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Bonaire, 4 mei 2021 

Reactie op consultatie Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders in 
het buitenland 

Eind 2020 stuurde Unkobon, de consumentenbond van Bonaire, samen met andere maatschappelijke 

organisaties, bijgaande brief over de geografische discriminatie van inwoners van Caribisch Nederland 

door Nederlandse banken aan de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties.  

Unkobon juicht het toe dat er met dit wetsontwerp serieus gewerkt wordt aan oplossingen voor de 

problemen die inwoners van het Caribische deel van Nederland ondervinden bij het aanhouden van 

betaalrekeningen bij Nederlandse banken. Toch worden met dit wetsontwerp niet alle problemen 

opgelost die inwoners van Bonaire, het uiterste zuiden van Nederland, ondervinden.  

 

Extra kosten 

Het wetsontwerp maakt het mogelijk om bij rekeninghouders op de BES-eilanden (ook wel Caribisch 

Nederland genoemd) extra kosten in rekening te brengen, omdat deze Nederlandse gebieden overzee 

buiten Europa liggen. Voor deze mogelijkheid van geografische discriminatie binnen het land 

Nederland is evenmin een rechtvaardiging te vinden als voor het standaard in rekening brengen van 

extra kosten voor gemeenten in Zuid Limburg. Net als binnen de Europese Unie is ook de regelgeving 

binnen de Nederlandse jurisdicties zoveel mogelijk geharmoniseerd. Zoals vermeld op pagina 6 van 

de Memorie van Toelichting brengt dit volgens banken minder risico’s en kosten met zich mee. Het 

spreekt vanzelf dat dat Caribisch Nederland als deel van Nederland wordt gezien en alleen al daarom 

als een laag risico gebied moet worden gezien. Voor ING-bank was deze overweging in 2020 

aanleiding om voor inwoners van Caribisch Nederland geen buitenlandtoeslag in rekening te brengen.   

Desondanks bereiken ons recent klachten dat ABN-Amro vanaf 1 juli 2021 haar particuliere klanten in 

Caribisch Nederland maandelijks €15,- extra in rekening gaat brengen voor hun bankrekening. Wij 

beschouwen dat als een verkapte manier om het consumenten onmogelijk te maken bij die bank een 

betaalrekening aan te houden.  

Wij pleiten daarom voor het opnemen van een expliciete clausule in de wet waarin wordt geregeld dat 

voor klanten op het grondgebied van Nederland buiten Europa banken geen andere kosten in 

rekening mogen worden gebracht dan voor vergelijkbare klanten in het Europese deel van Nederland.  

 

Alleen basisbetaalrekeningen 

Er wordt in het wetsontwerp  nadrukkelijk gesproken over basisbetaalrekeningen. Dat kan 

bijvoorbeeld mensen met studerende kinderen in NL uitstekend helpen maar er zijn in Caribisch 

Nederland ook mensen die graag een spaar- of beleggingsrekening bij een Nederlandse bank 

aanhouden, bijvoorbeeld uit risico overwegingen. Ook hier is er geen rechtvaardiging te vinden voor 

geografische discriminatie van de consumenten die in Caribisch Nederland wonen ten opzichte van 

klanten in het Europese deel van het land. Unkobon pleit er daarom voor om expliciet in de Wet op te 

nemen dat aan inwoners van de BES eilanden dezelfde bancaire diensten moeten worden 

aangeboden als aan inwoners van het Europese deel van het land. 

 

Transactiekosten 

Waar transactiekosten tussen banken binnen Europa via regulering zijn geminimaliseerd, is dat nog 

niet het geval voor transacties tussen banken in Caribisch Nederland en Europees Nederland. De 
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kosten voor deze transacties zijn torenhoog. Naast kosten worden bovendien nadelige en soms zelfs 

dubbele omrekenkoersen gehanteerd in het transactieverkeer met Caribisch Nederland.  

De Nederlandse Bank is aangewezen als verantwoordelijke voor het betalingsverkeer, ook in 

Caribisch Nederland. Al jaren pleit Unkobon, met andere maatschappelijke organisaties van Bonaire 

vergeefs bij DNB om een clearing & settlement systeem(pje) op te zetten voor transacties tussen de 

vier banken in Caribisch Nederland en de vier grote systeembanken in het Europese deel van 

Nederland. Met een dergelijk systeem worden de transactiekosten nagenoeg nihil en de valutakosten 

geminimaliseerd.  

Wellicht kan een wettelijke verplichting DNB ertoe brengen een dergelijk clearing & settlement 

systeem op te (laten) zetten.  

Tot slot 

Als vertegenwoordiger van consumenten heeft Unkobon zich in deze reactie beperkt tot de belangen 

van inwoners, natuurlijke personen van Bonaire. Maar we realiseren ons terdege dat hoge 

bankkosten voor bedrijven uiteindelijk worden doorberekend in consumentenprijzen. Wij zouden het 

daarom toejuichen als er in het wetsvoorstel ook non-discriminatiebepalingen zouden worden 

opgenomen voor bedrijven in Caribisch Nederland.  

 

Unkobon geeft toestemming om deze reactie integraal op de consultatiewebsite te publiceren.  

 

Saludo kordial - Met vriendelijke groet - Kind regards 

 

Consumentenbond Unkobon 

 

Wietze Koopman, Coördinator 

 

Bijlage: brief van 24 december 2020 geografische discriminatie inwoners Caribisch Nederland door 

Nederlandse banken 
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