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Geachte voorzitter,
Bijgaand treft u aan het antwoord op de door mij op 30 mei jl. ontvangen vraag
(nummer 152958U) van de PVV-fractie.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Vraag van de PVV-fractie aan de minister van Financiën naar aanleiding
van richtlijnvoorstel COM(2013)266 inzake betaalrekeningen

De PVV-fractie van de Eerste Kamer vraagt of door het voorstel van de
Europese Commissie voor een richtlijn inzake betaalrekeningen
(COM(2013)266) er niet tal van nieuwe fraudemogelijkheden ontstaan.
Op 8 mei heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een richtlijn die
onder andere het recht op een basisbetaalrekening inhoudt. Volgens het voorstel
zou iedere EU-burger een wettelijk recht krijgen om in alle 27 lidstaten een
zogenaamde basisbetaalrekening te openen.
Inhoudelijk kan ik mij op grote lijnen vinden in de doelstellingen van de
Commissie: ter voorkoming van sociale en financiële uitsluiting is het belangrijk
dat consumenten voldoende toegang hebben tot girale betaaldiensten, in het
bijzonder in landen waar contante betalingen steeds meer plaatsmaken voor giraal
betalingsverkeer. Verder is het van belang dat er voldoende
(grensoverschrijdende) concurrentie is op de markt voor betaaldiensten en dat
consumenten daartoe inzicht hebben in de kosten van het gebruik van een
betaalrekening. De beschikbaarheid van een goed functionerende overstapservice
kan de concurrentie daarbij verder bevorderen.
Ik ben er echter niet van overtuigd dat ingrijpen op Europees niveau noodzakelijk
is om de doelen die de Commissie heeft gesteld te realiseren. Mijns inziens is het,
als gevolg van de verschillen tussen lidstaten op het gebied van betaaldiensten en
betaalgewoonten, in dit geval effectiever om op nationaal niveau te handelen,
zodat iedere lidstaat optimaal rekening kan houden met specifieke lokale
omstandigheden.
Dit geldt ook voor het toekennen van een recht op een basisbetaalrekening. Zoals
gezegd wijst de Commissie terecht op het belang dat consumenten hebben bij
toegang tot het girale betalingsverkeer. In Nederland zijn daartoe dan ook
interbancair afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in beginsel iedereen kan
beschikken over een bankrekening, op voorwaarde dat de aanvrager zich op
afdoende wijze identificeert. Dat laatste zijn banken ook verplicht op grond van de
richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme (richtlijn 2005/60/EG).
Het voorstel van de Commissie vermeldt dat banken een consument niet mogen
weigeren, louter omdat deze niet in de lidstaat woont waar de bank is gevestigd.
De enige twee redenen dat een bank een consument wel mag weigeren zijn:
o dat de aanvrager al een basisbetaalrekening in de betreffende lidstaat heeft,
of
o dat de bank de identiteit van de aanvrager of de reden dat de bankrekening
wordt geopend niet naar behoren kan vaststellen.
Dat neemt niet weg dat het voorstel beoogt het consumenten makkelijker te
maken om een rekening te openen in een andere lidstaat. Dat betekent echter niet
zonder meer dat uitkerings-, belasting- en bankfraude ook zal toenemen. Het
hebben van een bankrekening is weliswaar (in Nederland althans) voorwaardelijk
voor het plegen van dergelijke fraude, met betrekking tot uitkeringen e.d. omdat
deze altijd giraal worden uitgekeerd, maar daarmee is nog niet gezegd dat de
fraude als direct gevolg van deze richtlijn zal toenemen.
Bovendien kunnen ook nu al inwoners van andere lidstaten een betaalrekening
openen in Nederland; banken stellen dus niet als eis dat de aanvrager in Nederland

woont. Wel besteden zij in dat geval extra aandacht aan de identificatie van de
aanvrager en de reden voor de aanvraag. De voorgestelde richtlijn brengt op dit
punt dus geen verandering van de huidige situatie met zich mee.
Dat wil niet zeggen dat het onderwerp mijn aandacht niet heeft. Zoals gezegd ben
ik van mening dat het treffen van maatregelen om toegang tot een
basisbankrekening te borgen beter op nationaal niveau kunnen worden getroffen.
Mocht het toch tot Europese regelgeving op dit gebied komen, dan zal ik tijdens de
onderhandelingen met betrekking tot onderhavig voorstel ervoor waken dat
lidstaten voldoende mogelijkheden behouden om misbruik van bankrekeningen ten
behoeve van het plegen van fraude te bestrijden.

