
uiterlijk op 13/01/2018 moet de nieuwe Payment Services Directive omgezet zijn in Belgisch recht.  
  
In die PSDII staat ook een bepaling (art 75) die begunstigden (zoals bv tankstations, of hotels) 
verplicht om, vooraleer zij een bepaald bedrag op de rekening van de klant blokkeren, ze daar eerst 
toestemming moeten voor vragen aan de klant, en het exacte bedrag dat geblokkeerd zal worden, 
moeten meedelen.  
  
In dat kader moeten we er ook op  wijzen op een bijdrage in het Tijdschrift voor Belgisch 
Handelsrecht (2017/2, p. 123), waar het volgende wordt gezegd over deze problematiek:  
  
“ PSD II bepaalt dat betalers hun instemming moeten verlenen alvorens bedragen op hun rekeningen 
“geblokkeerd” kunnen worden door begunstigden. Dit is een vaak voorkomende praktijk bij 
exploitanten van bijvoorbeeld 
tankstations, hotels en autoverhuringsmaatschappijen, teneinde te verzekeren dat de betaler 
voldoende geldmiddelen zal hebben wanneer het exacte bedrag van de transactie gekend is (nl. 
nadat de betaler gebruik heeft gemaakt van de diensten in kwestie). Het bekomen van de 
instemming van de betaler brengt uiteraard met zich mee dat hij/zij a priori geïnformeerd moet 
worden over het exacte bedrag dat geblokkeerd zal worden. Als we het voorbeeld van tankstations 
nemen, zullen de geautomatiseerde brandstofpompen bijvoorbeeld moeten vermelden dat er 150 
EUR geblokkeerd wordt op de rekening van de betaler en dat de betaler daarmee instemt door tot 
betaling over te gaan, alvorens de PIN-code werd ingegeven. Het is daarbij onduidelijk wat verstaan 
moet worden onder “geblokkeerd”. Men zou o.i. kunnen argumenteren dat, wanneer de periode 
tussen de “blokkering” van de gelden en de vrijgave ervan nadat het exacte bedrag gekend is, 
dermate kort is dat de betaler geen negatieve effecten kan ondervinden ten gevolge van de 
blokkering, er ook geen voorafgaande 
toestemming vereist is. Dit zal echter afhankelijk zijn van de tijdspanne waarin de gelden 
geblokkeerd blijven. 
Wanneer de betaler bijvoorbeeld geen nieuwe betalingstransactie kan uitvoeren binnen de minuut 
na de eerste betalingstransactie, aangezien zijn/haar kaartlimiet zou overschreden worden, kan men 
moeilijk ontkennen dat er geen voorafgaande toestemming nodig is. Wanneer deze vrijgave reeds 
binnen enkele seconden gebeurt, kan men volgens ons moeilijk van een “blokkering” spreken.” 
  
Voor de volledigheid willen wij ook wijzen op artikel 108, f) PSDII, waarin wordt voorzien dat uiterlijk 
in 2021 een evaluatie moet gehouden zijn om na te gaan of het wenselijk zou zijn om 
maximumgrenzen te stellen aan de bedragen die in dergelijke situaties op de betaalrekening van de 
betaler moeten worden geblokkeerd;  
  
Meer info via het secretariaat VVR. 
 


