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Onderwerp 

Beëindigen verstrekken acceptgirokaarten bij aanslagbiljetten BSGR 

Inhoudelijk 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 juni 2016 heeft het algemeen bestuur besloten 

om de acceptgirokaart als betaalmiddel aan te blijven bieden totdat de banken deze mogelijkheid 

landelijk zouden afschaffen. De afgelopen jaren is het gebruik van acceptgirokaarten om rekeningen 

giraal te kunnen betalen evenwel drastisch gedaald. 

Zo ook bij de BSGR. Ontvingen wij in 2017 nog 235.000 betalingen via acceptgiro’s, in 2020 is dit 

aantal gedaald naar slechts 17.000 stuks. In 3 jaar tijd dus een afname van het gebruik van meer dan 

90%!  

 

Onze huidige leverancier bancaire zaken, de  ING, heeft 80% van de markt van acceptgirokaarten in 

Nederland in handen. Vanwege het dalende volume van gebruik is het verwerken van de 

acceptgirokaarten voor hen een steeds kostbaardere zaak geworden.  

Bij de aanbesteding bancaire dienstverlening begin 2020 is door ING al aangegeven dat zij 

voornemens zijn om in eerste instantie de stijgende verwerkingskosten volledig te gaan doorbelasten 

aan haar afnemers en, in een volgende fase, zelfs volledig te gaan stoppen met het aanbieden van 

deze betaalwijze. 

Inmiddels is de Rijksbelastingdienst (RBD), als grootste verstrekker van acceptgirokaarten in 

Nederland, begonnen om burgers, die nu nog gebruik maken van de acceptgirokaart, te informeren 

dat zij stapsgewijs het verstrekken van acceptgirokaarten gaat beëindigen in 2022. Zij geven daarbij 

tevens aan dat burgers dan een keuze dienen te maken voor een andere wijze van betaling en 

daarbij dan gebruik moeten maken van het door de RBD opgegeven betalingskenmerk. 

 

Gelet op het bovenstaande wil de BSGR  –in afwijking van het voornoemd eerdere besluit van het 

algemeen bestuur uit 2016- vanaf 2022 geen acceptgirokaarten meer bijsluiten bij de 

aanslagbiljetten. 

 

De bedoeling is om de burgers die in 2021 nog een betaling aan de BSGR hebben verricht met een 

acceptgirokaart van de BSGR middels een afzonderlijke brief te informeren dat zij met ingang van 

2022 geen acceptgirokaarten van de BSGR meer toegezonden krijgen bij de aan hen op te leggen 

belastingaanslagen. In deze brief worden burgers dan meteen geïnformeerd over de alternatieve 

mogelijkheden van betaling, zoals automatische incasso en Ideal.  

Daarnaast kunnen zij natuurlijk altijd het geld zelf nog overmaken via een eigen overschrijving. 

De verwachting is dat de kosten van het eenmalig informeren in 2021 van de burgers over het 

afschaffen van het toesturen van de acceptgirokaarten door de BSGR ca. € 10K bedragen en 

vooralsnog binnen het huidige budget van drukwerk, porti- en verzendkosten kunnen worden 

opgevangen.  

De kostenbesparing ad € 10K in 2022 ten gevolge van het niet meer bijsluiten van acceptgirokaarten 

bij de op te leggen belastingaanslagen compenseert slechts voor een klein deel de structureel hogere 
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kosten die de BSGR moet maken aan drukwerk, porti- en verzendkosten voor het verzenden van 

betalingsherinneringen (ad € 80/90K per jaar). 

 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd : 

 kennis te nemen van het voorstel beëindiging verstrekken acceptgirokaarten bij aanslagbiljetten 
BSGR en in te stemmen met het advies om: 

o te stoppen met het bijsluiten van acceptgirokaarten bij de door de BSGR op te leggen 
belastingaanslagen met ingang van 2022; 

o individuele belastingplichtigen die in 2021 de door de BSGR opgelegde belastingaanslag 
nog betalen met een door de BSGR bijgesloten acceptgirokaart over het vorenstaande 
schriftelijk te informeren. 

Besluit 
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