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Wet van 9 oktober 2003 tot wijziging van de Wet
grensoverschrijdende betaaldiensten in verband
met de uitvoering van de verordening
betreffende grensoverschrijdende betalingen in
euro

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter

uitvoering van verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 december 2001
betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (PbEG L 344), de Wet
grensoverschrijdende betaaldiensten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet grensoverschrijdende betaaldiensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel j wordt de punt aan het slot vervangen door een
puntkomma.

2. Na onderdeel j wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
k. de verordening: Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees

Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 december 2001
betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (PbEG L 344).

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

In de aanhef wordt de zinsnede «De informatie dient tenminste te
behelzen» vervangen door: De informatie behelst, onverminderd hetgeen
in de verordening, indien van toepassing, bepaald is.
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C

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
In de aanhef wordt de zinsnede «De informatie dient tenminste te

behelzen» vervangen door: De informatie behelst, onverminderd hetgeen
in de verordening, indien van toepassing, bepaald is.

D

Na artikel 16, derde lid, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:
4. De geschillencommissie regelt tevens geschillen tussen een

opdrachtgever in de zin van de verordening en zijn instelling alsmede
geschillen tussen een begunstigde in de zin van de verordening en zijn
instelling, voor zover deze geschillen betrekking hebben op het in de
verordening bepaalde.

ARTIKEL II

De Wet op de economische delicten2 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in
de alfabetische rangschikking ingevoegd:

De verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 19 december 2001 betreffende grens-
overschrijdende betalingen in euro (PbEG L 344), de artikelen 3, 4 en 5;.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 9 oktober 2003
Beatrix

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Uitgegeven de zesde november 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner
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Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 2002/2003, 28 650.
Handelingen II 2002/2003, blz. 5147.
Kamerstukken I 2003/2004, 28 650 (A).
Handelingen I 2003/2004, blz. 13.

1 Stb. 1998, 686, laatstelijk gewijzigd bij de wet
van 23 april 2003, Stb. 214.
2 Stb. 1950, K258, laatstelijk gewijzigd bij de
wet van 3 juli 2003, Stb. 316.
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