
)-.utoriteit 
Co 	ment e, Markt 

MasterCard Europe 
t.a.v .de heer A. Bol 
Gustav Mahlerplein 105-115 
1082 MS AMSTERDAM 

Den Haag, 	2 9 AL .1 2016 

Ons kenmerk: ACM/DM/2016/205197 
Contactpersoon: drs. Hakfoort I Jacco.Hakfoort@acm.nl  I (070) 722 21 77 
Onderwerp: 16.0088.25 Toezegging MasterCard aan ACM uit 2014 

5-i -0 K 
Oh  9 o c  

cn N 
@Q cr a) 

c Op 20 februari 2014 hebben MasterCard Europe, MasterCard Incorporated, Mastercard International 	03  ..4 N.) 	w cf) 0  
Corporated en MasterCard Benelux (gezamenlijk: "MasterCard") aan ACM een informeel 	 3 I`) 	0 
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toezeggingsvoorstel gestuurd met betrekking tot de interbancaire vergoedingen voor r..) 4:„ — 0 0 — 
consumentencreditcard transacties in Nederland ("interchange fees"). 	 *0 ___ 
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ACM is op 21 februari 2014 met de toezegging van Mastercard ("de toezegging") akkoord gegaan. 1 	0 ...,1 	co 
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Voor wat betreft de duur van de toezegging is in artikel 13 bepaald dat deze in beginsel voor een 	_ ry 	o 0 o 
periode van vier jaar van toepassing is vanaf het moment van inwerkingtreding (1 juni 2014). In 	1 l\)  
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aanvulling daarop is bepaald dat de toezegging zal worden beeindigd op het moment dat het 	 * b can cIl 0 1  0 0) 
"Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende interbancaire 	o 
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an 
w vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties COM (2013) 550/final" van de 	 *
0 

Europese Commissie van kracht wordt. 	 l'I' 
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ACM constateert dat met de vaststelling van Verordening (EU) 2015/751 op 29 april 2015 door het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie het voorstel van de Europese Commissie 
van kracht is geworden. De artikelen uit deze Verordening die zien op de hoogte van de interchange 
fees zijn op 9 december 2015 in werking getreden. ACM constateert op basis daarvan dat de 
toezegging van MasterCard aan ACM van kracht was tot en met 8 december 2015. 

In het kader van de toezegging van MasterCard aan ACM heeft MasterCard toegezegd om een 
Monitoring Trustee te benoemen, Duff & Phelps. De taak van de Monitoring Trustee was om de 
naleving van de toezegging door MasterCard te monitoren en daarover jaarlijks aan ACM te 
rapporteren. 

1  Zie https://www.acm.nl/n1/publicaties/publicatie/12662/Reactie-ACM-op-voorstel-MasterCard-tarieven- 
creditcardbetalingen/ 

Geachte heer Bol, 



ACM heeft vanaf inwerkingtreding van de toezegging twee monitoring rapportages ontvangen van 
Duff & Phelps. De eerste rapportage had betrekking op de periode van 1 juni tot en met 31 december 
2014. De tweede rapportage had betrekking op de periode van 1 januari 2015 tot en met 8 december 
2015. In beide rapportages concludeert Duff & Phelps dat MasterCard de toezegging zowel wat 
betreft de hoogte van de interchange fees als wat betreft het zogenaamde omzeilingsverbod heeft 
nageleefd. 

Op basis van de rapportages van de Monitoring Trustee ziet ACM geen aanleiding om te betwijfelen 
dat MasterCard conform de toezegging heeft gehandeld in de periode van 1 juni 2014 tot en met 8 
december 2015. 

Wellicht ten overvloede wijst ACM MasterCard erop dat zij inmiddels gehouden is om de bepalingen 
uit Verordening 2015/751 na te leven. 

Hoogachtend, 

Autoriteit Consument en Markt, 
na 	s deze, 

M. Denkers BA Msc MBA 
Directeur Directie Mededinging 
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