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Kernboodschap In heel Nederland en dus ook in Haarlem verdwijnen de pinautomaten van de 

RABO, ABNAMRO en de ING. In de plaats hiervan komen zogenaamde Geldmaat 

pinkiosken (bankonafhankelijke geldautomaat).  

Het college vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Haarlem binnen redelijke 

afstand geld kan pinnen. Voor de Haarlemse ondernemers is het ook van belang 

dat op korte afstand van hun winkel gepind kan worden. Daarom is bij Rabobank, 

VNG en Geldmaat nagevraagd waarom het besluit tot het plaatsen van Geldmaat 

pinkiosken i.p.v. afzonderlijke geldautomaten is genomen en wat de gevolgen in 

Haarlem daarvan zullen zijn. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 3 september 2019 

 

Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.  

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding 

In heel Nederland en dus ook in Haarlem verdwijnen de pinautomaten van de RABO, ABNAMRO en 

de ING. In de plaats hiervan komen zogenaamde Geldmaat pinkiosken (bankonafhankelijke 

geldautomaat). De Geldmaat is straks te vinden op veel plekken waar er nu ook gepind kan worden.   

Het college vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Haarlem binnen redelijke afstand geld kan 

pinnen. Voor de Haarlemse ondernemers is het ook van belang dat op korte afstand van hun winkel 

gepind kan worden. Eerder is er in de commissie Bestuur naar aanleiding van vragen van de Christen 

Unie hierover gecommuniceerd. Deze nota informeert u hierover. 

 

2. Kernboodschap 

De gemeente gaat niet over de keuze van banken om de geldautomaten te verminderen, daarom is 

bij Rabobank, VNG en Geldmaat nagevraagd waarom het besluit tot het plaatsen van Geldmaat 

pinkiosken i.p.v. afzonderlijke geldautomaten is genomen. Banken geven aan dat de kosten voor de 

afzonderlijke geldautomaten te hoog oplopen doordat  er steeds minder geld wordt opgenomen en 

vooral met de pinpas wordt afgerekend. Ook zijn de beveiligingskosten steeds hoger (o.a. door 

plofkraken). Door gezamenlijk één  automaat te lanceren, hopen RABO, ABNAMRO en de ING de 

opgelopen kosten te drukken en een kaalslag te voorkomen. 

  

3. Consequenties 

In Haarlem gaat het om ca. 65 automaten, dit zijn alle automaten van de drie genoemde banken. 

(andere banken of instanties zijn daarin niet meegerekend, zij maken geen deel uit van dit plan) 

Welke er daarvan blijven is op dit moment nog niet definitief te zeggen. 

 

Per stad wordt bekeken hoe het aantal Geldmaten het best herverdeeld kan worden. Daarbij wordt 

vooral gekeken naar het aantal transacties. Op plekken waar nu al meerdere automaten van de 

RABO, ABNAMRO en de ING op korte afstand van elkaar staan, worden deze vervangen door  één 

gezamenlijke Geldmaatautomaat. 

Voor buiten-stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat er op maximaal 5 km afstand een 

geldautomaat beschikbaar moet zijn. Dit kan ook betekenen dat op plekken waar de geldautomaat 

op dit moment schaars of afwezig is, herverdeling kan leiden tot het plaatsen van meer automaten. 

 

4. Vervolg 

Het nieuwe geldautomatennetwerk wordt vanaf 1 januari 2019 stap voor stap over Nederland 

verspreid. De oude apparaten worden geleidelijk vervangen voor de nieuwe Geldmaat. 

Sinds januari 2019 t/m augustus 2019 zijn (worden) er in Haarlem 2 oude automaten vervangen door 

een Geldmaat (in Haarlem Noord en in het Spaarne Gasthuis)  

Elk kwartaal wordt de planning vernieuwd, deze kan op 

https://www.geldmaat.nl/geldautomaten/planning/haarlem geraadpleegd worden.  

Wanneer er een verzoek is voor plaatsing van een geldautomaat op een plek die buiten het 

plaatsingsplan valt, kan dit kenbaar gemaakt worden bij  een acquisiteur van Geldmaat.  

https://www.geldmaat.nl/geldautomaten/planning/haarlem
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Zij houden zich actief bezig met verzorgingsgebieden waar geldautomaten geplaatst worden en 

beoordelen het verzoek. De kosten voor het bijplaatsen van een automaat zijn voor rekening van 

Geldmaat. Het project moet eind 2020 zijn afgerond. 

 

De gemeente gaat niet over de plaatsing van automaten in de gevel, echter wanneer het gaat om het 

plaatsen van een Geldmaatautomaat (kiosk) in de openbare ruimte is er een omgevingsvergunning 

nodig. Voor deze aanvragen wordt advies gevraagd aan alle betrokken afdelingen waar onder 

Economie. Hier ligt dus een mogelijkheid om mede te bepalen waar een pinkiosk geplaatst wordt.   

 

De DNB heeft een toezichthoudende rol in dit proces om zo contant geld voor iedereen bereikbaar, 

beschikbaar, betaalbaar en veilig te houden. 

 


