
 

 
 

Datum: 14 december 2022 

 

 

Dienstverleningsovereenkomst 
Contractnummer: FM-17490 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,  

te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, 
namens deze, 
J. H. Smits, Directeur Financiële Markten 
 

hierna te noemen: Opdrachtgever 
 
en 

 
2. Vereniging Consumentenbond 
statutair gevestigd te Den Haag, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag, KVK nr: 40409495 
te dezen vertegenwoordigd door 
S. Molenaar, Directeur  
 

hierna te noemen: Opdrachtnemer  
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

- Op grond van de Richtlijn 2014/92/EU de Nederlandse staat de verplichting heeft te 
garanderen dat consumenten toegang hebben tot een website waarop betaalrekeningen 

kunnen worden vergeleken; 
- in artikel 4:71j van de Wet op het financieel toezicht is bepaald dat de Minister van 

Financiën zorg draagt voor een dergelijke website; 
- in de toelichting op dat artikel is opgemerkt dat deze verplichting wordt nageleefd door 

de samenwerking aan te gaan met een private partij voor het feitelijke beheer van deze 
website; 

- de Opdrachtnemer al een vergelijkingswebsite onderhield voor betaalrekeningen 

voordat afspraken met het opdrachtgever werden gemaakt; 
- de Opdrachtnemer bereid is zijn site te laten voldoen aan de eisen die Richtlijn 

2014/92/EU aan een dergelijke site stelt; 
- Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 

Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken; 

- Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 

in een overeenkomst; 
 
 

 
Definities 
 
In deze overeenkomst wordt een aantal definities gebruikt. Aan deze begrippen komt de volgende 

betekenis toe:  
 
De Begrippenlijst: de lijst, bedoeld in artikel 3 lid 5 van de Richtlijn, zijnde een lijst van de meest 
representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten, geformuleerd in gestandaardiseerde 
terminologie; 
 

De EBA: de European Banking Authority; 

 
De Minister: de Minister van Financiën; 
 
De Richtlijn: Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende 
vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot 

betaalrekeningen met basisfuncties (Pb EU 2014, L 257); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=NL


 

 
 

 
De Website: de website, bedoeld in de Richtlijn en artikel 4:71j van de Wft, te weten een website 
waarop consumenten betaalrekeningen aan de hand van een aantal criteria kunnen vergelijken; 
 
De Wft: de Wet op het financieel toezicht. 

 
 
 
KOMEN OVEREEN:  
 
 
1. Doel van deze overeenkomst 

 
1.1 Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer opdracht tot het onderhouden van een 

vergelijkingswebsite voor betaalrekeningen door de Opdrachtnemer.   
 

1.2 In aanvulling op of in afwijking van het bepaalde in artikel 1.1 van deze overeenkomst 
komen partijen overeen dat de Opdrachtnemer een website onderhoudt waarop 

betaalrekeningen kunnen worden vergeleken, deze gratis toegankelijk houdt voor 
consumenten en up to date houdt. 

 
1.3  De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gegevens die niet verplicht zijn op 

grond van de Richtlijn, dan wel niet vereist zijn door Opdrachtgever, enkel toegankelijk te 
maken voor leden, zoals testoordelen. Voorgaande mag niet aan de vrije toegankelijkheid 
voor consumenten die geen lid zijn in de weg staan om gratis betaalrekeningen te 

vergelijken. 
 

 
2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van deze overeenkomst 
 
2.1  Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen voor de 

duur van 3 jaar met een optie tot verlenging van deze overeenkomst onder gelijkblijvende 

voorwaarden voor twee maal een periode van twee (2) jaar.  
 

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de 
initiële / dan geldende looptijd van deze overeenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik 
wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie 
door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt deze overeenkomst van rechtswege na 

het verstrijken van de op dat moment geldende termijn. 
 

3. Plaats van werkzaamheden 

 
       De werkzaamheden worden verricht in het kantoor van de Opdrachtnemer. 
 
Nadere invulling opdracht 

 
4. Eisen website op grond van de Richtlijn 
 
4.1 De website is operationeel onafhankelijk doordat Opdrachtnemer ervoor zorgt dat de 

betalingsdienstaanbieders in de zoekresultaten op gelijke wijze worden behandeld. 
 
4.2  De website vermeldt duidelijk dat de Opdrachtnemer de eigenaar is. 

 
4.3 De website vermeldt de duidelijke, objectieve criteria waarop de vergelijking wordt 

gebaseerd. 

 
4.4 De website maakt gebruik van duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen. 
 

4.5 De website geeft nauwkeurige informatie met vermelding van het tijdstip van de meest 
recente actualisering. 

 
4.6  De website belicht een breed scala aan aanbiedingen van betaalrekeningen dat een 

significant deel van de markt bestrijkt en vermeldt in voorkomend geval duidelijk dat de 



 

 
 

gepresenteerde informatie geen volledig overzicht van de markt biedt, voordat de 
zoekresultaten worden getoond. 

 
4.7 Indien blijkt dat de website onjuiste informatie heeft weergegeven, vermeldt de 

Opdrachtnemer zo snel mogelijk duidelijk op de website welke onjuiste informatie is 

weergegeven en welke informatie in plaats van de onjuiste informatie had moeten worden 
weergegeven. 

 
4.8 Voor zover dat niet uit de voorgaande leden volgt, dient de website aan de eisen van artikel 

7 van de Richtlijn of het instrument dat daarvoor in de plaats komt te voldoen. 
 

5. De begrippenlijst van de EBA 

 
5.1 De begrippenlijst van de EBA wordt verwerkt op de website. Indien de begrippenlijst wordt 

gewijzigd zal Opdrachtgever Opdrachtnemer de aangepaste lijst toesturen en 
Opdrachtnemer verzoeken om de website in overeenstemming te brengen met de 
aangepaste begrippenlijst.  

 

5.2 Uiterlijk binnen drie (3) maanden na ontvangst van de aangepaste lijst zorgt de 
Opdrachtnemer ervoor dat de op de lijst beschreven diensten op de website met elkaar 
kunnen worden vergeleken en de website de in de lijst vastgestelde terminologie hanteert. 

 
 
6. Wijzigingen website op grond van Europees Recht 
 

6.1 Indien op grond van een wijziging van de Richtlijn of een wijziging in een ander instrument 
van de Europese Unie de eisen waaraan de website moet voldoen veranderen, stelt 

Opdrachtgever binnen een maand nadat de wijziging gepubliceerd is Opdrachtnemer in 
kennis van de nieuwe eisen waaraan de website moet voldoen en verzoekt Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer om de website conform de eisen aan te passen. 

 
6.2 Opdrachtnemer dient binnen drie (3) maanden na het verzoek de website aangepast te 

hebben. 
 
6.3  Indien de Opdrachtnemer de wijzigingen niet binnen drie (3) maanden kan doorvoeren, 

stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld op de hoogte en zal Opdrachtnemer een 
termijn aangeven waarbinnen de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. 

 

6.4 Als een situatie als genoemd in 6.3 zich voordoet en Opdrachtnemer de website niet langer 
wenst te onderhouden, dient Opdrachtnemer met in achtneming van artikel 9 de 
Overeenkomst op te zeggen. 

 
 
7. Nadere eisen te stellen door de Minister 
 

7.1       Opdrachtgever is bevoegd nadere eisen aan de website te stellen. Indien Opdrachtgever 
nadere eisen stelt, wordt Opdrachtnemer geïnformeerd met het verzoek de website aan te 
passen conform de gestelde eisen. 

 
7.2 Uiterlijk binnen drie (3) maanden zal Opdrachtnemer de website aanpassen conform de 

gestelde eisen. 
 

7.3 Indien de Opdrachtnemer meer tijd nodig heeft om de wijzigingen door te voeren stelt 
Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld op de hoogte. 

 

7.4 Als een situatie als genoemd in 7.3 zich voordoet en Opdrachtnemer de website niet langer 
wenst te onderhouden, dient Opdrachtnemer met in achtneming van artikel 9 de 
Overeenkomst op te zeggen. 

 
8. Overige Voorwaarden 
 
8.1 Op deze overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor 

het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)” 
(Bijlage 1), voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. De 



 

 
 

toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer 
is uitgesloten. 

 
8.2 Artikel 24 van de ARVODI-2018 is niet van toepassing. Alle huidige en toekomstige  

intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website en de data behoren toe aan 

Opdrachtnemer.  
 
8.3 In afwijking van artikel 13 van de ARVODI-2018 geldt de geheimhouding niet enkel voor 

Opdrachtnemer maar ook voor Opdrachtgever. 
 
8.4 In afwijking van artikel 21.3 ARVODI-2018 is de aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer 

beperkt tot wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer uitkeert. 

 
8.5 In afwijking van artikel 21.3 sub c van de ARVODI-2018 vervalt de beperking van de 

aansprakelijkheid in geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld 
in artikel 8.2 van deze overeenkomst. 

 
8.6 In afwijking van artikel 32 van de ARVODI-2018 behoren de intellectuele eigendomsrechten 

als bedoeld in artikel 8.2 van deze overeenkomst tot de bepalingen die hun werking 
behouden ook na afloop van deze overeenkomst. 

 
8.7 De artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 21.3.d, 24, 26.1.b, 26.1.c, 26.2, 27 van de AVRODI-

2018 zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.  
 
 Overige bepalingen 

 
9. Opzegging 

 
9.1  Elke partij kan deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen met inachtneming van een 

opzegtermijn van zes (6) maanden schriftelijk opzeggen. 
  
9.2 Ingeval van beëindiging van deze overeenkomst krachtens opzegging is geen van de 

partijen jegens de andere partij schadeplichtig. 
 
10. Ongeldigheid 
 
   Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, 

ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, wordt die 

bepaling, voor zover nodig, uit deze overeenkomst verwijderd en vervangen door een 
bepaling die wel bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling 
zoveel mogelijk benadert. Het overige deel van deze overeenkomst blijft in een dergelijke 

situatie ongewijzigd.  
 
11.  Evaluatie 
 

11.1 Deze overeenkomst wordt zes (6) maanden voor afloop van deze overeenkomst 
geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie kan de Opdrachtgever 
besluiten tot verlenging van deze overeenkomst. 

 
11.2 Partijen kunnen een werkgroep de opdracht geven deze evaluatie uit te voeren, van de 

uitkomsten daarvan verslag te doen, en, indien de meningen binnen de werkgroep over de 
evaluatie of de uitkomsten daarvan verschillen, dit te vermelden in het verslag. 

 
12.  Financiering 
 

12.1  De Opdrachtgever betaalt een jaarlijkse structurele financiële vergoeding voor een deel van 
de vaste kosten die de opdrachtnemer maakt voor data die gebruikt worden voor de 
vergelijkingswebsite voor betaalrekeningen. In 2022 zijn deze kosten €2724,- exclusief 

btw. De Opdrachtnemer kan het bedrag jaarlijks verhogen met de CPB inflatiecijfers. 
 
12.2 De Opdrachtgever betaalt in 2022 een eenmalige financiële vergoeding van in totaal € 

21.720,- exclusief btw ten behoeve van de aanpassingen van de vergelijkingswebsite voor 
betaalrekeningen.  

 



Deze bijdrage bestaat uit € 6.720,- exclusief btw voor de reeds uitgevoerde aanpassingen 
van benamingen, tijdstip actualisatie en het toevoegen van een verwijzing naar de 
verantwoording op de vergelijkingswebsite van betaalrekeningen.  

Daarnaast levert de opdrachtgever een bijdrage van €15.000,- exclusief btw voor het 

aanpassen van de filteroptie, volgorde informatie onder ‘kosten’, mobiel betalen en het 
toevoegen van aanvullende informatie over betaalrekeningen en een link naar de 
verantwoording.   

12.3 De Opdrachtnemer stuurt de Opdrachtgever jaarlijks voor december van dat jaar een 
factuur voor de gemaakte kosten. In 2022 stuurt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever de 

factuur in december. 

13. Gang naar de rechter

Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee
samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

14.  Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht personeel van
Opdrachtgever generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.
Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen

enige handeling te verrichten of na te laten.

15. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. Slotbepaling

16.1 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

16.2 Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen

opdracht.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

Op 19 december 2022, te Den Haag Op 15 december 2022, te Den Haag 

De Minister van Financiën, de Consumentenbond, 

namens deze, namens deze, 

J. H. Smits A.M.M. Molenaar

Directeur Financiële Markten Algemeen Directeur 

 


