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Geachte voorzitter, 
 
 
Hierbij doe ik u, zoals toegezegd tijdens het debat over de kabinetsvisie op de 
Nederlandse bankensector van 20 mei jl., een tijdspad toekomen omtrent de acties 
van de Nederlandse banken en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 
(hierna: MOB) om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van geldautomaten te 
waarborgen. Op 21 jl. heeft het MOB over dit onderwerp vergaderd, de 
belangrijkste uitkomsten van deze vergadering zijn de volgende:  
 
 
Pilot optimaliseren van de plaatsing van geldautomaten  
De Nederlandse banken zullen een pilot starten om onderling afspraken te maken 
over het optimaliseren van de plaatsing van geldautomaten in kleine kernen en 
landelijke gebieden. De Autoriteit Consument en Markt heeft ingestemd met deze 
pilot. Gesprekken over de precieze vormgeving van de pilot zijn nog gaande, ook 
De Nederlandsche Bank is hierbij betrokken. Ik vertrouw erop dat de banken deze 
pilot serieus aanpakken en ik zal, al dan niet via de toezichthouder, vinger aan de 
pols houden.  
 
 
Monitoren 
Naar aanleiding van klachten van plaatselijke gebruikers over het verdwijnen van 
geldautomaten op een aantal locaties in het land heb ik op 5 maart jl. het MOB 
verzocht om samen met de banken te analyseren wat de aard en de omvang van 
dit probleem is en besproken hoe dit probleem kan worden aangepakt. Deze MOB 
analyse wordt momenteel afgerond. Uit de analyse van het MOB is onder meer 
naar voren gekomen dat klachten van gebruikers zich vooral richten op gebrekkige 
communicatie tussen banken en lokaal betrokkenen over de sluiting van 
geldautomaten. Mocht het nodig zijn om geldautomaten op te heffen, dan beveelt 
het MOB de Nederlandse banken daarom aan om te werken aan de communicatie 
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over de opheffing van geldautomaten en eventuele oplossingen daarvoor. Het MOB 
zal medio 2015 de bereikbaarheid opnieuw evalueren. 
 
De volledige analyse zal voor het eind van deze maand worden toegezonden aan 
het Ministerie van Financiën. Zodra het Ministerie de afgeronde analyse heeft 
ontvangen, zal ik de analyse aan u doorgeleiden.   
 

Hoogachtend,  

 

de Minister van Financiën, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.R.V.A. Dijsselbloem 


