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1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster, een Ests staatsburger, die in verband met een studie in Italië had gewoond, heeft 
een bankrekening gehad bij Poste Italiane Spa. Na haar verhuizing naar België stuurde zij in 
juli 2011 een brief naar deze bank met het verzoek de bankrekening in Italië op te heffen en 
het geld over te boeken naar een Belgische bankrekening. De Poste Italiane antwoordde 
daarop dat het niet mogelijk was de bankrekening op te heffen en het geld naar een 
"buitenlandse" (dat wil zeggen Belgische) bankrekening over te boeken, maar het resterende 
tegoed zou wel in de vorm van een cheque naar een door indienster opgegeven adres in Italië 
kunnen worden gezonden.

Indienster wil graag weten of de door Poste Italiane Spa gevolgde procedure in 
overeenstemming is met de beginselen van vrij verkeer van personen, goederen en diensten 
binnen de EU en met de werking van de interne markt in het algemeen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

De Commissie maakt zich zorgen over de obstakels waarmee consumenten worden 
geconfronteerd wanneer ze proberen binnen de interne markt van bankrekening te veranderen. 
In 2007 heeft de bankensector in de EU een zelfreguleringsinitiatief genomen, maar dat heeft 
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niet tot de gewenste resultaten geleid. Dientengevolge overweegt de Commissie of er 
regelgevende actie op dit gebied moet worden ondernomen. 

Op dit moment zijn voorschriften met enige relevantie voor de voorliggende zaak te vinden in 
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 
betreffende betalingsdiensten in de interne markt (de "richtlijn betalingsdiensten"). 

In artikel 45 van deze richtlijn zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder 
betalingsdienstgebruikers en betalingsdienstaanbieders een contract kunnen beëindigen. Dit 
omvat de opheffing van een bankrekening. Zoals wordt toegelicht in overweging 29, wordt 
met deze bepaling beoogd om de cliëntenmobiliteit te faciliteren, met name door het voor 
consumenten mogelijk te maken om een raamcontract na het verstrijken van een jaar 
kosteloos te beëindigen. Het artikel bevat echter geen bepalingen over de overboeking van het 
resterende tegoed naar een andere bank. 

Een rekeninghouder kan natuurlijk verzoeken om het geld van de desbetreffende bank over te 
boeken naar een andere bank alvorens de rekening op te zeggen. Volgens artikel 65 van de 
richtlijn betalingsdiensten kan de betalingsdienstaanbieder alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden weigeren een betalingsopdracht uit te voeren. In dat geval moet de 
rekeninghouder in kennis worden gesteld van de redenen van de weigering. Op basis van de 
informatie waarover de Commissie beschikt, zijn de redenen voor de weigering van de 
Italiaanse bank om het resterende tegoed naar België over te boeken niet duidelijk. Ook is niet 
duidelijk waarom de nationaliteit van de ontvangende bank van belang zou zijn.

Uitgaande van de beschikbare informatie lijkt het probleem niet voort te komen uit een 
onjuiste omzetting of toepassing van het EU-recht, in zijn huidige stand, door een Italiaanse
autoriteit. De Europese Commissie kan niet optreden in een contractueel geschil tussen een 
bank en een klant. Dat is een taak van de bevoegde nationale autoriteiten, zoals wordt bepaald 
in hoofdstuk 5 van de richtlijn betalingsdiensten. Hoofdstuk 5 van de richtlijn 
betalingsdiensten verplicht de lidstaten ook om ervoor te zorgen dat er voor de consumenten 
speciale klachten- en buitengerechtelijke beroepsprocedures beschikbaar zijn.

Conclusies

In de onderhavige zaak zou de Commissie willen voorstellen dat indienster bij Poste Italiane 
nagaat of het mogelijk is om het resterende tegoed over te boeken naar een andere 
bankrekening voordat wordt overgegaan tot opheffing van de postrekening. Mocht Poste 
Italiane volharden in haar weigering om de rekening op te heffen of blijven volhouden dat het 
resterende tegoed naar een adres in Italië moet worden gezonden zonder daarvoor objectieve 
redenen aan te geven, dan kan indienster overwegen om de Arbitro Bancario e Finanziario te 
benaderen, de bevoegde autoriteit in Italië voor klachten- en buitengerechtelijke 
beroepsprocedures. De contactgegevens zijn de volgende: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
IT-00187 Roma
Telefoon: +39 06 47929235
Fax: +39 06 4792 94208
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E-mailadres:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Website: www.arbitrobancariofinanziario.it


