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Zitting van 15.12.22

#Onderwerp : Motie tegen het project van de banken om het aantal automatische verdelers van
biljetten met de helft te verminderen. #

Openbare zitting

De Raad,
Overwegende dat de bankensector zich rationaliseert, wat leidt tot een vermindering van de diensten aan de
burgers, zelfs al heeft de Belgische staat massaal ingegrepen om hem te ondersteunen ingevolge de crisis
van 2008 en zelfs al stijgen de bankkosten voor particulieren;
Overwegende de fiscale minderingen die door de gemeente Ukkel toegekend werden tijdens de COVID-19-
pandemie;
Overwegende de aankondiging door het consortium Batopin, dat de 4 grote banken van ons land (Belfius,
BNP Paribas Fortis, ING en KBC) verenigt, hetzij 73 % van de markt, van een project voor de coördinatie
van het netwerk automatische verdelers van biljetten en 95 % van het netwerk van automatische verdelers
van biljetten op het grondgebied van de gemeente Ukkel in 2021;
Overwegende dat dit project een rationalisering van het aantal verdelers van biljetten als doel heeft, dat tegen
2024 met meer dan de helft verminderd zouden worden;
Overwegende dat Batopin een optimale implementatie belooft, die het 95 % van de bevolking mogelijk zou
moeten maken een verdeler te vinden op minder dan 5 km, hetzij hetzelfde niveau als Nederland, het land
met de minste verdelers van de hele eurozone;
Overwegende dat momenteel 82 % van de Belgen toegang heeft tot een verdeler op minder dan 2 km van
zijn woonplaats, een afstand die te voet afgelegd kan worden;
Overwegende dat volgens een studie van de Europese Centrale Bank 58 % van de transacties in 2019 door
particulieren in België verricht werd in contant geld;
Overwegende de druk die de banken de laatste jaren uitoefenen om hun klanten aan te sporen hun bezoek
aan de agentschappen of hun gebruik van de automatische verdelers te beperken, terwijl 10 % van de
Belgische bevolking niet over een internetverbinding beschikt en in 2019 volgens de Koning
Boudewijnstichting vier op de tien burgers zich in een situatie van digitale kwetsbaarheid bevonden, een
situatie die in het bijzonder betrekking heeft op alleenstaande vrouwen, ouderen en personen die sociaal-
economisch en cultureel minder bevoordeeld zijn;
Overwegende de noodzaak om een aanwezigheid van verdelers van biljetten te garanderen die voor zo veel
mogelijk mensen toegankelijk zijn op het volledige grondgebied en om iedereen het recht te bieden om vlot
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toegang te krijgen tot cash geld;
Overwegende dat geld een universeel betaalmiddel is en dat de mogelijkheid om een beroep te doen op cash
geld behouden moet worden;
Overwegende dat het Brussels parlement een resolutie aangenomen heeft, ondertekend door alle partijen, die
een rechtmatige spreiding van de verdelers in het Brussels gewest vraagt,
Belsist :
 
- aan de federale regering het volgende te vragen :
 
  - een kader voor de uitrol van de automatische verdelers van biljetten om een brede toegang op het
volledige grondgebied te garanderen en in een universele bankdienst de mogelijkheid te integreren om er
een bepaald aantal verrichtingen te doen (overschrijvingen, saldo raadplegen, uittreksels, ...);
  - een overleg met de lokale overheden organiseren om de locatie van de terminals op hun grondgebied te
bepalen om de optimale toegang ertoe voor de burgers te verzekeren. Het is de bedoeling om iedereen zijn
betaalmiddel te laten kiezen;
  - een overeenkomst met de banken gevestigd op het grondgebied van de gemeente opstellen om de burgers
een toegang tot de basisbankdiensten te kunnen garanderen;
 
- aan het College te vragen :
 
  - met de banken gevestigd op het grondgebied van de gemeente te discussiëren om zo veel mogelijk
verdelers en geldstortpunten die 24 uur op 24 toegankelijk zijn te behouden in de gemeente Ukkel;
  - alle mogelijke acties te ondernemen om alle burgers een vlotte toegang tot cash geld te garanderen;
  - een discussie met de gewestregering op de agenda van de conferentie van burgemeesters te zetten;
  - de mogelijkheden te onderzoeken om tijdelijke afhaalpunten te installeren tijdens evenementen op de
openbare weg (markten, kermissen, enz.) of zelfs in het gemeentelijk Administratief Centrum;
  - de plaatsing van een verdeler van biljetten in ons Administratief Centrum te overwegen;
  - een vrijstelling te voorzien van de gemeentebelasting op de verdelers die door onafhankelijke
agentschappen ter beschikking van het publiek gesteld worden.
 
Deze motie werd unaniem aangenomen.

36 stemmers : 36 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
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De Voorzitster, 
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VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
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