Algemene Politieke Motie D66, voor congres C111 2020
Onderwerp: Mogelijkheid bankrekening voor Nederlanders buiten Nederland
Het D66 congres op zaterdag 18 april 2020 bijeen te Nijkerk,
Constaterende dat
-

Verschillende Nederlandse banken, zoals Rabobank, ABN Amro en Aegon, eenzijdig
bankrekeningen aan het opheffen zijn van Nederlanders die buiten de EER wonen;

Overwegende dat
-

-

-

Sinds enkele jaren verscheidene Nederlandse banken, met herhaalde oproepen eind 2019
en begin 2020, Nederlandse bankrekeninghouders buiten de EER aan het waarschuwen
zijn dat "in het kader van verscherpte wet- en regelgeving bepaalde bancaire diensten niet
langer buiten de EER aangeboden kunnen worden zonder een daarvoor vereiste
vergunning" 1 en dit "een te hoge inspanning" van de kanten van de banken zou zijn "om
dit risico goed te beheersen";
Dat Nederlandse rekeninghouders enkele maanden de tijd krijgen om al hun gelden weg
te zetten;
Dat in veel gevallen deze waarschuwing per reguliere post plaatsvindt, en deze brief (te)
laat of soms helemaal niet aankomt;
Dat het probleem van eenzijdige opzegging al langer speelt en toenmalig Tweede
Kamerlid Wouter Koolmees hier in 2016 Kamervragen over heeft gesteld, zonder
resultaat; 2
Dat Nederlanders buiten de EER dientengevolge aangewezen zijn op een andere
Nederlandse bank, waarvoor echter verschijning in persoon nodig is, dat niet voor
iedereen mogelijk is, en daarmee een externe niet-Nederlandse bank als laatste optie
overblijft;
Dat dit probleem hoogstwaarschijnlijk ook Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk
(VK) zal treffen wanneer het VK de EU verlaten heeft en mogelijk ook de EER verlaat;
Dat een externe niet-Nederlandse bank extra transferkosten per transactie met zich
meebrengt, waardoor in bijzonder Nederlandse gepensioneerden buiten de EER worden
getroffen;
Dat het gebrek aan een Nederlandse bankrekeningin Nederland talloze kosten en
ongemakken met zich meebrengt, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer;
Dat in Frankrijk in 2012 een wet is aangenomen die elk Frans staatsburger het recht geeft
om één Franse bankrekening naar keuze te openen en te behouden; 3

(dictum)

Brief Aegon aan Nederlandse rekeninghouder buiten de EU, 27 januari 2020 (kopie in bezit van Stichting
Nederlanders buiten Nederland). Vergelijkbare brieven en redenering bij Rabobank en ABN Amro.
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Verzoekt zowel D66 bewindslieden als de D66 fractie vóór de aankomende stembusgang met
een (initiatief)wetsvoorstel te komen dat erin voorziet dat Nederlanders buiten Nederland ten
minste één Nederlandse bankrekening naar keuze mogen openen en behouden
En gaat over tot de orde van de dag.

