbetaling van de 
nominale waarde van het elektronisch geld moge-
lijk te maken, een werkzaamheid die verband 
houdt met de uitgifte van elektronisch geld.
30. Om vast te stellen of de diensten die aan de 
orde zijn in het hoofdgeding betalingsdiensten 
zijn die verband houden met de uitgifte van elek-
tronisch geld, moet dus worden bepaald of de 
verrichting van deze diensten in het kader van een 
en dezelfde betalingstransactie leidt tot de uitgifte 
of de terugbetaling van het elektronisch geld.
31. In dit verband zij opgemerkt dat dienst I be-
staat in een betalingstransactie waarbij de instel-
ling voor elektronisch geld, in opdracht van de 
houder van elektronisch geld, geld tegen de nomi-
nale waarde ervan terugbetaalt en tegen die waar-
de overmaakt naar de bankrekening van een der-
de.
32. Voor zover het geld louter met het oog op de 
overmaking ervan wordt terugbetaald in het ka-
der van een en dezelfde betalingstransactie, waar-
over de verwijzende rechter moet oordelen, kan 
een dienst als dienst I worden geacht verband te 
houden met de uitgifte van elektronisch geld in de 
zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 2009/110.
33. Dienst II bestaat in een transactie waarbij de 
koper van goederen of diensten, in opdracht van 
de verkoper, geld voor deze goederen of diensten 
overmaakt naar de instelling voor elektronisch 
geld, die na ontvangst van dit geld elektronisch 

geld uitgeeft ten behoeve van de verkoper (houder 
van het elektronisch geld).
34. Onder voorbehoud van de door de verwijzen-
de rechter te verrichten verificaties, houdt een 
dienst als dienst II evenzeer direct verband met de 
uitgifte van elektronisch geld, aangezien de over-
making van geld automatisch, in het kader van 
één enkele betalingstransactie, de uitgifte van 
elektronisch geld met zich meebrengt. De over-
making van geld houdt dus verband met de uitgif-
te van elektronisch geld.
35. Gelet op het voorgaande moet op de gestelde 
vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van 
richtlijn 2009/110 aldus moet worden uitgelegd 
dat diensten die instellingen voor elektronisch 
geld in het kader van betalingstransacties verrich-
ten, zoals die welke in het hoofdgeding aan de 
orde zijn, werkzaamheden zijn die verband hou-
den met de uitgifte van elektronisch geld in de zin 
van deze bepaling, wanneer deze diensten in het 
kader van een en dezelfde betalingstransactie de 
uitgifte of de terugbetaling van elektronisch geld 
met zich meebrengen.

Kosten
36. Ten aanzien van de partijen in het hoofdge-
ding is de procedure als een aldaar gerezen inci-
dent te beschouwen, zodat de verwijzende rechter 
over de kosten heeft te beslissen. De door anderen 
wegens indiening van hun opmerkingen bij het 
Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding 
in aanmerking.
Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 5, lid 2, van richtlijn 2009/110/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 september 
2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening 
van en het prudentieel toezicht op de werkzaam-
heden van instellingen voor elektronisch geld, tot 
wijziging van de richtlijnen 2005/60/EG en 
2006/48/EG en tot intrekking van richtlijn 
2000/46/EG moet aldus worden uitgelegd dat 
diensten die instellingen voor elektronisch geld in 
het kader van betalingstransacties verrichten, zo-
als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, 
werkzaamheden zijn die verband houden met de 
uitgifte van elektronisch geld in de zin van deze 
bepaling, wanneer deze diensten in het kader van 
een en dezelfde betalingstransactie de uitgifte of 
de terugbetaling van elektronisch geld met zich 
meebrengen.
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NOOT

1. Het arrest van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie betreft de zogenoemde elektronisch-
geldinstellingen (hierna: EGI’s). In Nederland zijn 
deze instellingen nog relatief onbekend, maar dit 
gaat spoedig veranderen. In het register van DNB 
staan tot nu toe drie vergunninghoudende EGI’s 
geregistreerd, namelijk i) Intersolve Payments 
BV; ii) Payoneer Europe BV; en iii) Uber Payments 
BV. De laatste twee kregen hun vergunning begin 
2019. In Europa zijn er echter 301 EGI’s. Enkele 
bekende namen, waarvan sommige met relatief 
recente vergunningen, zijn: Amazon, met een 
EGI-vergunning in Luxemburg (2010), Google, 
met EGI-vergunningen in het Verenigd Koninkrijk 
(april 2018) en Litouwen (december 2018) en 
Zalando in Duitsland (mei 2019). De verwachting 
is dat deze bedrijven hun diensten ook in Neder-
land zullen gaan aanbieden. Verder zoeken diver-
se Britse EGI’s door de Brexit noodgedwongen 
onderdak op het continent en heeft een aantal 
gekozen voor Nederland. De toenemende be-
langstelling voor EGI’s maakt dit arrest van het 
hof des te interessanter. Een saillant detail van 
dit arrest is verder dat het uitgerekend de Litouw-
se toezichthouder is die op grond van de Europe-
se regels wordt teruggefloten door het hof. Litou-
wen wordt wel gezien als een regulatoir paradijs 
voor de betaalindustrie. Mogelijk dat dit in wer-
kelijkheid toch iets genuanceerder ligt.
2. Vanwege de relatieve onbekendheid van EGI’s, 
lichten wij eerst kort toe welke spelers er alle-
maal zijn in de wereld van het “betalen”. Er zijn 
drie soorten gereguleerde partijen, namelijk i) 
kredietinstellingen (banken); ii) EGI’s; en iii) beta-
lingsinstellingen (gereguleerd onder PSD2). Deze 
partijen verschillen van elkaar in de mate van re-
gulering en de werkzaamheden die zij mogen 
uitoefenen. Zo vallen kredietinstellingen onder 
de strengste vorm van regulering, maar hebben 
zij ook de meest vergaande privileges. Kredietin-
stellingen mogen opvorderbare gelden aantrek-
ken van het publiek, dit geld voor langere tijd 
houden en dit geld ook uitlenen en rente erop 
vergoeden. EGI’s mogen ook geld aantrekken van 
het publiek en dit bewaren. Dit geld dient echter 
bedoeld te zijn voor – nog niet bepaalde – beta-
lingstransacties, mag niet rentedragend zijn en 
mag niet worden uitgeleend. Betalingsinstellin-
gen mogen alleen betalingsdiensten verlenen. 

Geld mogen zij onder zich hebben zolang dit 
operationeel nodig is voor de uitvoering van spe-
cifieke betalingstransacties. In lijn met hun be-
perkte werkzaamheden hebben EGI’s een kleiner 
operationeel en financieel risico dan banken, be-
talingsinstellingen hebben weer een kleiner ope-
rationeel en financieel risico dan EGI’s. 
3. De zaak betreft het beroep van een Litouwse 
EGI tegen een besluit van de Litouwse Centrale 
Bank en betreft de berekening van het eigen ver-
mogen in het kader van bepaalde betalingstrans-
acties. De vraag die in dit arrest van het hof cen-
traal staat, is: wat moet worden verstaan onder 
werkzaamheden “die verband houden met de 
uitgifte van elektronisch geld” ingevolge de her-
ziene Europese Richtlijn betreffende instellingen 
voor elektronisch geld (Richtlijn 2009/110/EG of-
wel EMD2)? Het hof verduidelijkt wat wordt be-
doeld met de niet gedefinieerde term “uitgifte 
van elektronisch geld” en geeft aan wanneer een 
betalingsdienst “verband houdt” met de uitgifte 
van elektronisch geld.
4. Het onderscheid tussen betalingsdiensten die 
verband houden en betalingsdiensten die géén 
verband houden met de uitgifte van elektronisch 
geld is van belang, aangezien de berekeningsme-
thode van het aan te houden eigen vermogen 
verschilt. Voor de uitgifte van elektronisch geld 
en betalingsdiensten die verband houden met de 
uitgifte van elektronisch geld moet het eigen ver-
mogen van de EGI ten minste gelijk zijn aan 2% 
van het gemiddeld uitstaande bedrag aan elek-
tronisch geld (berekeningsmethode D) ingevolge 
art. 5 lid 2, tweede alinea, en lid 4 EMD2 waar 
expliciet dit onderscheid wordt gemaakt tussen 
betalingsdiensten die verband houden met elek-
tronisch geld en die waarbij dit verband ont-
breekt. Voor betalingsdiensten die géén verband 
houden met de uitgifte van elektronisch geld 
moet het eigen vermogen van de EGI worden 
berekend overeenkomstig een meer complexe 
berekeningsmethode A, B of C (zie art. 5 lid 2 
EMD2). Het bedrag aan eigen vermogen dat ten 
minste moet worden aangehouden door een EGI 
is dan de som van het eigen vermogen berekend 
aan de hand van methode D én methode A, B of 
C. Wij begrijpen uit de toelichting van DNB op de 
EGI-vergunningaanvraag dat B het meest gang-
baar is. Bij methode B is de berekening van het 
eigen vermogen afhankelijk van het betalingsvo-
lume. Wij geven een getallenvoorbeeld ter ver-
duidelijking. 
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5. Stel dat het totale bedrag van de met elektro-
nisch geld verband houdende financiële verplich-
tingen dat in omloop is geweest voor een EGI 
gemiddeld € 25.000.000 per maand bedroeg. 
Daarnaast bedraagt het totale bedrag van de ver-
richte betalingstransacties van de EGI, die ver-
band houden met de uitgifte van elektronisch 
geld, per maand € 100.000.000. Volgens bereke-
ningsmethode D moet de EGI een eigen vermo-
gen aanhouden van ten minste 2% van 
€ 25.000.000, wat neerkomt op € 500.000. Stel 
echter dat de EGI berekeningsmethode B moest 
toepassen, dan kwam dat neer op een aan te 
houden eigen vermogen van ten minste 
€ 1.225.000. Twee keer zo veel dus. Als de EGI be-
rekeningsmethode D én B moest toepassen, zou 
zij een eigen vermogen moeten aanhouden van 
tenminste € 1.725.000. Het is dus voordelig voor 
een EGI als betalingsdiensten in het straatje “ver-
band houden met de uitgifte van elektronisch 
geld” vallen.
6. Voordat wij de overwegingen van het hof ana-
lyseren, eerst nog een schematisch overzicht van 
de twee situaties waar het in deze zaak om 
draait. De vraag is dus of de handelingen van de 
EGI zijn aan te merken als betalingsdiensten die 
verband houden met de uitgifte van elektronisch 
geld. Het gaat om:
a) betalingstransacties (overmakingen) waarbij 
de EGI, in opdracht van de houder van elektro-
nisch geld, geld tegen de nominale waarde ervan 
terugbetaalt en tegen die waarde overmaakt naar 
de bankrekening van een derde;

b) betalingstransacties waarbij de koper van goe-
deren of diensten, in opdracht van de verkoper, 
geld voor deze goederen of diensten overmaakt 
naar de EGI, die na ontvangst dit geld elektro-
nisch uitgeeft ten behoeve van de verkoper (hou-
der van elektronisch geld).

7. Het hof overweegt dat het begrip “betalings-
dienst die verband houdt met de uitgifte van 
elektronisch geld” eveneens de terugbetaling 
van het elektronisch geld omvat (r.o. 28). (Strikt 
genomen introduceert het hof hiermee een be-
grip dat in EMD2 niet voorkomt, aangezien EMD2 
alleen spreekt over het spiegelbeeldige begrip 
van “betalingsdienst die geen verband houdt 
met de uitgifte van elektronisch geld.” Dit lijkt ons 
vooral een taalkundige kwestie). Immers, de uit-
gifte van elektronisch geld brengt onvoorwaarde-
lijk en automatisch een recht op terugbetaling 
met zich mee. Het begrip “terugbetaling” is niet 
gedefinieerd in EMD2, maar volgens het hof be-
staat dit uit de conversie van het elektronisch 
geld tegen de nominale waarde ervan en de 
daaropvolgende overmaking van het geld op ver-
zoek van de houder van het elektronisch geld 
(r.o. 27). Het maakt volgens het hof niet uit of dat 
geld op de rekening van de houder van het elek-
tronisch geld of op de rekening van een derde 
wordt geplaatst. Oftewel, een betalingsdienst 
houdt verband met de uitgifte van elektronisch 
geld als die wordt verricht met het doel om de 
terugbetaling van elektronisch geld mogelijk te 
maken (r.o. 29). Hierbij geldt wel dat de beta-
lingsdiensten alleen verband houden met de uit-
gifte of terugbetaling van elektronisch geld als zij 
worden verricht in het kader van een en dezelfde 
betalingstransactie (r.o. 30, 32, 34 en 35). Het hof 
laat het aan de verwijzende rechter over om te 
beoordelen of in de twee geschetste situaties 
sprake is van een betalingsdienst die is verricht 
in het kader van een en dezelfde betalingstrans-
actie. 
8. Aldus houden betalingsdiensten verband met 
de uitgifte van elektronisch geld als deze dien-
sten i) in het kader van een en dezelfde betalings- 
transactie; iia) de uitgifte; of iib) terugbetaling 
van elektronisch geld met zich meebrengen. Op 
de conclusie en redenering van het hof is het no-
dige aan te merken. Naar ons oordeel i) interpre-
teert het hof de definitie van “betalingsdienst die 
verband houdt met de uitgifte van elektronisch 
geld” te breed; ii) heeft het hof geen oog voor 
het level playing field tussen EGI’s en betalings-
instellingen; en iii) houdt het hof geen rekening 
met het verschil in risico’s (risicoperspectief) tus-
sen de kernactiviteiten van EGI’s en betalingsin-
stellingen. 
9. Ten eerste valt op dat het hof de definitie van 
“betalingsdienst die verband houdt met de uitgif-
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te van elektronisch geld” bijzonder breed inter-
preteert. De situatie onder a) dekt de terugbeta-
ling van elektronisch geld en de situatie onder b) 
de uitgifte van elektronisch geld. Het spreekt tot 
de verbeelding dat deze twee situaties zich veel-
vuldig zullen voordoen bij EGI’s. Uitsluitend als 
een betaling van elektronisch geld zich volledig 
binnen het betaalsysteem van de EGI afspeelt 
(zowel de betaler als de ontvanger houden dan 
een wallet aan bij de EGI) is er geen uitgifte of 
terugbetaling. De EGI valt op deze manier vrijwel 
altijd onder de lichtere eigenvermogensvereis-
ten, zolang zij maar betalingsdiensten verricht in 
het kader van betalingstransacties waarbij elek-
tronisch geld wordt uitgegeven of terugbetaald. 
10. Ten tweede lijkt het hof onvoldoende oog te 
hebben voor het level playing field tussen EGI’s 
en betalingsinstellingen. Betalingsinstellingen 
voeren ook betalingstransacties uit. Er ontstaat 
een ongelijke behandeling tussen betalingstrans-
acties waarbij de uitvoering daarvan wordt ver-
richt door EGI’s en anderzijds betalingsinstellin-
gen, tenminste als de EGI niet de 
betalingstransactie uitvoert als een zelfstandige 
betalingsdienst. Betalingsinstellingen moeten 
immers altijd gebruikmaken van de methode A, 
B of C (uitgelegd in punt 4 hierboven). Betalings-
instellingen moeten onder methode B dus meer 
geld aanhouden dan een EGI die dezelfde activi-
teiten verricht, terwijl de EGI mag rekenen met 
methode D. Dit verstoort onnodig het level play-
ing field tussen EGI’s en betalingsinstellingen als 
het gaat om het verrichten van betalingsdien-
sten. De logica van deze doorbreking van het le-
vel playing field ontgaat ons. 
11. Sterker nog, en daarbij komen wij bij ons der-
de punt, het hof lijkt geen rekening te houden 
met het verschil in risico’s (risicoperspectief) tus-
sen de activiteiten van EGI’s en betalingsinstellin-
gen. EGI’s ondernemen risicovollere activiteiten 
dan betalingsinstellingen, omdat zij langer het 
geld onder zich mogen houden dan betalingsin-
stellingen. Dit vereist een zwaarder prudentieel 
regime met juist zwaardere kapitaalseisen voor 
EGI’s. Echter, voor EGI’s die betalingsdiensten 
verrichten zullen nu vaak de lichtere eigenvermo-
gensvereisten gelden. Het gevolg hiervan is dat 
EGI’s feitelijk gezien onder een lichter prudenti-
eeltoezichtregime vallen dan betalingsinstellin-
gen, wat gezien het risicoperspectief niet wense-
lijk en ook niet logisch is. Dit verschil in 
prudentiële behandeling is niet alleen vreemd, 

maar naar ons oordeel ook nooit bedoeld. Enig 
rechtshistorisch onderzoek maakt dit duidelijk.
12. De huidige EGI-richtlijn is voorafgegaan door 
een eerdere richtlijn (2000/46/EC). In deze richtlijn 
werden EGI’s behandeld als een “bank-light” met 
navenant zware kapitaalseisen. In 2007 werd ech-
ter de Payment Services Directive (2007/64/EC) 
aangenomen. Deze richtlijn introduceerde de be-
talingsinstelling. De betalingsinstelling concur-
reerde deels met de EGI, maar viel onder een 
lichter kapitaalregime (de methode A, B en C die 
wij hierboven kort belichten). Doel van de huidi-
ge EGI-richtlijn was om de prudentiële behande-
ling van EGI’s dichter bij die van betalingsinstel-
lingen te brengen, maar zeker niet om die lichter 
te maken. Wij citeren de Europese Commissie bij 
het voorstel voor de huidige EGI-richtlijn: “Cur-
rently, the prudential regime of electronic money 
institutions is closely linked to the prudential re-
gime of credit institutions. Based on the qualita-
tive risk assessment carried out in its impact as-
sessment, the Commission considers that the 
current prudential requirements are excessive 
with regard to the risk of the activity. In order to 
facilitate possible future integration of the provi-
sions of this Directive into Directive 2007/64/EC 
and given the close interrelationship between 
electronic money and electronic payments, it is 
important to ensure seamless consistency be-
tween the respective regimes for payment insti-
tutions and electronic money institutions.” De 
Europese Commissie is nog explicieter in de Im-
pact Assessment: “This package option appears 
to be better linked to the risks of issuance of 
electronic money as there would remain a direct 
link between capital requirements and issuance 
of electronic money. It would also ensure that 
capital requirements remain higher than these 
from payment institutions.” In het wetgevings-
proces is het voorstel tekstueel iets aangepast, 
maar naar ons oordeel is de uitkomst van het hof 
niet in overeenstemming met de bedoeling van 
de wetgever. De Europese Commissie lijkt overi-
gens een kort institutioneel geheugen te hebben, 
want zij nam in deze zaak hetzelfde standpunt in 
als het hof.
13. Het probleem zit hem naar ons oordeel in het 
ontbreken van een komma. Wat bedoelen wij 
hiermee? De Engelse tekst waar het om gaat, 
luidt als volgt: In regard to the activities referred 
to in Article 6(1)(a) that are not linked to the issu-
ance of electronic money, the own funds require-
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ments of an electronic money institution shall be 
calculated in accordance with one of the three 
methods (A, B or C) set out in Article 8(1) and (2) 
of Directive 2007/64/EC.. Deze Engelse zin wekt 
dus de suggestie dat er een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen enerzijds betalingstrans-
acties die verband houden met de uitgifte van 
elektronisch geld en anderzijds betalingstransac-
ties waarbij dat verband ontbreekt. Alleen bij de 
transacties waarbij het verband ontbreekt, moet 
de zwaardere methode A, B of C worden gehan-
teerd. Het hof is vervolgens gaan onderzoeken 
wanneer dit verband geacht wordt te ontbreken. 
Bekijken wij echter de Nederlandse versie, dan 
ontstaat een ander beeld: Met betrekking tot de 
werkzaamheden bedoeld in art. 6, lid 1, onder a), 
die geen verband houden met de uitgifte van 
elektronisch geld, wordt het vereiste eigen ver-
mogen van een instelling voor elektronisch geld 
berekend aan de hand van een van de drie me-
thoden (A, B of C). Door toevoeging van deze 
komma naar “onder a)” in de Nederlandse versie 
wordt duidelijk dat voor alle betalingsdiensten 
methode A, B, of C moet worden gebruikt. Deze 
komma brengt tot uitdrukking dat het gaat om 
een verklaring: betalingstransacties die vallen 
onder de richtlijn betaaldiensten houden geen 
verband met de uitgifte van elektronisch geld en 
daarom zijn de andere kapitaalseisen van toepas-
sing. Ook de Duitse en Franse versies hebben 
een komma in de zin. Conform deze tekstversies 
hoeft dus niet te worden onderzocht of het ver-
band tussen de betalingstransactie en het elek-
tronisch geld ontbreekt om te bepalen op welke 
wijze het kapitaal moet worden berekend. Con-
form deze tekst met komma is het immers de 
wetgever zelf die stelt dat bij dergelijke betalings- 
transacties dat verband ontbreekt en dus de 
zwaardere wijze van kapitaalberekening moet 
worden gehanteerd. Het hof heeft zich dus gebo-
gen over een nodeloze rechtsvraag.
14. Als laatste nog enkele afsluitende opmerkin-
gen. Wij merken op dat het arrest van het hof 
specifiek ziet op betalingsdiensten verricht in het 
kader van betalingstransacties (diensten 1 t/m 6 
PSD2). Betalingsinitiatiediensten (dienst 7) en 
rekeninginformatiediensten (dienst 8) vallen hier 
dus niet onder, aangezien deze diensten zijn uit-
gezonderd van de aanhoudende eigenvermo-
gensvereisten en beschermingsvoorschriften (art. 
8 t/m art. 10 PSD2). Daarnaast verstoort dit arrest 
niet het level playing field tussen EGI’s en beta-

lingsinstellingen als het gaat om de gedragsre-
gels die gelden bij het verrichten van betalings-
transacties. Immers, zowel EGI’s als 
betalingsinstellingen vallen onder de PSD2-defi-
nitie van “betalingsdienstaanbieders” (art. 1 lid 1 
PSD2). In dat kader gelden er bijvoorbeeld infor-
matievereisten jegens betalingsdienstgebruikers 
en vereisten ter uitvoering van betalingstransac-
ties. Helaas zorgt het arrest van het hof wel voor 
een ongewenste tweedeling op prudentieel ge-
bied tussen betalingsdiensten in het kader van 
betalingstransacties die enerzijds worden aange-
boden door EGI’s en anderzijds door betalingsin-
stellingen.

E.J. van Praag,
advocaat bij HVG Law LLP en senior fellow aan 
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(Bonichot, Silva de Lapuerta, Rosas, Bay 
Larsen, Safjan)
Noot prof. dr. E.P.M. Joosen

Europees prudentieel toezicht op kredietin-
stellingen is exclusieve bevoegdheid van 
ECB. Nationale bevoegde autoriteiten 
kunnen sommige van deze taken decentraal 
uitoefenen ten aanzien van minder belangrij-
ke kredietinstellingen. Restrictieve uitleg van 
begrip “bijzondere omstandigheden” in art. 6 
lid 4 Basisverordening.  Hoger beroep van 
Gerecht EU 16 mei 2017, «JOR» 2017/201, 
m.nt. Joosen . 

[BasisVo (EU) nr. 1024/2013 art. 4 lid 1, 6 lid 4; 
GTM-kaderVo (EU) nr. 468/2014 art. 70, 71]Noot prof. dr. E.P.M. Joosen

Uit art. 4 lid 1 Basisverordening volgt dat de Euro-
pese Centrale Bank (ECB) over de exclusieve be-
voegdheid beschikt om met het oog op het pru-


