
STOP HET VERDWIJNEN VAN 
GELDAUTOMATEN!
Vind jij het ook niet kunnen dat zo veel geldautomaten 
verdwijnen? Wil jij ook weer gemakkelijk aan je geld 
geraken? Teken dan onze petitie tegen het verdwijnen van 
geldautomaten!

Voornaam Naam Postcode E-mailadres Handtekening

Steeds minder geldautomaten
In België is het aantal geldautomaten de laatste 5 jaar sterk afgenomen: elke dag sluit minstens één 
bankkantoor zijn deuren, samen met de geldautomaten die er stonden. In 2017 waren er nog meer dan 
8.000 geldautomaten in België, eind 2021 nog maar 5.900. Tegen eind 2024 zouden er, door de sluiting 
van kantoren en de uitvoering van het Batopin-project, minder dan 4.000 automaten beschikbaar zijn, op 
steeds verdere afstand

Toegang tot je eigen geld is een grondrecht !
Onze organisaties ontvangen veel klachten van consumenten die terug aan hun geld willen kunnen. Het 
gevoel heerst dat banken je beletten toegang te krijgen tot je geld wanneer je dat wilt.

De bankensector blijft zich halsstarrig verzetten
Ondanks de vele klachten, lokale petities, moties van gemeenteraden, resoluties van regionale 
parlementen en parlementaire vragen van alle politieke kleuren, blijft de bankensector doof. Maar het 
recht op toegang tot je eigen geld is een grondrecht.

Teken onze petitie !
We weten dat ministers Van Peteghem, Dermagne en Bertrand op dit ogenblik in gesprek zijn met de 
bankensector, daarom vragen wij hen :
• dat er onmiddellijk een einde komt aan de verdwijning van geldautomaten;
• dat we terugkeren naar het aantal automaten van 31 december 2021, gelijk verdeeld over het hele 

land (meer informatie in ons persbericht van 30 november 2022);
• dat de federale regering, bij gebrek aan een aanvaardbaar en bindend akkoord, overgaat tot 

wetgeving.

Vul deze petitie in en vermeld uw naam, voornaam, postcode, e-mailadres (indien u over een beschikt) 
en uw handtekening.
Aarzel niet deze petitie te delen met anderen en laat ze ondertekenen door vrienden, buren, enz.

Van zodra het document is ingevuld, stuurt u het naar de hoofdzetel van Financité (Kruidtuinstraat 75, 
1210 Brussel) ter attentie van Louise Dubois.

GA JIJ AKKOORD EN WIL JE ONS HELPEN OM DE BANKEN ONDER DRUK TE ZETTEN? 
TEKEN ONZE PETITIE!


