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Melding artikel 5:88a Wet financieel toezicht 

Naam bank1:  _____________________________________________________ 
Contactpersoon:  _____________________________________________________ 
Emailadres: _____________________________________________________ 
Telefoonnummer: _____________________________________________________ 
Datum melding:  _____________________________________________________ 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is op 19 februari 2019 aangewezen als toezichthouder in 
Nederland op enkele artikelen van de herziene Richtlijn Betaaldiensten (ook wel bekend als PSD2). 
Een van de artikelen waar de ACM toezicht op houdt is artikel 36 PSD2, in Nederland 
geïmplementeerd als artikel 5:88a Wet op het financieel toezicht (Wft).  

Volgens artikel 5:88a Wft dienen de voorwaarden waarmee betaalinstellingen toegang krijgen tot 
betaalrekeningdiensten objectief, niet-discriminerend en evenredig te zijn. En voldoende om 
betaalinstellingen in staat te stellen op onbelemmerde en efficiënte wijze betaaldiensten aan te 
bieden. 2 Een weigering van dergelijke toegang dient onder volledige opgave van redenen gemeld te 
worden bij de ACM.3 

 

 

 

 

 

 

 

1 Volledige naam zoals opgenomen in het Handelsregister. 
2 Artikel 5:88a Wft, eerste lid. 
3 Artikel 5:88a Wft, tweede lid. 

Voormelde instelling doet melding van: 

Naam betaalinstelling die is geweigerd of 

opgezegd  (volledige naam  zoals 

opgenomen in het Handelsregister):  

Voor welke betaaldiensten heeft de 
betaalinstelling een vergunning van DNB of 
een andere EU toezichthouder: 

opzegging / weigering van toegang tot 
betaalrekeningdiensten (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 
________________________________________

________________________________________ 



2/2 

Wat is de reden dat de aanvraag is geweigerd/ de toegang tot de betaalrekeningdiensten is 
opgezegd? Geef een uitgebreide toelichting. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Hoe heeft u invulling gegeven aan de objectieve, non-discriminatoire en evenredige voorwaarden 
van artikel 5:88a Wft, eerste lid? Geef een uitgebreide toelichting. 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

U dient per ommegaande na besluit tot opzegging of weigering van de betaalinstelling melding te 
doen bij de ACM. U kunt uw melding sturen per email naar Meldingen5.88aWft@acm.nl en/of per 
post aan Loket Meldingen 5:88a Wft, ACM, Directie Mededinging, Postbus 16326, 2500 BH Den 
Haag.  
U wordt verzocht bij de melding ook de correspondentie inzake de weigering of opzegging met de 
betaalinstellingen mee te sturen als bijlage, alsmede andere documenten die uw melding 
ondersteunen. 
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