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Geachte Neer Fonteijn, 

Namens MasterCard Europe, gevestigd te Waterloo (Belgie), zend ik u bijgaand een 
toezegging met betrekking tot de interbancaire vergoedingen voor de consumentencreditcard 
transacties in Nederland ("interchange fees"). 

De inhoud van dit toezeggingsvoorstel is gebaseerd op gesprekken en correspondentie die 
hebben plaatsgevonden tussen ACM en MasterCard naar aanleiding van een mededeling 
door ACM dat zij overweegt een onderzoek te starten naar de hoogte van de interchange fees 
die MasterCard vaststelt voor binnenlandse consumenten creditcard transacties. 

MasterCard verzoekt ACM om, gezien de inhoud van bijgaande toezegging tot verlaging van 
haar interchange fees, of te zien van het starten van een formeel onderzoek naar 
verenigbaarheid van de interchange fees van MasterCard met de mededingingsregels. 

Daarbij merkt MasterCard op dat zij op verzoek van ACM in de toezegging geen relatie heeft 
gelegd met de Visa commitments aan de Europese Commissie, hoewel MasterCard meent 
dat dit cruciaal is voor het waarborgen van eerlijke concurrentie op de markt voor creditcard 
betalingen. MasterCard behoudt zich alle rechten voor indien onverhoopt blijkt dat Visa een 
toezegging voor binnenlandse interchange fees in Nederland niet uitvoert of daartoe niet 
gehouden wordt door de Europese Commissie. 
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Voor de goede orde merk ik op dat de inhoud van de onderhavige brief met bijlage in zijn 
geheel als bedrijfsvertrouwelijk wordt aangemerkt en niet eerder (publiek) bekend mag 
worden gemaakt dan dat MasterCard hierover — zowel voor wat betreft de inhoud als de 
timing — met ACM overeenstemming heeft bereikt. 

Namens MasterCard behoud ik mij alle rechten voor en zie uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

P nine Kuipers 
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Toezegging Interbancaire Vergoedingen in Nederland  

Inleiding 

1. MasterCard Europe, MasterCard Incorporated, MasterCard International Incorporated 
en MasterCard Benelux (gezamenlijk: MasterCard) zijn bereid om een verlaging van de 
interbancaire vergoedingen voor consumentencreditcard transacties in Nederland 
("interchange fees ") toe te zeggen. MasterCard merkt daarbij expliciet op dat de 
onderhavige toezegging geen erkenning inhoudt van enige overtreding van de 
mededingingsregels in Nederland noch van de Europese mededingingsregels.' De 
onderhavige toezegging is gedaan onder voorbehoud van alle rechten van MasterCard 
in zowel de lopende beroepsprocedure (C-382/12 P) bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (hierna "het EU Hof van Justitie") en lopende en/of toekomstige 
mededingingsprocedures van de Europese Commissie en/of nationale mededingings-
autoriteiten betreffende interchange fees voor MasterCard betaalproducten, als ook in 
de door de Europese Commissie gelnitieerde regulering van betaalproducten. 

Reikwijdte en beschrijving toezegging 

2. De toezegging van MasterCard heeft betrekking op een gefaseerde verlaging van de 
interchange fees voor binnenlandse consumentencreditcard transacties en transacties 
die op consumentencreditcards zijn gebaseerd (inclusief "card not present" transacties) 
in Nederland. De toezegging heeft geen betrekking op betalingen met commerciele 
kaarten. 

3. MasterCard zal de interchange fees voor bovengenoemde creditcard transacties als 
volgt gefaseerd verlagen. De eerste verlaging zal een verlaging van de interchange fees 
naar een gewogen gemiddelde van 0,7% inhouden. Deze eerste verlaging door 
MasterCard van de interchange fees voor binnenlandse creditcardtransacties naar een 
gewogen gemiddelde van 0,7% zal plaatsvinden op de eerste dag van de maand nadat 
drie maanden zijn verstreken vanaf het moment dat ACM aan MasterCard heeft 
bevestigd de onderhavige toezegging te accepteren.2 Per 1 januari 2015 zal MasterCard 
de interchange fees naar een gewogen gemiddelde van 0,5% verlagen en uiteindelijk per 
1 januari 2016 de laatste verlaging naar een gewogen gemiddelde van 0,3% doorvoeren. 

4. Het "gewogen gemiddelde" van de interchange fees is de resultante van een deling van 
het totaal bedrag aan interchange fees over een bepaalde periode door het totaal aantal 
transacties waarop deze interchange fees betrekking hebben. Voor de eerste verlaging 
vanaf het huidige niveau naar het gewogen gemiddelde van 0,7%, zal het gewogen 
gemiddelde berekend worden over de periode vanaf de implementatie tot aan het einde 
van 2014. Vervolgens zal het gewogen gemiddelde van de interchange fees over ieder 
kalenderjaar worden berekend. 

Randvoorwaarden 

5. De onderhavige toezegging zal als ontbonden worden beschouwd indien en zodra de 
beschikldng van de Europese Commissie van 19 december 2007 inzake MasterCards 
Intra-EER interchange fees, geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd door het EU Hof 
van Justitie. Dit betekent dat wanneer het EU Hof van Justitie oordeelt dat MasterCard 
voor wat betreft het vaststellen van de Intra-EER interchange fees niet is aan te merken 

Dat wil zeggen artikelen 6 en 24 Mw alsmede artikelen tot en 102 VwEU 
2  Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer MasterCard en ACM overeenstemming bereiken over de toezegging op 15 
februari 2014, de inwerkingtredingsdatum i juni 2014 zal zijn. 
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als een ondernemersvereniging en/of dat het vaststellen van de Intra-EER interchange 
fees door MasterCard niet kwalificeert als mededingingsbeperking (dan wel als een 
mededingingsbeperking die objectief noodzakelijk is) en/of dat de Commissie de 
voorwaarden van artikel 101(3) VwEU niet juist heeft toegepast, de onderhavige 
toezegging wordt ontbonden. 

6. Tot slot verklaren ACM en MasterCard zich bereid om met elkaar opnieuw te 
overleggen over het maximale niveau voor de (gewogen gemiddelde) interchange fees 
in Nederland, wanneer de Europese Commissie meer representatieve data beschikbaar 
stelt en de toepassing hiervan leidt tot een substantiele afwijking (20% of meer) ten 
opzichte van de in de onderhavige toezegging overeengekomen niveaus voor de 
interchange fees. 

Omzeilingsverbod 

7. MasterCard is bereid aansluiting te zoeken bij het zogenaamde omzeilingsverbod in 
artikel 5 van het reguleringsvoorstel van de Europese Commissie. Deze voorgestelde 
bepaling luidt als volgt: 

"Voor de toepassing van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde maxima wordt elke 
netto-compensatie die een uitgevende bank van een betaalkaartsysteem in 
verband met betalingstransacties of daarmee samenhangende activiteiten 
ontvarzgt, als onderdeel van de interbancaire vergoeding behandeld." 

In de toelichting op het reguleringsvoorstel merkt de Commissie ter toelichting 
het volgende op:3 

"Er moet op worden toegezien dat de bepalingen betreffende de door betalings-
dienstaanbieders te betalen of te ontvangen interbancaire vergoedingen niet 
worden omzeild door alternatieve vergoedingenstromen naar uitgevende 
betalingsdienstaanbieders. Om dit te vermijden, dient de "nettocompensatie" 
voor de vergoedingen die de uitgevende betalingsdienstaanbieder heeft betaald 
aan en ontvangen van een betaalkaartsysteem, als de interbancaire vergoeding 
worden aangemerkt. Om na te gaan of er van omzeiling sprake is, client bij de 
berekening van de interbancaire vergoeding rekening te worden gehouden met 
het totaalbedrag aan betalingen of stimulansen die een uitgevende 
betalingsdienstaanbieder met betrekking tot de gereglementeerde transacties 
van een betaalkaartsysteem heeft ontvangen, verminderd met de vergoedingen 
die de uitgevende betalingsdienstaanbieder aan het systeem heeft betaald. De in 
aanmerking genomen betalingen, stimulansen en vergoedingen kunnen een 
direct karakter (d.w.z. volumegebaseerd of transactiespecifiek) of een indirect 
karakter (zoals onder meer verkoopstimulansen, bonussen, korting en voor het 
realiseren van bepaalde transactievolumes) hebben." 

8. Voor de berekening van de 'netto-compensatie', d.w.z. "het totaalbedrag aan 
betalingen of stimulansen die een uitgevende betalingsdienstaanbieder met betrek-
king tot de gereglementeerde transacties van een betaalkaartsysteem heeft ontvan-
gen, verminderd met de vergoedingen die de uitgevende betalingsdienstaanbieder 
aan het systeem heeft betaald", dient in dit verband te warden uitgegaan van de 
waarde van de betaling door MasterCard aan een issuer verspreid over de duur van het 

3  Zie ON erweging 23 van het Voorstel voor een Verordening van n het Europees Parlement en de Raad betreffende 
interbancaire vergoedingen N o or op kaarten gebaseerde betalingstransacties COM(2m3) 55o/final. 

2 



Bird Bird 
contract. Bij een lange of onbepaalde contractduur dient de waarde van de betaling te 
worden verspreid over de eerste vijfjaren. 

9. In het geval een overeenkomst bijvoorbeeld is aangegaan voor een periode van drie 
jaar, maar na twee jaar wordt ontbonden, dient de initiele berekening van de waarde te 
worden herberekend over de daadwerkelijke contractduur van twee jaar. Indien 
daardoor de netto compensatie boven het plafond van de gemiddelde interchange fees 
komt, dient de issuing bank teveel ontvangen vergoedingen terug te betalen. 
Omgekeerd kan de situatie voorkomen dat een contract voor een jaar wordt afgesloten 
en de daadwerkelijke contractduur bijvoorbeeld vijf jaar bedraagt. Ook in dit geval 
dient dan een herberekening te worden gemaakt. Relevant in beide situaties is dat 
vergoedingen voor de rente in de berekening wordt meegenomen. Het is de bedoeling 
dat de berekening hiermee — conform de gebruikelijke accountantsstandaarden — 
overeenstemt met de werkelijke economische impact die dergelijke betalingen voor een 
uitgevende betalingsdienstaanbieder hebben. 

10. MasterCard zal gedurende de periode van de toezegging afzien van het introduceren 
van andere vergoedingen — mede omvattende maar niet beperkt tot scheme fees - die 
economisch dan wel juridisch gezien gelijkwaardig zijn aan de interchange fees waar de 
onderhavige toezegging betrekking op heeft. 

Monitoring 

ii. MasterCard is bereid Duff & Phelps te benoemen als Monitoring Trustee. Het is de taak 
van de Monitoring Trustee om in opdracht van MasterCard, ten behoeve van ACM, de 
naleving door MasterCard van de toezegging te monitoren en daarover jaarlijks aan 
ACM te rapporteren. MasterCard zal de Monitoring Trustee instrueren om drie 
maanden na afloop van ieder kalender jaar een rapport toe te zenden aan ACM. Het 
eerste rapport van de Monitoring Trustee zal uiterlijk op 1 april 2015 aan ACM worden 
verstrekt. Duff & Phelps zal als Monitoring Trustee ACM toegang geven tot de 
informatie die relevant is inzake de naleving van de onderhavige toezegging. 

12. MasterCard zal een Monitoring Agreement aangaan met Duff & Phelps, die vooraf ter 
goedkeuring aan ACM wordt voorgelegd. MasterCard zal zorgdragen voor de betaling 
van de Monitoring Trustee voor zijn werkzaamheden. 

Duur van de toezegging 

13. De onderhavige toezegging wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar vanaf het 
moment van inwerkingtreding, behoudens tussentijdse ontbinding of herziening zoals 
hiervoor bedoeld. De onderhavige toezegging zal worden beeindigd op het moment dat 
het reguleringsvoorstel van de Europese Commissie van kracht wordt4, waarbij 
MasterCard eventueel uit de regelgeving voortvloeiende overgangstermijnen — zoals 
deze in artikel 3 en 4 van het voorstel zijn opgenomen — in acht zal nemen. Indien na de 
periode van 4 jaar geen regulering tot stand is gebracht zullen MasterCard en ACM 
opnieuw overleggen over verlenging van de toezegging en meer specifiek het maximale 
niveau voor de (gewogen gemiddelde) interchange fees in Nederland. 

4 voorstel v oor een Verordening A an het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire N ergoedingen 
N oar op kaarten gebaseerde betalingstransacties COM(2013) 55o/final 
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