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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1415/2012, ingediend door Michele Fiorentino (Italiaanse 
nationaliteit), over problemen die zich voordoen bij vestiging in Frankrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bespreekt kort de problemen die hij ondervond toen hij zich voor zijn werk in 
Frankrijk, namelijk in Straatsburg, wilde vestigen. Hij is van mening dat er in het Franse 
administratieve stelsel beperkingen worden opgelegd aan EU-burgers die zich daar willen 
vestigen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie wil ervoor zorgen dat alle EU-burgers een betaalrekening kunnen openen in de 
Europese Unie, ongeacht hun vaste woonplaats. Op 8 mei 2013 heeft de Commissie een 
voorstel voor een richtlijn aangenomen die alle EU-burgers die nog geen rekening hebben in 
de desbetreffende lidstaat toegang verleent tot een elementaire betaalrekening.

Een bank kan nog altijd een rekening weigeren bij het vermoeden van witwassen van geld of 
bij problemen met de identificatie van de klant. Het openen van een rekening kan echter niet 
worden geweigerd op basis van de financiële omstandigheden van de mogelijke klant. 
Informatie over dit voorstel is te vinden op onderstaand webadres: 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_nl.htm

Over het voorstel van de Commissie wordt momenteel onderhandeld door het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie hoopt dat het spoedig zal worden goedgekeurd zodat 
burgers zo snel mogelijk kunnen profiteren van de nieuwe regels. 

De Commissie streeft ernaar om EU-burgers ervan te verzekeren dat zij hun rechten in de EU 
kunnen genieten zonder geconfronteerd te worden met onnodige obstakels. In dit verband 
werd onlangs het verslag over het EU-burgerschap 2013 gepubliceerd, waarin twaalf concrete 
maatregelen naar voren worden gebracht om hindernissen die EU-burgers tegenkomen in 
grensoverschrijdende situaties weg te nemen.

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm).


