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Voorwoord

Alle begin is moeilijk. Met het Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten namen

de netwerkbanken in Nederland eind 2001 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door

de toegang tot het betalingsverkeer voor een ieder te waarborgen. Toegegeven, de banken

hadden een duwtje in de rug nodig, maar ook zij beseften al snel dat het succes van het

girale betalingsverkeer in Nederland betekent dat degene die daar geen toegang toe heeft

wordt bedreigd met sociale uitsluiting. Ook de sociale dienst wil uitkeringen overmaken. En

om weer aan contant geld te komen heb je een PINpas nodig. Het was de eerste maal dat

banken vrijwillig afzien van het recht op contractvrijheid: immers, een ieder die nog geen

bankrekening heeft en bij de bank aanklopt moet in het bezit van een werkende

!"#$%&$&#'#()*+%,&#)(&-.&/,0)1+$)"/-)2'3)+4)5'3)6+77&%6'&&/)#'&.)8'#.&%&--"#.9)'-0):&)'#.&#.'&-

zijn dus goed, de uitwerking in de praktijk is wat weerbarstiger gebleken. Door middel van

regelmatige evaluatiebijeenkomsten met de betrokken hulpverleningsinstanties, waarbij in

het bijzonder het Leger des Heils genoemd moet worden, werden knelpunten gesignaleerd

en waar mogelijk opgelost. Met als belangrijkste uitkomst het projectmatig via een

;&%&&#;+<,'(,&)=%+6&,<%&)*&(*&%$&#);"#)&&#)8-.<*7&&%9);"#)6/'>#.&#)5+#,&%

bankrekening bij het Leger des Heils. De banken hebben er alle vertrouwen in dat de

ingeslagen weg de juiste is. Nu, bijna drie jaar na invoering van het Convenant, kan worden

geconstateerd dat in goed en constructief overleg tussen de betrokken partijen een

probleem wordt opgelost en de dreiging van sociale uitsluiting van bepaalde kwetsbare

groepen vermindert.

In dit evaluatierapport worden de ervaringen van de eerste jaren beschreven, een aantal

knelpunten gesignaleerd die de partijen niet zelf kunnen oplossen en enkele aanbevelingen

gedaan. Waar het om gaat is het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke problemen. De

banken dragen daar graag hun steentje aan bij.

Drs. H.G.M. Blocks

Directeur Nederlandse Vereniging van Banken
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Een betaalrekening voor iedereen?

Centrale vraag bij de evaluatie van de werking van het Convenant pakket primaire

betaaldiensten is geweest of met de invoering van het Convenant een bankrekening

daadwerkelijk voor iedereen binnen bereik is gekomen.

Het Convenant beoogt een specifieke oplossing te bieden voor mensen die vanwege een

negatieve registratie bij het Bureau Krediet Registratie of  het EVA systeem vanwege

schulden of frauduleuze handelingen niet (meer) kunnen beschikken over een bankrekening.

In het Convenant zijn strikte voorwaarden opgenomen waaronder personen er een beroep

op kunnen doen.

De belangrijkste conclusie naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie is dat met de

invoering van het Convenant de toegang tot het betalingsverkeer is verbeterd voor mensen

die voorheen van deelname aan het electronisch betalingsverkeer werden (dreigden te

worden) uitgesloten als gevolg van hun (schulden)verleden.

:&)87"%$.,&$$'#(9);"#)2&.)?+#;&#"#.)'-);+/,+&#,&0)17,".),&)%&&,-)""#)2&.)?+#;&#"#.

deelnemende netwerkbanken (ABN AMRO Bank, Fortis Bank, ING Bank, Postbank,

Rabobank en SNS Bank) gezamenlijk een marktaandeel hebben op het gebied van

betaalrekeningen van ca. 95% is het weinig zinvol bij de overige banken, die zich veelal op

deelmarkten richten, aan te dringen zich ook bij het Convenant aan te sluiten.

Ondanks het feit dat het ontbreekt aan exacte cijfers is het duidelijk dat meer dan duizend

(waarschijnlijk veel meer) mensen die voorheen niet over een bankrekening konden

beschikken, door de inwerkingtreding van het Convenant een bankrekening hebben en

daarmee toegang hebben verkregen tot het betalingsverkeer. Instanties kunnen eindelijk

uitkeringen overmaken, en deze mensen kunnen met PINpas contant geld opnemen. De met

-<66&-)<'.(&;+&%,&)8+=&%".'&)-.<*7&&%9)@&&#)(&5"7&#/'3$&)"6.'&);"#),&)!"#$&#)&#)2&.)A&(&%

des Heils waarbij voor meer dan tweehonderd cliënten via een vereenvoudigde procedure

een bankrekening is geopend- heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vertrouwen in

de mogelijkheden van het Convenant.
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Conclusie uit de evaluatie is ook dat de werking van het Convenant nog niet optimaal is en

dat in de praktijk een aantal knelpunten is blijven bestaan, die deels met het volgende

verband houden. De banken staan onder stringent toezicht en hebben te maken met een

veelheid van wet- en regelgeving. Dat betekent ook dat banken strikte procedures voor

identificatie en acceptatie van nieuwe rekeninghouders hebben, en daarbij uiteraard een

eigen commercieel beleid voeren. Het Convenant breekt deels dwars door deze interne

=%+6&,<%&-)2&&#)&#)2&&4.),""%,++%);&&/)(&*&##'#()(&;%""(,0):""%,++%)*&%,),&)84+<.$"#-9

bij de toepassing vergroot en ging het in de praktijk niet altijd goed.

De belangrijkste knelpunten van het Convenant zelf zijn:

! Relatieve onbekendheid (bij mensen zonder bankrekening, baliemedewerkers van

banken, hulpverleningsorganisaties en gemeentelijke sociale diensten) van het

Convenant op het lokale niveau. Doordat de meeste banken die het Convenant

onderschrijven de afhandeling van aanvragen gecentraliseerd hebben is dit knelpunt,

voor wat betreft de relatieve onbekendheid bij de banken, goeddeels opgelost;

! Relatief vaak werden aanvragen afgewezen vanwege de negatieve antecedenten van

de aanvrager. Het Convenant voorziet op zich in deze situatie, waarbij dan de eis geldt

,".),&)!"#$%&$&#'#()8'#)!&2&&%9)7+&.)5'3#)!'3)&&#)&%$&#,&)2</=;&%/&#'#(-'#-."#.'&0):&

;%""()*".)8'#)!&2&&%9)5'3#)'#)3<%','-62&)+=5'62.)!&.&$&#.)'-)#+()#'&.)&&#,<','().&

beantwoorden en heeft geleid tot verschillen in interpretatie van het Convenant door de

banken. Afgesproken is hier juridisch advies over in te winnen zodat een eenduidige

toepassing van het Convenant in dergelijke situaties mogelijk wordt.

! Het Convenant bepaalt dat iemand slechts in aanmerking komt voor een

basisbankrekening wanneer hij of zij niet reeds een bankrekening heeft. Bij de standaard

uitgevoerde BKR toetsing blijkt soms dat de aanvrager al over een rekening bij een

andere bank beschikt, maar weet de aanvrager niet meer bij welke. Pas wanneer de

aanvrager om inzage van de eigen gegevens bij het BKR vraagt wordt dat duidelijk. Een

,&%(&/'3$&)'#5"(&)$+-.)&62.&%)*&&%)BCDE)&<%+C)&#)/&;&%.),<-)*&&%)&&#);&%,&%&)8-."=&/'#(9

van kosten op. Dit punt is studie van verder onderzoek; een vrijstelling van dit BKR-tarief

bij de aanvraag van een basisbankrekening voor de specifieke doelgroep van dak- en

thuislozen zou een oplossing kunnen bieden. In elk geval moet voorkomen worden dat

de aanvrager van het kastje naar de muur (van bank naar bank) wordt gestuurd en

direct naar het goede bankloket kan worden verwezen. Mogelijk dat het Leger des Heils

inzage zou kunnen krijgen in de BKR-registratie voor haar cliënten: dit zou niet alleen in

het kader van de aanvraag basisbankrekening vele voordelen opleveren maar ook voor

de rol die het Leger des Heils in samenwerking met de NVVK speelt op het gebied van

schuldhulpverlening.

Daarnaast speelt een aantal factoren een rol die op zich niet rechtstreeks met het

Convenant te maken hebben, maar in de praktijk de werking beïnvloeden:
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! Het beroep dat banken kunnen (maar niet behoeven te) doen op het recht van

verrekening leidt er in een aantal gevallen toe dat openstaande schulden eerst moeten

worden afgelost voordat cliënt daadwerkelijk de beschikking kan krijgen over een

basisbankrekening. Voorkomen moet worden dat inkomsten op de basisbankrekening

(veelal leefgeld)  (automatisch) worden verrekend met een debetsaldo op de oude

geblokkeerde rekening. Dit is niet zonder meer op te lossen, aangezien het

verrekeningsrecht voor de banken een principiële zaak is. Op dit punt zal nader overleg

en juridisch advies moeten uitwijzen hoe en onder welke voorwaarden een werkbare

oplossing kan worden gevonden.

! Banken passen op de basisbankrekening de normale tarifering toe. Het Convenant

bepaalt dat tarifering er niet toe mag leiden dat de basisbankrekening feitelijk

onbereikbaar blijft. Probleem is dat de aanvrager in sommige gevallen niet alleen met

deze kosten te maken krijgt maar bijvoorbeeld ook eerst een identiteitsbewijs moet

""#-62"44&#0):&5&)8-."=&/'#(9);"#)$+-.&#)!&.&$&#.);++%)-+77'(&)""#;%"(&%-)&&#)#'&.

(&%'#(&)""#-/"()+=)2&.)5&&%)!&=&%$.&)!<,(&.)F-+7-)&#$&/&)*&$&#)8/&&4(&/,9G0

De bij het Convenant betrokken banken en hulpverleningsinstanties zullen in de komende

periode de samenwerking voortzetten en de werking van het Convenant verder verbeteren

,++%),&)!+;&#(&#+&7,&)$#&/=<#.&#)*""%)7+(&/'3$)*&().&)#&7&#0):&)/&--&#);"#)8+=&%".'&

-.<*7&&%9)5<//&#),""%!'3)*+%,&#)(&!%<'$.0):&);&%*"62.'#()'-),".)&&#)2&%2"/'#();"#)8+=&%".'&

-.<*7&&%9)#'&.)#+,'()5"/)5'3#0

In de context van een verwachte verdere toename van het electronisch betalingsverkeer1

(meer PINbetalingen, meer gebruik van de Chipknip, toenemende afhankelijkheid van

geldautomaten) is het noodzakelijk er voortdurend op toe te zien dat iedereen en in het

bijzonder kwetsbare mensen toegang blijven behouden tot deelname aan het electronisch

betalingsverkeer. De banken, hulpverleningsorganisaties en de overheid dragen hierin een

gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het bijzonder worden de volgende aanbevelingen

gedaan, waarvoor partijen mede afhankelijk zijn van de overheid:

- De bekendheid van het Convenant moet verder worden vergroot. Dit is een

gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, banken en hulpverleningsorganisaties.

In het bijzonder lijkt een rol weggelegd voor de gemeentelijke sociale diensten. Deze

zouden bij de behandeling van de (aanvragen voor) uitkeringen de cliënten die geen

bankrekening hebben moeten wijzen op het Convenant. In de publiciteit dient aan de

consument duidelijk te worden gemaakt dat de basisbankrekening zelfstandig toegang

geeft tot het betalingsverkeer in tegenstelling tot constructies waarbij de consument via

&&#)(&7&&#.&/'3$&)'#-."#.'&),++%)7',,&/);"#)&&#)8'#5"$&)%&$&#'#(9);++%),&),<<%);"#)2&.

86/'>#.@5'3#9).+&("#()$%'3(.).+.)2&.)!&."/'#(-;&%$&&%0):&)4+/,&%)8H&#)!"#$%&$&#'#();++%

'&,&%&&#9)'-),""%!'3)&&#)!&/"#(%'3$)'#-.%<7&#.0

                                               
1  Zie Aanbevelingen voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van bankdiensten. Nederlandse Vereniging van
Banken. Amsterdam, april 2002.
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- Zolang nog niet iedereen over een bankrekening beschikt zullen

2</=;&%/&#'#(-+%("#'-".'&-)#++,(&,*+#(&#)&&#)""#."/)8!"#6"'%&9)"6.';'.&'.&#)7+&.&#

blijven verrichten. In de context van de nieuwe Wet financieel toezicht dient ervoor

gewaakt te worden dat hulpverleningsorganisaties als het Leger des Heils daarbij

steeds meer verstrikt raken in een systeem van vergunningen, ontheffingen en

voorwaarden met als gevolg verzwaring van administratieve lasten.
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding voor het Convenant
In 1999 signaleerde het Leger des Heils dat het openen van een bankrekening niet mogelijk

was voor een grote groep cliënten met schulden die staan geregistreerd bij het Bureau

Kredietregistratie (BKR). Aanvragen van  een bankrekening door deze groep werden

doorgaans afgewezen omdat zij niet passen binnen het reguliere, op commerciële

overwegingen gebaseerde acceptatiebeleid van de individuele banken. Het Leger des Heils

stelde vast dat steeds meer mensen worden getroffen door maatschappelijke uitsluiting. Het

niet kunnen beschikken over een bankrekening werd daarbij genoemd als één van de

gevolgen van sociale uitsluiting: zonder bankrekening kan de hulpvrager geen uitkering

ontvangen en de huur niet betalen.

Het door het Leger des Heils afgegeven signaal leidde tot een aantal ketenreacties (zie

!'3/"(&G0)I&.)JK?)$+=.&)+=)2""%);++%="('#")8A&(&%),&-)I&'/-C)8!"#$);"#)"%7&#9)&#

Kamervragen werden gesteld aan de minister van Grote Steden en Integratiebeleid en de

minister van Financiën.

De minister van Financiën antwoordde aan de Tweede Kamer, mede namens de minister

;++%)L%+.&)M.&,&#@)&#)N#.&(%".'&!&/&',C),".)82&.)!&-62'$$&#)+;&%)&&#)!"#$%&$&#'#()"/-)&&#

!"-'-;++%5'&#'#()$"#)*+%,&#)!&-62+<*,90):<',&/'3$)'-),".)&%)'&.-)7+&.)(&!&<%&#)+7),&

problematiek op te lossen.

In een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaf het Leger des Heils aan

dat het verkrijgen van een bankrekening, naast toegang tot een adequate en integrale

schuldhulpverlening, een essentieel onderdeel is om te komen tot een daadwerkelijke

oplossing van de financiële problematiek van kwetsbare mensen. Het was het begin van

intensief overleg tussen de NVB, het ministerie van Financiën en het Leger des Heils om te

zoeken naar een structurele oplossing voor mensen die feitelijk niet over een bankrekening

kunnen beschikken. Hoewel in sommige andere landen wettelijke maatregelen zijn getroffen,

was uitgangspunt dat het beter is te proberen door middel van zelfregulering deze

problemen op te lossen.

De inspanningen resulteerden uiteindelijk in het opstellen van het Convenant

basisbankrekening2),".)+=)O),&6&7!&%)PEEO)'-)'#(&;+&%,0):+&/);"#)2&.)?+#;&#"#.)'-)8&&#

!&.""/%&$&#'#();++%)'&,&%&&#9),++%)2&.)'#;+&%&#);"#)&&#)!"-'-!"#$%&$&#'#()*""%7&&)&&#

laagdrempelige toegang wordt verschaft tot het betalingsverkeer. Het Convenant is

vastgesteld door het Bestuur van de NVB en ondertekend door alle grote netwerkbanken:

ABN AMRO Bank, Fortis Bank, ING Bank, Postbank, Rabobank en SNS Bank. Samen

                                               
2):&)4+%7&/&)!&#"7'#()'-)8?+#;&#"#.)'#5"$&)&&#)="$$&.)=%'7"'%&)!&.""/,'&#-.&#90)N#)2&.)-=%""$(&!%<'$)*+%,.
gesproken over het Convenant basisbankrekening.
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beheren zij circa 95% van het aantal betaalrekeningen in Nederland, waardoor de

dekkingsgraad voldoende is.

1.2 Een basisvoorziening?
Door de vergaande giralisering van het betalingsverkeer heeft een bankrekening trekken van

een basisvoorziening. Zonder bankrekening wordt deelname aan het maatschappelijk leven

in toenemende mate belemmerd. Uitkeringen kunnen niet worden ontvangen, rekeningen

niet of moeilijk betaald, en voor het opnemen van contant geld moet in toenemende mate

een beroep op de geldautomaat gedaan worden.

Het niet kunnen beschikken over een bankrekening heeft, naast de gevolgen voor de

persoon in kwestie, ook politiek-maatschappelijke gevolgen.

a) Hulpverleningsorganisaties zoals het Leger des Heils worden genoodzaakt om voor

7&#-&#)5+#,&%)!"#$%&$&#'#(),++%),&).+&5'62.2+<,&%-)"/-)8!"#6"'%9)(&$*"/'4'6&&%,&

activiteiten uit te voeren in het kader van hun hoofdtaak, namelijk het beheren van

inkomen en betalen van uitgaven ten behoeve van hulpvragers. Het uitvoeren van

dergelijke bancaire activiteiten door hulpverleningsorganisaties staat op gespannen voet

met de verbodsbepalingen zoals opgenomen in artikel 82 van de Wet toezicht

kredietwezen (Wtk) 1992.

b) Hulpverleningsorganisaties die een betaalrekening voor hulpvragers beheren zullen naar

verwachting ook worden geconfronteerd met de bepalingen van de nieuwe Wet

financiële dienstverlening (Wfd).

c) Zowel de Wtk als de Wfd zullen overigens deel gaan uitmaken van de nieuwe Wet

financieel toezicht (Wft). Op dit moment is nog onduidelijk wat de consequenties zijn van

de Wft voor hulpverleningsorganisaties. Wel is duidelijk dat het financieel toezicht steeds

!&/"#(%'3$&%)*+%,.0):&)8!"#6"'%&9)"6.';'.&'.&#),'&)2</=;&%/&#'#(-+%("#'-".'&-)<'.;+&%&#

springen in de context van deze nieuwe wetgeving steeds meer in het oog als

8+#&'(&#/'3$&9)&#)8+#(&*&#-.&9)."$&#),'&)#'&.)="--&#)!'##&#)2&.)$",&%);"#),&)*&.0):&

overheid zit met een lastig dilemma: het dilemma van het verbieden of gedogen.

Verbieden leidt ertoe dat veel mensen hun uitkering niet meer kunnen ontvangen en

geen betalingen meer kunnen doen (met alle maatschappelijke gevolgen van dien),

gedogen is in strijd met de wet.

d) Schuldhulpverleningstrajecten kunnen niet worden gestart zolang een bankrekening

ontbreekt. Het uitbetalen van het leefgeld/vrij te laten bedrag geldt als sluitstuk van het

schuldhulpverleningstraject. Schuldhulpverleningsorganisaties zoals de gemeentelijke

kredietbanken beschikken veelal niet over een kasloket. Indien cliënten niet over een

bankrekening beschikken kan de tenuitvoerlegging van een schuldhulpverleningstraject
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geen doorgang vinden. Het ontbreken van een bankrekening is een van de knelpunten

!'3),&)'#.%+,<6.'&);"#)2&.)8M62</,)+#,&%):"$9@=%+(%"77"C)&&#),++%),&)JQQR)&#)2&.

Leger des Heils ontwikkelde effectieve aanpak voor schuldhulpverlening aan dak- en

thuislozen.

De basisbankrekening is dus een voorziening die noodzakelijk is bij het tegengaan van

sociale uitsluiting van kwetsbare mensen en bij het oplossen van bovengenoemde politiek-

maatschappelijke problemen.

1.3 Het Convenant
Als oplossing hebben de banken vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gekozen

voor een Convenant. Het Convenant is door de netwerkbanken ondertekend op basis van

vrijwilligheid. De effectiviteit van het vrijwillige Convenant staat of valt, anders dan via

wetgeving zoals bijvoorbeeld in België het geval is, met het daadwerkelijk toegang

verschaffen tot een (basis)bankrekening.

1.4 Verantwoording evaluatie
Drie jaar na invoering van het Convenant wordt in dit rapport de werking van het Convenant

geëvalueerd.

De centrale vraag in de evaluatie luidt:

is met de invoering van het Convenant
een bankrekening daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar ?

Hierbij zijn twee subvragen gesteld:

! Werkt het Convenant zoals bedoeld?

! Is het Convenant voldoende bekend bij de mensen voor wie het bedoeld is?

Specifiek is daarbij gekeken of het Convenant een structurele oplossing biedt voor mensen

die vanwege een negatieve registratie bij BKR/EVA als gevolg van schulden of frauduleuze

handelingen niet (meer) kunnen beschikken over een bankrekening.

De evaluatie is gebaseerd op:

! de uitkomsten van de periodieke evaluatiebijeenkomsten met de deelnemende banken,

NVB, Leger des Heils, NVVK, Federatie Opvang en het Bureau WSNP van de Raad

voor Rechtsbijstand;

! ,&)%&-</.".&#);"#)8+=&%".'&)-.<*7&&%9)*""%!'3);++%)&&#)(%++.)""#."/)6/'>#.&#);"#)2&.

Leger des Heils via een eenmalige actie een basisbankrekening is geopend;

! de resultaten van de enquêtes zoals die zijn gehouden onder de leden van de NVVK.
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2. Operatie stuwmeer

2.1 Aanleiding
Bij de totstandkoming van het Convenant is aangegeven dat enkele duizenden personen in

Nederland niet over een bankrekening kunnen beschikken. Deze schatting was gebaseerd

op taxaties van hulpverleningsinstanties. Er bestonden (en bestaan) overigens wel allerlei

6+#-.%<6.'&-)7&.)+#,&%)"#,&%&)8'#5"$&9)%&$&#'#(&#C)*""%!'3),<-),&)2</=;&%/&#'#(-'#-."#.'&

juridisch gezien de rekeninghouder is. Om meerdere redenen zijn dergelijke constructies

minder wenselijk en zij staan bovendien op gespannen voet met de financiële

toezichtswetten.

Drie jaar na invoering van het Convenant is gebleken dat er met name bij het Leger des

I&'/-)#+()-=%"$&)*"-);"#)&&#)8-.<*7&&%9);"#)""#;%"(&#);++%)&&#)!"-'-!"#$%&$&#'#(0):&

banken en het Leger des Heils hebben in juli en augustus 2004 getracht om in een

&&#7"/'(&)(%++.-62"/'(&)"6.'&),'.)-.<*7&&%)*&().&)*&%$&#0):+&/-.&//'#();"#)8+=&%".'&

-.<*7&&%9)*"-)+7)"//&)6/'>#.&#);"#)2&.)A&(&%),&-)I&'/-),'&)#+()(&&#)*&%$&#,&

bankrekening hadden versneld van een basisbankrekening te voorzien. Hierbij werd een

vereenvoudigde, snelle procedure toegepast waarbij werd afgezien van de eis dat de

aanvrager niet reeds over een bankrekening beschikt. Cliënten werden toegewezen aan de

deelnemende banken op basis van een verdeelsleutel.

2.2 !"#$%&'()*+,$-.+'/-01"++,2

Operatie stuwmeer betekende een enorme logistieke operatie voor zowel de banken

(opzetten specifieke procedure) als het Leger des Heils (benaderen, informeren van cliënten

en helpen bij invullen aanvraagformulieren).

In totaal werden op peildatum 1.485 dak- en thuislozen geïdentificeerd die nog geen

(werkende) bankrekening hadden.

Van deze 1.485 cliënten hadden:

- 977 cliënten geen bankrekening;

- 439 cliënten een niet werkende/geblokkeerde bankrekening;

- 53 cliënten een bewindvoerder toegewezen gekregen;

- 16 cliënten een zodanige handicap of psychische beperkingen waardoor zij niet in staat

werden geacht om met een basisbankrekening/pinpas om te gaan.
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2.3 3+/04-$-+%'()*+,$-.+'/-01"++,2

Operatie stuwmeer heeft de volgende resultaten opgeleverd:

- van de 1.485 potentiële aanvragen zijn circa 280 aanvragen ingediend3;

- de aanvragen hebben door de vereenvoudigde en snelle procedure daadwerkelijk geleid

tot toekenning van basisbankrekeningen aan meer dan 200 mannen en vrouwen.

Ongeveer 60 gevallen zijn nog in behandeling.

- er is meer bekendheid gekomen voor het Convenant, zowel bij de banken op lokaal

niveau als bij het Leger des Heils; er is gewerkt met vaste kontaktpersonen bij de

banken en het Leger des Heils.

Geconstateerd wordt dat het aantal aanvragen (281) sterk is achtergebleven bij het verwachte aantal aanvragen

(1.485). Als belangrijkste reden kan worden genoemd de relatief korte termijn van operatie stuwmeer. Een periode

van twee maanden is tekort gebleken om alle potentiële cliënten te benaderen, te informeren en te helpen met

invullen van het aanvraagformulier. Voor sommige cliënten moest eerst nog een identiteitsbewijs worden

aangevraagd voordat een aanvraag voor een basisbankrekennig kon worden ingediend. Verder is met betrekking

tot cliënten in een justitieel kader ervoor gekozen het aanvragen en het leren omgaan met een bankrekening in te

bedden in het behandeltraject.

Tenslotte is voor een aantal cliënten geen aanvraag ingediend omdat zij vanwege psychische beperkingen niet in

staat werden geacht om een bankrekening met pinpas te gebruiken.

Naast het positieve resultaat dat er meer dan tweehonderd basisbankrekeningen zijn

geopend, zijn bij de uitvoering van operatie stuwmeer opnieuw een aantal obstakels naar

voren gekomen. Deze obstakels geven aan dat de uitvoeringspraktijk van het Convenant op

een aantal punten nog niet optimaal is.

- afwijzingen in verband met debetsaldo op oude bankrekening;

- afwijzingen in verband met negatieve antecedenten en onduidelijkheid over de

juridische inhoud van de eis dat de rekening door een hulpverleningsinstantie moet

worden beheerd;

- de kosten van het openen van een bankrekening variëren van S)T).+.)S)PO)&#)5'3#

een aanzienlijke kostenpost voor een dakloze;

U&-/+.&#)'-)+;&%'(&#-)+7)8+=&%".'&)-.<*7&&%9)7&.)&#$&/&)*&$&#).&);&%/&#(&#C)*""%#"),&

banken de standaardprocedure weer zullen toepassen.

                                               
3 1=)2&.)7+7&#.);"#)-62%'3;&#);"#),'.)&;"/<".'&%"==+%.)'-)8+=&%".'&)-.<*7&&%9)#+()#'&.)(&2&&/)"4(&%+#,0):&
genoemde aantallen betreft de stand van zaken op peildatum 20 augustus 2004.
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Ter illustratie:
financieel overzicht van een dakloze kosten verkrijgen bankrekening

in 4$5"0$/))%6 in 4

- Uitkering 770,00 aanvragen legitimatiebewijs 40,00

- Af: Eigen bijdrage crisisopvang4 540,00 opvraag BKR-gegevens 4.50

- Af: Ziekenfonds/tandarts 55,00 aanvraag bankrekening      20,00

- Af: Beslaglegging ivm schulden      77,00

- Resteert aan leefgeld per maand 98,00 Totaal kosten 64.50

- leefgeld per week 20,00 dit betekent drie weken geen leefgeld

Het belangrijkste resultaat is dat operatie stuwmeer heeft aangetoond dat, in goede

samenwerking tussen de banken en een hulpverleningsorganisatie zoals het Leger des

Heils, het Convenant een oplossing kan bieden voor mensen die om wat voor een reden dan

ook niet over een werkende bankrekening kunnen beschikken. Wel dient te worden

opgemerkt dat door het hanteren van de vereenvoudigde procedure (o.a. afzien van de eis

dat niet reeds elders een rekening mag lopen) een aantal obstakels zijn omzeild en een

snellere toegang tot de basisbankrekening is gerealiseerd. De vraag dient te worden gesteld

of deze vereenvoudigde procedure niet tot standaard uitvoeringsprocedure van het

Convenant moet worden verheven. De banken achten dat echter onhaalbaar in verband met

mogelijk misbruik.

SNS verstrekt bankpassen aan dak- en thuislozen op locatie
De cliënten reageren emotioneel als vertegenwoordigers van SNS in Zwolle op de dagopvang van het Leger des

Heils de bankpasjes persoonlijk komen uitreiken.

Karin uit Zwolle heeft 4 jaar lang geen bankrekening gehad. Zij was een van de honderden die tijdens operatie

stuwmeer weer een bankrekening kreeg. Nu is ze dolgelukkig. Voor de zekerheid vraagt ze nog even of ze er ook

geld op kan storten. Want met de verkoop van de straatkrant verdient ze er wat bij.

V"#)'-)++$)2&&/)!/'30)I&&4.)'&)#&.)&&#)#'&<*&)*+#'#()&#)*&%$)(&$%&(&#)&#)#<)++$)&&#)#'&<*&)!"#$%&$&#'#(0)WR"#)'$

&'#,&/'3$)""#)79#)*&%$(&;&%);&%.&//&#),".)'&)7'3#)-"/"%'-)+=)7'3#)!"#$%&$&#'#()$"#)-.+%.&#0X

                                               
4 Vastgesteld door de subsidiegever
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M+77'(&#)%&"(&%&#)++$)*".)5&#<*"62.'(C)5+"/-)Y"%'+#0)WZ+%,.)#<)7'3#);+//&,'(&)<'.$&%'#()+=),&)!"#$%&$&#'#(

(&-.+%.[)N$);&%.%+<*)7&5&/4)#'&.)7&.)5+;&&/)(&/,)'#&&#-0X):&)2</=;&%/&#&%)-.&/.)2""%)(&%<-.\)W#&&)2++%C)*'3)7"$&#

(&*++#)&&#)$&&%)=&%)*&&$)2&.)/&&4(&/,)+;&%)+=)<*)!"#$%&$&#'#(0):"#)$<#.)<)5&/4)!'3)&&#)(&/,"<.+7"".)='##&#0X

3. Bevindingen

 3.1 Leerproces
De invoering van het Convenant is een leerproces geweest, zowel voor de banken als voor

de hulpverleningsorganisaties.

Voor de betrokken banken betekende de invoering van het Convenant dat de procedures en

voorschriften die normaal gesproken tot een weigering zouden leiden moesten worden

doorbroken. Voor de banken en hulpverleningsorganisaties heeft het enige tijd geduurd

voordat het Convenant en de consequenties daarvan in alle lagen van de organisaties

voldoende bekend waren.

Tijdens het leerproces zijn obstakels in de werking van het Convenant naar voren gekomen

die tijdens de periodieke evaluatiebijeenkomsten zijn besproken.

3.2 Evaluatiebijeenkomsten
Vanaf de invoering van het Convenant zijn er zeven periodieke evaluatiebijeenkomsten5

geweest waarin de werking van het Convenant is besproken door de betrokken banken en

hulpverleningsorganisaties.

De evaluatiebijeenkomsten laten zien dat er sprake is van een leertraject zowel bij de

betrokken banken als hulpverleningsorganisaties.

Tijdens de evaluatiebijeenkomsten zijn, onder meer, de volgende punten aan de orde

gesteld.

- Cases bespreking aan de hand van afgewezen aanvragen voor een basisbankrekening;

- Aanscherpen interne procedures en aandacht voor interne communicatie bij banken en

hulpverleningsorganisaties;

- Bespreking mogelijkheden om meer publiciteit te geven aan de basisbankrekening;

- ]%+6&,<%&);++%)8&%$&##'#(9);"#)2</=;&%/&#'#(-+%("#'-".'&-),++%)JQU)&#)=/"".-'#();"#

erkende hulpverleningsorganisaties op de website van de NVB;

                                               
5  De evaluatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 27 mei 2002, 19 december 2002, 4 september 2003, 12
februari 2004, 18 mei 2004, 24 juni 2004 en 2 september 2004
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- Voorstel tot samenstellen van een statistiek met betrekking tot aantallen aanvragen,

toekenningen en afwijzingen met reden van afwijzing;

- Kennisname van Belgische wettekst inzake basis-bankdienst;

- Afstemming tussen de tekst van de Gedragscode Schuldregeling NVVK en de tekst van

het Convenant in het kader van het gesignaleerde knelpunt van het recht van

verrekening;

- Overleg met BKR inzake (a) mogelijkheid om banken inzage te geven in naam van de

bank waar de geblokkeerde rekening loopt (b) vrijstelling van het tarief van S)BCDE);++%

specifieke doelgroep dak- en thuislozen;

- Aan de hand van een werkbezoek aan een dienstencentrum van het Leger des Heils de

problemen die cliënten ondervinden bij het niet kunnen beschikken over een

bankrekening besproken. Naar voren komen ook de problemen die het Leger des Heils

ondervindt om nog steeds contant geld aan cliënten uit te betalen;

- Voorbereiding en evaluatie operatie stuwmeer.

3.3 Enquête NVVK
De NVVK heeft sinds de inwerkingtreding van het Convenant een drietal enquêtes uitgezet

onder haar leden. Van de door de NVB erkende hulpverlenende instanties kan de NVVK

worden beschouwd als de partij die het grootste aantal (bijna duizend) aanvragen voor een

basisbankrekening heeft ingediend en de meeste ervaring heeft opgedaan met de feitelijke

werking van het Convenant.

De enquêtes zijn uitgevoerd in november 2002, september 2003 en februari 2004. In juli

2004 is een inventarisatie uitgevoerd van het totaal aantal aangevraagde

basisbankrekeningen, het totaal aantal toegewezen en het totaal aantal afgewezen

aanvragen.

Hoewel bij de representativiteit van de enquêtes enige kantekeningen geplaatst kunnen

worden komt het volgende beeld naar voren:

! kredietbanken geven aan dat de werking van het Convenant is verbeterd. Van 37% in

2002 geeft 50% in 2004 aan dat het Convenant werkt;

! er zijn door de kredietbanken vele (bijna duizend) aanvragen onder het Convenant

gedaan. Daarvan is een deel afgewezen op vermoedelijk onterechte gronden. Veelal is

,""%!'3)""#(&(&;&#),".),&)!"#$%&$&#'#()'-)(&*&'(&%,);"#*&(&)8(&!/+$$&&%,&)%&$&#'#(

&#^+4)URK^HQ_@%&('-.%".'&9C)*""%!'3);&%%&$&#'#();"#)+=&#-.""#,&)-62</,&#)"/-

voorwaarde wordt gesteld voor het openen van een basisbankrekening;

! De onbekendheid van het Convenant op lokaal niveau blijft een probleem.

Verwacht mag worden dat door de centralisatie van afhandeling van de aanvragen bij de

deelnemende banken en komende inspanningen om de bekendheid van het Convenant te
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;&%(%+.&#),'.)!&&/,)'#)=+-'.'&;&)5'#)5"/);&%"#,&%&#C)*""%!'3),&)&%;"%'#(&#)<'.)8+=&%".'&

-.<*7&&%9)5<//&#)2&/=&#0

3.4 Publiciteit
Bij het verschaffen van een laagdrempelige toegang tot een bankrekening behoort een

goede (externe) informatieverstrekking over de mogelijkheden die het Convenant biedt.

Na de externe publiciteit rondom de invoering van het Convenant is hard gewerkt om bij de

betrokken partijen interne publiciteit en bekendheid te geven aan het Convenant. De tekst

van het Convenant met toelichting is geplaatst op de website van de NVB en de Federatie

Opvang. De banken hebben, veelal via intranet, hun filialen op de hoogte gesteld van het

Convenant.

In de afgelopen evaluatieperiode is gebleken dat de beschikbaarheid van de

basisbankrekening echter nog altijd onvoldoende bekendheid geniet zowel bij de banken als

bij hulpverleners en overheidsinstanties (gemeentelijke sociale diensten) als bij mensen die

het aangaat. Behoudens publiciteit bij de ondertekening van het Convenant is te weinig

systematische aandacht gegeven aan het informeren van de doelgroepen. De relatief grote

onbekendheid brengt met zich mee dat de mensen voor wie het Convenant is bedoeld nog

onvoldoende worden bereikt.

De NVB heeft op 10 februari 2004 in een Ledencirculaire opnieuw de aandacht gevestigd op

het Convenant.

Om meer bekendheid te geven aan het Convenant is door de NVB in samenwerking met het

A&(&%),&-)I&'/-)2&.)'#'.'".'&4)(&#+7&#).+.)2&.)+=-.&//&#);"#),&)4+/,&%)8H&#)!"#$%&$&#'#();++%

'&,&%&&#90):&)4+/,&%)'-)=%'7"'%)(&%'62.)+=),&)(%+&=)7&#-&#),'&)#'&.)+;&%)&&#)F%&(</'&%&G

bankrekening (kunnen) beschikken. In de folder wordt in zeer begrijpelijke taal aan de

consument uitgelegd op welke wijze men voor een basisbankrekening in aanmerking kan

komen.

De folder (met een initiële oplage van 75.000 exemplaren) is verspreid onder kredietbanken,

lidinstellingen van de Federatie Opvang, de Raad voor Rechtsbijstand, gemeentelijke sociale

diensten en werkeenheden van het Leger des Heils. De folders zijn (in eerste instantie) niet

publiekelijk verspreid omdat potentiële aanvragers van de basisbankrekening gebaat zijn

met advies en begeleiding door een van de hulpverleningsorganisaties.

De folder zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de

bekendheid van het Convenant.
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De komende periode zullen gesprekken met Divosa, de vereniging van directeuren van

gemeentelijke sociale diensten, worden gevoerd om te bezien hoe de genoemde folder bij

alle sociale diensten het beste beschikbaar gemaakt kan worden.

3.5 Statistische gegevens
Bij de totstandkoming van het Convenant werd het aantal mensen zonder bankrekening

geschat op enkele duizenden (waaronder 1.500 tot 3.000 daklozen). In het kader van de

evaluatie is de vraag gesteld hoeveel basisbankrekeningen in de afgelopen periode

daadwerkelijk zijn geopend.

Een overzicht van het exacte aantal aanvragen en toegewezen basisbankrekeningen is niet

beschikbaar. De banken voeren voor de basisbankrekeningen geen afzonderlijke registratie,

en er zijn inmiddels tientallen in het kader van het Convenant ´erkende

hulpverleningsinstanties´, die niet bij de evaluatiebesprekingen betrokken zijn. Wellicht kan

door het uitzetten van een enquête het beeld scherper worden. Desondanks is er op basis

;"#),&)%&-</.".&#);"#)8+=&%".'&)-.<*7&&%9)&#)&`.%"=+/".'&-),++%),&)!"#$&#)*&/)'&.-).&

zeggen. De taxatie is dat ergens tussen de 1.000 en 2.000 basisbankrekeningen zijn

geopend waarvan meer dan 200 in het kader van ´operatie stuwmeer´6. Ook is duidelijk dat

in het begin relatief veel en soms onterecht aanvragen werden afgewezen. Dat beeld is

mede door operatie stuwmeer veranderd (er werd een toewijzingspercentage behaald van

circa 95%).

3.6 Inventarisatie knelpunten
Bij de evaluatie van de werking van het Convenant zijn de onderstaande knelpunten in kaart

gebracht:

a) De geblokkeerde bankrekening / inzage in BKR

In de praktijk blijkt dat veel hulpvragers wel over een bankrekening beschikken, maar zij

niet meer weten bij welke bank dat is. Een nieuwe aanvraag leidt tot afwijzing omdat

conform de bedoeling van het Convenant de cliënt zich dient te vervoegen bij de bank

waar de geblokkeerde rekening loopt. De bank waar de aanvraag in eerste instantie is

ingediend kan bij BKR-gegevens niet zien bij welke bank de geblokkeerde rekening

loopt en cliënt niet rechtstreeks naar juiste bank verwijzen. Vanwege privacyregelgeving

'-),&)&#'(&)7"#'&%)+7),""%)"62.&%).&)$+7&#),".),&)""#;%"(&%)5&/4)&&#)8Q&%5+&$)'#5"(&

&'(&#)(&(&;&#-9)!'3)2&.)URK)'#,'&#.0):".)$+-.)&#'(&).'3,C)&#),&)$+-.&#)!&,%"(&#)BCDE

euro.

                                               
6 Gebaseerd op taxtaties van Leger des Heils, banken en Stichting Inkomensbeheer (Stib)
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b) Beroep op het recht van verrekening.

Een knelpunt dat tot op heden nog niet adequaat is opgelost betreft het door de banken

toepassen van het recht van verrekening. Inkomsten op de basisbankrekening worden

verrekend met het debetsaldo. Het recht van verrekening leidt ertoe dat het oplossen

van oude bankschulden in een aantal gevallen als voorwaarde wordt gesteld voor het

weer kunnen beschikken over een werkende bankrekening. Dit komt dan op gespannen

voet te staan met de intenties van het Convenant. Voorkomen moet worden dat

inkomsten op de basisbankrekening (veelal leefgeld)  (automatisch) worden verrekend

met een debetsaldo op de oude geblokkeerde rekening. Dit is niet zonder meer op te

lossen, aangezien het verrekeningsrecht voor de banken een principiële zaak is. Op dit

punt zal nader overleg en juridisch advies moeten uitwijzen hoe en onder welke

voorwaarden een werkbare oplossing kan worden gevonden.

! Banken hanteren voor de basisbankrekening hun normale tarieven (variërend van S)T).+.

S)POG0)I&.)?+#;&#"#.)!&=""/.),".)."%'4&%'#()&%)#'&.).+&)7"()/&',&#),".),&

basisbankrekening feitelijk onbereikbaar blijft. Probleem is dat de aanvrager in sommige

gevallen niet alleen met deze kosten te maken krijgt maar bijvoorbeeld ook eerst een

identiteitsbewijs moet aanschaffen (circa S)BEG)&#)-+7-)++$)#+()S)BCDE)URK@$+-.&#

7+&.)7"$&#);++%)'#5"(&);"#),&)&'(&#)(&(&;&#-0):&5&)8-."=&/'#(9);"#)$+-.&#)!&.&$&#.

voor sommige aanvragers een niet geringe aanslag op het zeer beperkte budget.

Prijsafspraken tussen de banken, ook voor dit soort gevallen, zijn op grond van de

Mededingingswet in principe verboden.7

c) De huidige Convenanttekst/uitvoeringsprocedure leidt tot interpretatieverschillen van het

vereiste dat de rekening in specifieke gevallen in beheer moet zijn bij een

hulpverleningsinstantie. Relatief vaak werden aanvragen afgewezen vanwege de

negatieve antecedenten van de aanvrager. Het Convenant voorziet op zich in deze

-'.<".'&C)*""%!'3),"#),&)&'-)(&/,.),".),&)!"#$%&$&#'#()8'#)!&2&&%9)7+&.)5'3#)!'3)&&#

&%$&#,&)2</=;&%/&#'#(-'#-."#.'&0):&);%""()*".)8'#)!&2&&%)5'3#a)'#)3<%','-62)+=5'62.

betekent is nog niet eenduidig te beantwoorden en heeft geleid tot verschillen in

interpretatie van het Convenant door de banken. Afgesproken is hier juridisch advies

over in te winnen zodat een eenduidige toepassing van het Convenant in dergelijke

situaties mogelijk wordt.

                                               
7 In België is wettelijk bepaald dat voor een basisbankrekening maximaal 12 euro mag worden gerekend.
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Nawoord

H&#)!"#$%&$&#'#();++%)'&,&%&&#b):".)*"-),&)'#.&#.'&);"#)2&.)?+#;&#"#.)8&&#)="$$&.

=%'7"'%&)!&.""/,'&#-.&#9)5+"/-),".)+=)Oc)-&=.&7!&%)PEEO)+=)2&.)2++4,$"#.++%);"#)2&.)A&(&%

des Heils door de NVB werd ondertekend.

Een prima begin. Deze evaluatie laat zien dat het werkt én dat het niet vanzelf en

gemakkelijk gaat. Het inzicht in knelpunten is een nieuwe stimulans om het toch mogelijk te

maken kwetsbare mensen die niet over een bankrekening kunnen beschikken door middel

van dit Convenant deze basisvoorziening te doen verkrijgen.

De basisbankrekening is een onmisbaar onderdeel van de integrale oplossing die het Leger

des Heils voorstaat om kwetsbare mensen met schulden weer een nieuw perspectief te

kunnen bieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat iedereen, naast toegang tot een

bankrekening, ook toegang krijgt tot adequate schuldhulpverlening. Het Leger des Heils

2&&4.)2'&%.+&)-"7&#)7&.),&)JQQR),&)&44&6.'&;&)7&.2+,&)8M62</,)+#,&%):"$9)+#.*'$$&/,0)N#

preventieve zin dragen banken en financieringsmaatschappijen, naast de primaire

verantwoordelijkheid van de kredietnemer, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid

bij het voorkomen van overkreditering. Ik hoop van harte dat de nieuwe Wet financiële

dienstverlening een einde zal maken aan overkreditering.

Ik ben dankbaar voor de samenwerking die tot stand is gebracht tussen banken en

hulpverleningsorganisaties waardoor er meer begrip is ontstaan voor de situatie waarin

kwetsbare mensen zich bevinden. Graag spreek ik mijn waardering uit voor

vertegenwoordigers van de NVB, banken, hulpverleningsorganisaties en het ministerie van

Financiën, die door hun betrokkenheid en inzet de intenties van het Convenant zo goed

mogelijk hebben waar gemaakt. Er is voor alle spelers in het veld nog werk te doen. Vanuit

de ontstane samenwerking en de betrokkenheid bij kwetsbare mensen vertrouw ik erop dat

8&&#)!"#$%&$&#'#();++%)'&,&%&&#9)#'&.)"//&&#)&&#)7++'&)+#&/'#&%)'-)7""%)++$)&62.

gerealiseerd wordt.

Lt.-kolonel mevr. drs. C.A. Voorham

Directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
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Bijlage I

Chronologisch overzicht
Met betrekking tot inzet van NVB / Ministerie van Financiën / Leger des Heils inzake het

Convenant basisbankrekening

19 februari 1999

Notitie LdH Gesignaleerd knelpunt: openen privé-rekening lijkt niet mogelijk voor cliënten

waarvan schulden geregistreerd staan bij BKR.

18 november 1999

A.0@$+/+#&/)N#&)Q++%2"7C),'%&6.'&)A,I\)"<.&<%);"#)2&.)!+&$)Wd+/"#()&%)7&#-&#)5'3#),'&)eX

overhandigt eerste exemplaar aan Minister Van Boxtel. LdH signaleert in Persbericht:

! dat een groep mensen geen toegang heeft tot een bankrekening

! het LdH zich genoodzaakt ziet voor deze mensen tegen de Wet toezicht kredietwezen in

te gaan: men ontvangt namelijk de uitkeringen van hulpvragers

! dat LdH vaak het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd

23 november 1999

Kamervragen van het lid Kant (SP) aan de ministers van Grote Steden Beleid en de minister

van Financiën

- 2&!.)<)$&##'-)(&#+7&#);"#)2&.)!+&$)Wd+/"#()&%)7&#-&#)5'3#),'&)eX);"#)/.0@$+/+#&/)N#&

Voorham van het Leger des Heils?

- R<#.)<),&)-'(#"/&%'#()!&;&-.'(&#),".)&%)&&#)(%+.&)(%+&=)7&#-&#)!&-."".)e,'&)(&&#

bankrekening mogen hebben?

15 december 1999

Q++%="('#")JK?\)A&(&%),&-)I&'/-)8!"#$);"#)"%7&#9

- Maatschappelijke uitsluiting: een van de gevolgen is niet kunnen krijgen van een

bankrekening

- LdH overtreedt met zijn bankiersactiviteiten mogelijk art. 82 Wtk

- :JUC).+&5'62.2+<,&%)!"#$'&%-*&5&#)'-)#'&.)!&$&#,);"#)2&.)8!"#$'&%-*&%$9);"#)A,I

- DNB: als LdH als bank wil opereren, moet LdH een vergunning bij ons aanvragen, net

zoals elke andere bank

- LdH: wil geen bank zijn; we hebben geen kantorennet, we hebben geen kasuren, we

hebben geen pinautomaten.
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17 december 1999

Brief van minister Zalm aan Tweede Kamer, mede namens de minister voor Grote Steden-

en Integratiebeleid, betreffende antwoorden op de vragen van Kamerlid Kant (SP) van 23

november 1999

- Beschikken over een bankrekening kan als basisvoorziening worden beschouwd

- De NVB heeft nogmaals bevestigd dat het niet voorkomt dat de banken mensen

categorisch zouden weigeren

- In contact met NVB teneinde structurele oplossing te zoeken voor mensen zonder vaste

woon- of verblijfplaats.

10 januari 2000

Brief Leger des Heils aan dhr. Wellink, president De Nederlandsche Bank.

- Interpretatie van art. 82 Wtk aan de orde gesteld bij overleg LdH met bankwezen

rondom problematiek toegang tot bankrekening en begeleiding cliënten bij het omgaan

met geld

- Schuldenproblematiek leidt tot uitsluiting: geen bankrekening, geen uitkering kunnen

+#.;"#(&#C)(&&#),&&/#"7&)""#)8#+%7""/9)!&."/'#(-;&%$&&%0

- Minister Zalm: bankrekening behoort tot basisvoorziening

1 februari 2000

Brief van Minister van Boxtel Grote Steden en Integratiebeleid

- NVB heeft nogmaals bevestigd dat het niet voorkomt dat mensen categorisch worden

geweigerd

- Evenmin is gebleken dat registratie bij BKR aanleiding vormt voor het weigeren van een

bankrekening

- Dak- en thuislozen kunnen door hun specifieke omstandigheden problemen ondervinden

!'3)2&.)+=&#&#);"#)&&#)!"#$%&$&#'#(0)N#),&%(&/'3$&)(&;"//&#)5+&$&#)!"#$&#)f'#)+;&%/&(

met de overheid- veelal naar praktische oplossingen. Zo fungeren instellingen voor dak-

en thuislozen vaak als postadres.

24 mei 2000

U%'&4)Y'#'-.&%)M+6'"/&)d"$&#)&#)Z&%$(&/&(&#2&',)""#)g*&&,&)R"7&%)8""#="$

-62</,&#=%+!/&7".'&$90

In deze brief wordt samenwerking LdH en NVVK genoemd om budgetbeheer van dak- en

thuislozen onder te brengen bij gemeentelijke kredietbanken.
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29 november 2000

U%'&4)A&(&%),&-)I&'/-)""#)Y'#'-.&%)d"/7)8<'.-/<'.'#(),&&/#"7&)7"".-62"==&/'3$);&%$&&%9

Inzet Leger des Heils om financiële problematiek van hulpvragers integraal op te lossen.

- Weigeren van bankrekening obv negatieve BKR-registratie

- Onderzoek NVB mogelijkheid voor een Convenant basisbankdienst

1 december 2000

Brief LdH aan dhr. Blocks, directeur Nederlandse Vereniging van Banken

- LdH streeft naar een integrale oplossing van de financiële problematiek van de

hulpvrager. Het verkrijgen van een bankrekening is hierbij één- zij het zeer essentieel-

onderdeel.

- Tav inkomensbeheer is LdH vergevorderd met het opzetten van een samenwerking met

de NVVK inzake multidisciplinaire, integrale schuldhulpverlening

- De door banken gewenste rol LdH in relatie bank-klant betekent dat de met de banken

te maken afspraken hieromtrent van invloed zullen zijn op het, in samenwerking met

NVVK, te ontwikkelen multidisciplinaire, integrale schuldhulpverleningsaanbod.

- LdH heeft ministers van Financiën en van SoZaWe alsmede DNB geïnformeerd over

stand van zaken aangaande overleg met NVB en NVVK.

10 januari 2001

Brief Leger des Heils aan Minister Vermeend aankondiging experiment LdH/NVVK.

Noodzaak om financiële problematiek van dak- en thuislozen multidisciplinair en integraal

aan te pakken.

- Toenemende complexiteit schuldenproblematiek

- Schuldenproblematiek onderdeel van multiproblematiek van hulpvragers

- Het niet kunnen beschikken over een bankrekening

- Digitalisering van samenleving en verdwijnen chartale geldverkeer

Voorjaar 2001

Gesprekken tussen Leger des Heils, ministerie van Financiën en NVB over de formulering

van een convenant. Een juridische werkgroep stelt uiteindelijk de tekst op.

9 mei 2001

De Algemene Ledenvergadering van de NVB stelt het Convenant inzake een pakket

primaire betaaldiensten vast. ABN AMRO Bank, Fortis Bank, ING Bank, Postbank,

Rabobank en SNS Bank sluiten zich bij het Convenant aan. De NVB geeft andere leden in

overweging zich ook aan te sluiten.
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13 september 2001

Voorlichtingsbijeenkomst Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten georganiseerd

door NVB in samenwerking met Leger des Heils en ministerie van Financiën. Tijdens de

bijeenkomst werd het eerste aanvraagformulier basisbankrekening ingevuld en ondertekend

Sprekers op deze bijeenkomst waren:

- lt-kolonel mw. drs. C.A. Voorham, directeur Stichting Leger des Heils Welzijns- en

Gezondheidszorg

- Drs. H.G.M. Blocks, directeur NVB

- Mr. G.A. Scholten, ministerie van Financiën

Onder de aanwezigen was een ruime vertegenwoordiging van banken, kredietbanken, en

hulpverleningsorganisaties.

1 december 2001

Invoering NVB-Convenant basisbankdienst. Het Convenant wordt onderschreven door de

(%+.&%&)W#&.*&%$!"#$&#XC).&)*&.&#)_UJ)_YK1)U"#$C)h+%.'-)U"#$C)NJL)U"#$C)]+-.!"#$C

Rabobank en SNS Bank.

April 2002

De minister van Financien informeert met brief Fm-02-575 de Kamer over het eindrapport

Werkgroep Tariefstructuren en Infrastructuur in het betalingsverkeer en aanbevelingen DNB.

In dat rapport wordt o.m. aangegeven dat het waarborgen van voldoende toegankelijkheid

tot het betalingsverkeer voor gebruikers van groot belang is. De minister wijst in dat verband

op het eind 2001 door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opgestelde Convenant

'#5"$&)&&#)W="$$&.)=%'7"'%&)!&.""/,'&#-.&#XC)+=)(%+#,)*""%;"#)'&,&%&)J&,&%/"#,&%)+#,&%

bepaalde voorwaarden een betaalrekening kan openen.

27 mei 2002

Eerste evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn ABN AMRO Bank, Federatie

Opvang, Fortis Bank, Leger des Heils, NVVK, Rabobank en NVB.

19 december 2002

Tweede evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn ABN AMRO Bank, Federatie

Opvang, ministerie van Financiën, Leger des Heils, NVVK, Rabobank en NVB.

4 augustus 2003

Brief van ministerie van SZW aan het Leger des Heils waarin goedkeuring wordt verleend de

indieningstermijn eindrapportage samenwerkingsexperiment met de NVVK te verlengen tot 1

september 2003.
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- Ten aanzien van de basisbankrekening wordt door het ministerie van SZW verwezen

naar de evaluatie van het NVB-Convenant

- Voor de ontheffing Wtk wordt door het ministerie van SZW verwezen naar de DNB.

4 september 2003

Derde evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn ABN AMRO Bank, Federatie

Opvang, ministerie van Financiën, Fortis Bank, Leger des Heils, NVVK, Rabobank, SNS

Bank en NVB.

10 oktober 2003

]%&-&#.".'&)&#)+;&%2"#,'('#();"#)2&.)%"==+%.)8M62</,)+#,&%):"#$9)""#)-."".--&6%&."%'-

Rutte. In reactie op het rapport geeft Rutte aan dat:

-     de aanpak van de schuldenproblematiek onder dak- en thuislozen en hoge prioriteit

      heeft;

- hij regiobijeenkomsten wil organiseren waarbij het LdH en de NVVK de gelegenheid

krijgen de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan met de schuldhulpverlening aan

dak- en thuislozen onder ogen te brengen van gemeenten, kredietbanken en

maatschappelijke opvanginstellingen;

- het doel is dat ook dak- en thuislozen zelf onder dak komen: een huis, een baan en een

toekomst;

- hij wil helpen om blokkades weg te nemen.

12 februari 2004

Vierde evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn ABN AMRO Bank, Federatie

Opvang, ministerie van Financien, Fortis Bank, Leger des Heils, NVVK, Rabobank, SNS

Bank en NVB.

18 mei 2004

Vijfde evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn ABN AMRO Bank, Federatie Opvang,

ministerie van Financiën, Fortis Bank, Leger des Heils, NVVK, Postbank, Rabobank, SNS

Bank en NVB. Werkbezoek aan dienstencentrum Leger des Heils te Den Haag.

24 juni 2004

Zesde evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn Federatie Opvang, ministerie van

Financiën, ABN AMRO Bank, Fortis Bank, Leger des Heils, NVVK, Postbank, Rabobank,

SNS Bank, WSNP en NVB.

Juli/augustus 2004

´Operatie stuwmeer´ (doorlopend in september).
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2 september 2004

Zevende evaluatiebijeenkomst Convenant. Aanwezig zijn ABN AMRO Bank, Fortis Bank,

Leger des Heils, Postbank, Rabobank, SNS Bank, en NVB.



Evaluatierapport  Een bankrekening voor iedereen   27

Bijlage II  NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten8

Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten

De banken die dit Convenant hebben onderschreven onderkennen vanuit hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk
mensen een laagdrempelige toegang hebben en houden tot het betalingsverkeer. Daarom
bieden zij in principe aan iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in
Nederland dan wel met een postadres bij een erkende hulpverlenings- of overheidsinstantie
en die zich conform de Wet identificatie bij financiële dienstverlening kan legitimeren, een
pakket primaire betaaldiensten.

Het principe van een pakket primaire betaaldiensten geldt alleen voor één bankrekening van
een particuliere cliënt. Het pakket omvat:
! het uitvoeren van overschrijvingen binnen Nederland, zowel met gebruikmaking van

+;&%-62%'3;'#(-4+%7</'&%&#)"/-)"66&=.('%+9-i
! het verlenen van incassomachtigingen aan derden om bepaalde bedragen van de

bankrekening af te schrijven;
! een bankpas met PIN-code en al dan niet voorzien van een Chipknip of Chipper, voor

gebruik van geldautomaten (tenminste die van de eigen bank) en betaalautomaten in
Nederland,

! het verkrijgen van rekeningafschriften.

De bank, die het Convenant heeft onderschreven, verbindt er zich toe om het pakket
primaire betaaldiensten aan te bieden.

Dit Convenant kan worden herzien.

1.          Het openen van een bankrekening en het pakket primaire betaaldiensten
De bankrekening, waarvoor het principe van het pakket primaire betaaldiensten geldt, is een
particuliere bankrekening waarop de belangrijkste inkomsten (loon, sociale uitkeringen,
pensioenen etc.) kunnen worden gestort, ongeacht de periodiciteit of het bedrag.
Het toekennen van het pakket primaire betaaldiensten mag door de bank niet afhankelijk
worden gesteld van de afname van andere bankproducten en diensten.
Voor een persoon  die over regelmatige inkomsten beschikt, kan, voorzover deze niet met
een erkende hulpverleningsinstantie een budgetteringsregeling heeft getroffen, als
voorwaarde voor toekenning worden gesteld dat deze inkomsten op de betreffende
bankrekening binnenkomen.

De bankrekening en het pakket primaire betaaldiensten zijn onderworpen aan de Algemene
Bankvoorwaarden en eventuele andere op de bankrekening of de dienst van toepassing
zijnde voorwaarden, voorzover daarin niet wordt afgeweken van dit Convenant.
De bank moet belangrijke wijzigingen of beslissingen, betreffende de uitvoering van de vijf
hieronder vermelde diensten (behoudens het bepaalde in 1.1, 1.2 en 1.4), van tevoren
binnen een redelijke termijn meedelen aan de cliënt, teneinde de cliënt de tijd te geven zich
aan te passen danwel een andere bank te zoeken.

1.1        Overschrijvingen
De cliënt zal het recht hebben overschrijvingen door middel van een overschrijvingsformu-
lier of acceptgiro te doen. Deze overschrijvingen kunnen handmatig of elektronisch
gebeuren.
De bank behoudt zich het recht voor overschrijvingen niet uit te voeren wanneer zij een
debetstand veroorzaken.

                                               
8 Tekst zoals oorspronkelijk vastgesteld. Deze wordt binnenkort op enkele formele punten aangepast.
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1.2        Machtigingen
De cliënt kan machtigingen afgeven aan derden om bedragen op de bankrekening te
incasseren. De bank behoudt zich het recht voor incasso-opdrachten ten laste van de
bankrekening niet uit te voeren wanneer zij een debetstand veroorzaken.

1.3        L&/,-.+%.'#(&#)&#)f+=#"7&-
De cliënt kan contant geld storten op de bankrekening en in ieder geval contante opnames
met de bankpas doen tot ten hoogste het positieve saldo van de bankrekening volgens het
voor de betreffende bank geldende regime.

1.4        Bankpas met PINcode en/of Chipknip/Chipper
De geldopnames kunnen, ter bepaling door de bank, met gebruik van een bankpas met
PINcode plaatsvinden bij door de bank aan te geven geldautomaten. De bank kan toestaan
dat een bankpas in combinatie met de PINcode wordt gebruikt voor elektronisch betalen.
Indien de bank de bankpas heeft voorzien van een Chipknip of Chipper kan de cliënt deze
opladen ten laste van de bankrekening.

1.5        Rekeningafschriften
De bank zal periodiek rekeningafschriften sturen aan het opgegeven adres, dan wel de
rekeninghouder in staat stellen op andere wijze rekeningafschriften te verkrijgen.

2.          Tarifering van het pakket primaire betaaldiensten; rentevergoeding
De bank kan voor het pakket primaire betaaldiensten inzake de bankrekening afwijkende
voorwaarden inzake tarifering en rentevergoeding toepassen. Een afwijkende tarifering mag
er niet toe leiden dat dit pakket feitelijk onbereikbaar blijft.

3.          Verplichtingen van de aanvrager van het pakket
De aanvrager van het pakket primaire betaaldiensten mag niet reeds over een bankrekening
beschikken bij een andere instelling. Hij dient de bank hierover volledig in te lichten en de
bank toestemming te verlenen hierover informatie in te winnen bij andere financiële
instellingen.
De cliënt mag zonder voorafgaande toestemming van de bank geen transacties verrichten
die leiden tot een ongeoorloofde debetstand op de bankrekening.
De cliënt dient de verplichtingen hem opgelegd bij wet en de van toepassing zijnde
voorwaarden van de bank na te leven. Hij dient o.a. de aan de bank verschuldigde kosten te
betalen.

4.          Weigering, blokkering, opzegging en opzegtermijn

4.1        Weigering
De bank mag een aanvraag weigeren wegens negatieve antecedenten van de aanvrager,
bijvoorbeeld indien haar bekend is dat de aanvrager is of was betrokken bij oplichting,
misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen van geld
en fraude, tenzij de aanvraag via een erkende hulpverleningsinstantie wordt gedaan. In het
laatste geval dient de rekening door de hulpverleningsinstantie te worden beheerd.
De bank kan het pakket primaire betaaldiensten evenwel niet weigeren op grond van het feit
dat de aanvrager is geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel.

4.2        Blokkering
De bank kan, indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden, waaronder misbruik van
het pakket primaire betaaldiensten door de cliënt, de bankrekening en een eventueel
verstrekte bankpas met PINcode met onmiddellijke ingang blokkeren voor alle gebruik.

4.3        Opzegging en opzegtermijn
De bank behoudt zich het recht voor om ingeval van schending van de in punt 3 genoemde
verplichtingen de bankrekening op te zeggen. De opzegtermijn moet de cliënt in staat stellen
een nieuwe instelling te vinden. Deze termijn bedraagt 30 dagen, tenzij sprake is van
zodanige feiten of omstandigheden dat inachtneming van deze opzegtermijn in redelijkheid
niet van de bank gevergd kan worden.
In geval van opzet of grove nalatigheid van de cliënt behoeft geen opzegtermijn
gerespecteerd te worden.
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4.4        Motivering
De opzegging of weigering zal desgevraagd schriftelijk gemotiveerd worden.

5.          Geschillenregeling
De Geschillencommissie Bankzaken is bevoegd terzake van de geschillen naar aanleiding
van of in verband met dit Convenant.

6.          Een lijst van de banken die het Convenant onderschrijven
De Nederlandse Vereniging van Banken en de Geschillencommissie Bankzaken beschikken
over een lijst van de banken die dit Convenant hebben onderschreven.

7.          Wijziging
De NVB kan wijzigingen en aanvullingen op dit Convenant aanbrengen na overleg met de
erkende hulpverleningsinstellingen.
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Bijlage III Uitvoeringsinstructie Convenant

Uitvoeringsinstructie NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten

1. Uitgangspunten
Het Convenant is primair bedoeld om degenen in de samenleving, die om wat voor reden
dan ook tot dusverre niet over een bankrekening (konden) beschikken, een laagdrempelige
toegang tot het betalingsverkeer te geven. Daarbij handelen de banken enerzijds vanuit het
besef voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar anderzijds ook vanuit hun
(&%&62.;""%,'(,&) !&/"#() +7) ,&) 4'#"#6'>/&) %'-'6+9-) F!'3;++%!&&/,) +#(&++%/++4,&
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="$$&.XG)!&++(.),"#)++$)<'.-/<'.&#,),&)2++(-.)#++,5"$&/'3$&)7',,&/&#).&);&%-62"44&#)+7)""#
het betalingsverkeer te kunnen deelnemen (bijvoorbeeld het kunnen ontvangen van een
uitkering). Het pakket behoeft overigens niet gratis te zijn. Iedere bank kan voor het pakket
tarieven in rekening brengen; deze kunnen afwijken van de gebruikelijke tarieven. Een
afwijkende tarifering mag er echter niet toe leiden dat het pakket feitelijk onbereikbaar wordt.

Aangezien de doelgroep van het Convenant zich voor het overgrote deel in het
hulpverleningscircuit bevindt, is voor de hulpverleningsinstanties een belangrijke rol
weggelegd bij de uitvoering van het Convenant. Immers, zij hebben doorgaans al een relatie
met de aanvrager van het pakket. Uitgangspunt is dan ook dat de aanvragers (met name
dak- en thuislozen) zoveel mogelijk via de hulpverleningsinstantie die hen op dat moment
hulp verleent bij de bank komen. Deze werkwijze maakt het mogelijk om verzoeken tot het
openen van een bankrekening zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

2.          Wie komen in aanmerking voor een bankrekening onder het Convenant?
Alle personen van 18 jaar en ouder komen in principe in aanmerking voor een bankrekening
onder het Convenant. De nationaliteit is niet van belang. Een uitzondering geldt voor
asielzoekers die in het bezit zijn van een zogeheten W-document. Deze personen dienen te
worden doorverwezen naar het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), dat voor deze groep
mensen specifieke arrangementen heeft afgesloten met één van de banken de het
Convenant onderschrijven.

3.          Wie zijn erkende hulpverleningsinstanties?
De banken die het Convenant onderschrijven (vermeld op de website van de NVB,
www.nvb.nl) willen dan ook primair samenwerken met erkende hulpverleningsinstanties.
Aangezien er geen officieel keurmerk bestaat voor hulpverleningsinstanties is voor de
volgende oplossing gekozen. Als erkende hulpverleningsinstantie gelden die instanties die
op de website van de NVB zijn vermeld. De NVB draagt er zorg voor dat er een zekere
toetsing plaatsvindt van de instantie die vermeld wil worden op de website, om vast te stellen
dat het om een bona fide instantie gaat. Aanvragen via instanties die niet op de website van
de NVB  zijn vermeld worden in beginsel niet in behandeling genomen.
Hulpverleningsinstanties die niet op de lijst zijn opgenomen kunnen zich tot de NVB wenden
om alsnog te worden opgenomen. De NVB behoudt zich het recht voor een instantie van de
lijst te verwijderen indien de ervaringen daartoe naar het oordeel van de NVB aanleiding
geven.

4.          Het aanvraagformulier
Om het aanvraagproces te stroomlijnen is een standaard aanvraagformulier ontworpen. Dit
formulier dient niet als vervanging van de bankeigen openingsformulieren. De bedoeling is
dat het formulier zoveel mogelijk door de hulpverleningsinstantie wordt gecompleteerd, zodat
de bank beschikt over de voor het openen van een rekening vereiste gegevens. Deze
gegevens kunnen desgewenst op het bankeigen openingsformulier worden overgenomen;
dit openingsformulier moet uiteraard door de aanvrager worden ondertekend.
Hulpverleningsinstanties kunnen het formulier opvragen bij formulier@nvb.nl. Het
aanvraagformulier moet naar het door de gekozen bank aangegeven postadres worden
gestuurd of op bank- of postkantoor worden afgegeven (zie hiervoor het formulier).

mailto:formulier@nvb.nl.
file://localhost/Users/eric/Downloads/www.nvb.nl
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5.          Personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland
I&.)!&(%'=)W;"-.&)*++#@)+4);&%!/'34=/"".-X)2&&4.) '#) 3<%','-62&)5'#)(&&#)&&#,<','(&)!&.&$&#'-0
De bank behoeft zich daar ook niet te zeer in te verdiepen wanneer een aanvraag via een
erkende hulpverleningsinstantie komt en de aanvrager domicilie heeft gekozen op het
(bezoek)adres van die instantie. Komt een aanvrager niet via een erkende
hulpverleningsinstantie, dan dient deze te worden verwezen naar één van de erkende
hulpverleningsinstanties.
Als personen met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland gelden Nederlanders en
vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van een verblijfsvergunning
voor bepaalde of onbepaalde tijd en inwoners van landen die behoren tot de Europese Unie
(EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

6.          Identificatie
Banken zijn op grond van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening (WIF) verplicht de
identiteit van de aanvrager aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (limitatief opgesomd
op het aanvraagformulier) vast te stellen en in de bankadministratie vast te leggen. Het
Convenant maakt daarop geen uitzondering. Kan een aanvrager zich niet afdoende
legitimeren, dan wordt de rekening niet geopend. Dat geldt ook als het aangeboden
identiteitsbewijs geregistreerd blijkt te zijn in het Verificatie Identificatie Systeem (VIS).
Bij Nederlanders moet ook het SOFI nummer worden vastgelegd. Dit is vermeld op de
Nederlandse paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten.

7.          Geblokkeerde bankrekening
Een probleem dat zich kan voordoen is dat de aanvrager technisch gezien nog wel over een
bankrekening beschikt, maar deze niet meer kan gebruiken omdat de rekening om wat voor
reden ook geblokkeerd is. Door ondertekening verleent de aanvrager de bank toestemming
hierover informatie in te winnen bij andere financiële instellingen. Indien de aanvrager reeds
beschikt over een (geblokkeerde) bankrekening bij een andere bank dient hij dat op het
aanvraagformulier aan te geven. In dat geval behoudt de bank zich het recht voor de
aanvraag te weigeren en de aanvrager door te verwijzen naar de bank waar de
(geblokkeerde) bankrekening loopt.
Een redelijke uitleg van het Convenant betekent dat de bank waar de geblokkeerde rekening
loopt in eerste instantie naar een oplossing moet zoeken. Het gaat immers niet aan dat
iemand een debetstand veroorzaakt en vervolgens naar de volgende bank stapt om een
nieuwe rekening te openen. Een mogelijkheid is uiteraard de blokkade op te heffen. Eén van
de andere mogelijkheden is dat de bank waar de geblokkeerde rekening loopt deze conform
artikel 4.3 van het Convenant opzegt, waarna de rekeninghouder 30 dagen de tijd krijgt om
een andere bank te vinden.

8.          BKR-registratie
Het Convenant bepaalt dat een registratie bij het BKR vanwege het niet-nakomen van
financiële verplichtingen (het gaat hier niet om de toetsing aan incidentenregisters, zie onder
9, maar om de normale achterstandsmeldingen of meldingen van vastgelopen debetstanden
e.d.) op zichzelf geen reden tot weigering van de aanvraag mag zijn. Verwacht mag worden
dat een relatief groot deel van de aanvragers op enig moment in financiële problemen is
geraakt en daardoor bij het BKR is geregistreerd. In de meeste gevallen zal dan ook sprake
zijn van een al dan niet geblokkeerde bankrekening. Dan geldt het principe dat de aanvrager
wordt doorverwezen naar de bank waar die rekening wordt aangehouden. Indien deze bank
het Convenant heeft onderschreven zal zij de daaruit voortvloeidende verplichtingen moeten
nakomen, zoals bijvoorbeeld (opnieuw) een bankpas verstrekken. Ook personen met een
uitzichtloze financiële situatie moeten aan het betalingsverkeer kunnen deelnemen,
bijvoorbeeld om een bijstandsuitkering te ontvangen. Zie ook hierboven onder punt 7.

9.          Wat als er een negatieve toets uit een incidentenregister is?
Uit toetsing van de aanvrager in een incidentenregister (bijvoorbeeld IVA, EVA) kan blijken
dat deze betrokken is geweest bij financiële malversaties. Dit levert op zich een
weigeringgrond op voor de bank om de rekening te openen. Hierop bestaat echter een
uitzondering. De negatieve toets is voor de bank weigeringgrond tenzij de aanvraag via een
erkende hulpverleningsinstantie wordt gedaan. In dat geval dient de rekening beheerd te
worden door de erkende hulpverleningsinstantie. Zie echter ook punt 11.
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10.        Wat is rekeningbeheer in het kader van het Convenant?
De erkende hulpverleningsinstantie is in het bijzonder van belang in het geval de aanvrager
een negatieve antecedententoets heeft. De aanvraag wordt dan uitsluitend in behandeling
genomen wanneer de rekening beheerd gaat worden door een erkende
hulpverleningsinstantie. Rekeningbeheer in de zin van het Convenant betekent niet dat de
bankrekening op naam van de hulpverleningsinstantie wordt gesteld, maar wel dat de
financiële stromen door die instantie worden beheerd en gecontroleerd (maar als het een
W5"$(&/,%&$&#'#(X) !&.%&4.) $"#) ,&) %&$&#'#(2+<,&%) ,""%+;&%)*&/) 5&/4) !&-62'$$&#G0) :'.) 2+<,.
dus geen juridische vrijwaring in door- of aansprakelijkheidsaanvaarding van de
hulpverleningsinstantie voor handelen of nalaten van de rekeninghouder. Er komt immers
geen overeenkomst tot stand tussen de bank en de hulpverleningsinstantie. Het betekent
wel dat er sprake is van een min of meer gecontroleerde situatie. Het feit dat er geen
volledige juridische zekerheid aan de bank wordt geboden is inherent aan het karakter van
het Convenant. De banken moeten en mogen erop vertrouwen dat hulpverleningsinstanties
dit alleen doen voor de echte probleemgevallen, en niet voor malafide personen zonder
bankrekening die zich alleen melden om ergens een bankrekening te kunnen openen.

11.       Blokkering en opzegging
Blokkering van de rekening (en pinpas) met onmiddellijke ingang is mogelijk ingeval van
zwaarwegende omstandigheden, waaronder misbruik. Opzegging van de rekening kan aan
de orde komen wanneer blijkt dat de aanvrager zijn informatieverplichtingen niet is
nagekomen of een ongeoorloofde debetstand veroorzaakt. De opzegtermijn moet de
rekeninghouder echter in staat stellen een nieuwe bank te vinden. In principe bedraagt de
opzegtermijn 30 dagen, tenzij sprake is van zodanig ernstige feiten dat inachtneming van de
opzegtermijn niet van de bank kan worden gevergd. Is er sprake van opzet of grove
nalatigheid, dan behoeft geen opzegtermijn in acht genomen te worden.
Het principe dat een aanvrager ondanks negatieve antecedenten (mits aangevraagd via een
erkende hulpverleningsinstantie) onder het Convenant weer een bankrekening kan krijgen
geldt éénmaal. Wanneer misbruik wordt gemaakt van een Convenantrekening kan deze
worden opgezegd en kan de (voormalige) rekeninghouder niet opnieuw aanspraak maken
op een bankrekening onder het Convenant.

12.        Toepasselijke voorwaarden
De rekening die wordt geopend onder het Convenant en het pakket zijn onderworpen aan de
Algemene Bankvoorwaarden en eventuele andere toepasselijke voorwaarden van de bank,
voorzover daarvan in het Convenant niet wordt afgeweken. Dit betekent wel dat deze
voorwaarden aan de aanvrager ter hand gesteld moeten worden. In geval van geschillen is
de Geschillencommissie Bankzaken in Den Haag bevoegd.

November 2001
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Bijlage IV  Door de NVB erkende hulpverleningsinstanties in het kader van het
Convenant

A. Koepels

Leger des Heils en haar werkeenheden
Almere

Federatie Opvang en haar aangesloten instanties
Utrecht

Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet en haar leden
Den Haag

Bureau Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en geregistreerde bewindvoerders
Den Bosch

B. Individuele organisaties

Argonaut
Utrecht

Bureau Schuldhulpverlening Zoetermeer
Zoetermeer

Centraal Loket Schulddienstverlening
Doetinchem

Gemeente Doetinchem
Afdeling sociale zaken en werkgelegenheid

Gemeente Dordrecht
Bureau Schuldhulpverlening

Gemeente Eindhoven
Stedelijk Steunpunt Schuldhulp

Gemeente Tiel
Bureau Schuldhulpverlening en Budgetadvies Centrum

Groningen en Drenthe
Dr. Kuno van Dijk Stichting
Groningen

Friesland
Dr. Kuno van Dijk Stichting
Leeuwarden

Stichting Emmaus Langeweg
Langeweg

Stichting Inkomens Beheer
Amsterdam

Loket W
Bureau Schuldhulpverlening
Eindhoven
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Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuid-Kennemerland
Haarlem

PLANgroep
Capelle a/d IJssel

Rivas
Papendrecht

Stichting de Markenlanden
Team Schuldhulpverlening
Zevenbergen

Stichting Streetcornerwork
Amsterdam

Stichting Verslavingszorg Centrum Maliebaan
Utrecht

Stichting Schuldenwijzer
Alkmaar

TRAVERSE
Organisatie voor Maatschappelijk Welzijn in Westelijk Noord-Brabant
Bergen op Zoom

Vierstroom Budgetbureau
Gouda


