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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Tot voor kort leefde de indiener in Frankrijk, maar hij is nu verhuisd naar Duitsland. Zijn 
rekening bij een Franse bank is opgeheven omdat hij niet meer in het land woonachtig is. Het 
is onmogelijk voor hem geworden om kinderbijslag te ontvangen, waar hij nog steeds recht op 
heeft. Ook is het niet langer mogelijk voor hem om zijn overgebleven belastingschuld te 
voldoen en dit allemaal omdat hij niet beschikt over een Franse bankrekening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Het gaat indiener om de afhandeling van betalingen door de Franse instanties via een Duitse 
bankrekening. Indiener is in 2011 van Frankrijk naar Duitsland verhuisd en de bank in 
Frankrijk heeft vervolgens zijn rekening opgeheven omdat hij niet meer in Frankrijk woonde. 
Nu wil hij zijn nog resterende belastingschuld aan de Franse belastingdienst voldoen. Ook wil 
hij de gezinstoeslagen voor zijn dochter van de Franse uitkeringsinstantie (Caisse 
d’Allocation Familiale - CAF de la Moselle) blijven ontvangen, en daarom heeft hij de CAF 
de la Moselle gevraagd deze uitkeringen via een buitenlandse overschrijving naar zijn Duitse 
bankrekening over te maken.
De Franse belastingdienst en de CAF de la Moselle weigerden in 2011 en begin 2012 aan 
deze betalingen mee te werken, waarbij zij in beide gevallen stelden dat een Franse 
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bankrekening nodig is. De belastingdienst accepteert alleen een Franse bankrekening – met 
IBAN- en BIC-nummer – voor afboeking van de bewuste belastingschuld van de rekening 
van de betaler. Toen indiener probeerde zijn schuld te voldoen door middel van een SEPA-
overschrijving naar de Franse bankrekening onder vermelding van IBAN- en BIC-nummer, 
zoals hem door de belastingdienst werd aangeraden, lukte dat niet omdat zijn eigen 
bankrekening niet kon worden geïdentificeerd. Ook de CAF de la Moselle mag sociale 
uitkeringen ingevolge de nationale bepalingen alleen overmaken naar een Franse 
bankrekening van de ontvanger. Een Duitse bankrekening – ook al is die identificeerbaar met 
IBAN en BIC – kan niet worden aanvaard.
Indiener klaagt dat de afhandeling van betalingen door de Franse instanties via elke bank in de 
EU mogelijk zou moeten zijn, zonder dat er een Franse bankrekening is vereist. Alleen zo kan 
recht gedaan worden aan het beginsel van vrij kapitaalverkeer in de EU. Indiener stelt dat de 
resterende belastingschuld ook van een Duitse bankrekening of van willekeurig elke 
bankrekening binnen de EU moet kunnen worden afgeschreven. Hij vraagt zich af of de 
betalingsvoorschriften bij de CAF de la Moselle en de desbetreffende nationale wettelijke 
bepalingen in overeenstemming zijn met de huidige Europese wetgeving, en wat hij nu moet 
doen om de bedoelde sociale uitkeringen te ontvangen.

Opmerkingen van de Commissie

Verordening (EU) No 260/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 
tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en 
automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/20091

strekt tot invoering van de eengemaakte eurobetalingsruimte (single euro payments area —
SEPA). Artikel 9 van deze verordening, ‘Toegankelijkheid van betalingen’, bepaalt dat een 
betaler die een overmaking verricht aan een begunstigde met een betaalrekening binnen de 
Unie niet de lidstaat mag specificeren waarin die betaalrekening moet zijn gelokaliseerd. 
Evenmin mag een begunstigde die een overmaking accepteert of gebruikmaakt van een 
automatische afschrijving om geldmiddelen te innen van een betaler met een betaalrekening 
binnen de Unie, specificeren in welke lidstaat die betaalrekening zich moet bevinden.

Omdat de verordening in alle lidstaten rechtstreeks van toepassing is, mag een 
betaaldienstgebruiker niet meer verlangen dat de betalingsrekening van de wederpartij in een 
specifieke lidstaat (bv. Frankrijk) moet zijn gelokaliseerd, zolang die betalingsrekening 
bereikbaar is. In plaats daarvan moet de betalingsdienstgebruiker een betalingsrekening in 
ongeacht welke lidstaat (bv. Duitsland) accepteren. Dat betekent dat de Franse instanties 
ingevolge de verordening de Duitse bank moeten accepteren voor de uitvoering van hun 
betalingen. De geldende verordening komt volledig tegemoet aan het verlangen van indiener. 
Sommige lidstaten kennen specifieke nationale procedures waar het gaat om belastingen, 
salarissen of sociale uitkeringen waarbij gebruikers rekeningen in het land zelf moeten 
hebben. Tengevolge van voornoemde verordening evenwel moeten de lidstaten bestaande 
nationale wetgeving zonodig aanpassen indien deze de volledige naleving van de verordening 
zou verhinderen.
De toepassing van Verordening (EU) nr. 260/2012 valt onder de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde autoriteiten op nationaal niveau. Volgens artikel 10 van de verordening, moeten de 
lidstaten de bevoegde autoriteiten aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het doen naleven 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:EN:HTML
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van de verordening. De lidstaten hoeven die bevoegde autoriteiten echter pas tegen 1 februari 
2013 aan de Commissie bekend te maken, daarom weet de Commissie nog niet precies en 
definitief welke de bevoegde autoriteiten in de respectieve lidstaten zijn.

Conclusies

De Commissie kan een niet-nakomingsprocedure tegen een lidstaat instellen wegens niet-
correcte omzetting of toepassing van EU-wetgeving. Verordening (EU) nr. 260/2012 is op 31 
maart 2012 in werking getreden, dus pas na de informatie-uitwisseling tussen indiener en de 
Franse autoriteiten. De Commissie raadt indiener daarom aan nogmaals bij de Franse 
belastingdienst en de CAF de la Moselle na te vragen of zij nu wel akkoord gaan met een 
Duitse bankrekening voor de afhandeling van de betaling, gezien de bepalingen van 
Verordening (EU) nr. 260/2012. Voor de afdoening van de belastingschuld zou verzoeker 
nogmaals kunnen vragen naar de bankrekening van de belastingdienst – nader te identificeren 
aan de hand van IBAN- en BIC-nummers – , voor een succesvolle SEPA-overschrijving. 
Mochten de Franse belastingdienst en de CAF de la Moselle betaling via een Duitse 
bankrekening blijven weigeren, dan zou indiener de zaak kunnen voorleggen aan de ‘Banque 
De France’ en het Franse ‘Ministère de l'Economie et des Finances’ die onder meer 
verantwoordelijk zijn voor de SEPA in Frankrijk. De websites van deze instellingen zijn 
bereikbaar via de volgende links:
Banque De France (www.banque-france.fr) 
Ministère de l'Economie et des Finances (www.economie.gouv.fr)
Indiener kan de zaak ook aanbrengen voor de bevoegde nationale rechter.
Tenslotte dienen de bevoegde Franse autoriteiten de Commissie vóór 1 februari 2013 te laten 
weten hoe zij uitvoering hebben gegeven aan de bepalingen van de verordening. Zouden de 
autoriteiten verzuimen om binnen de gestelde termijn uitvoering te geven aan de verordening, 
dan zou indiener kunnen overwegen een klacht bij de Commissie in te dienen. Hij moet de 
Commissie dan alle relevante informatie verstrekken zodat deze de zaak kan onderzoeken.


