
 
 

      
   

 
 

  
 

  
     

 
 

 
      

 

  
 

    
  

 

   

 

   
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
  

 
 

  

  
  

 

  

   

 
 

 
  

  
 

   
  

  

 
  

  
   

 

   

  
   

    

 
  

   

   
 

 Provinciale Staten 
Zaaknummer: 199322 

Vragen van statenleden Walravens (FVD), Koevoets (Fractie Koevoets) en Bos (FVD)  
(namens FVD en Fractie Koevoets) ingevolge artikel 44 reglement van orde 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de Provinciale Staten van Zeeland 2022 nummer 314. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde over het bemoeilijken 
van contant betalen in de Zeeuwse publieke ruimte en het al dan niet bewust 
meewerken aan de afschaffing van het contant geld: 

(ingekomen: 30 augustus 2022)  

Vragen aan Gedeputeerde Staten Antwoorden van Gedeputeerde Staten 
1. Hebben GS kennisgenomen van diverse 

berichten via (sociale) media dat de 
Havendagen te Zierikzee als ‘pin only’ 
werden aangeprezen? 

1. Ja, wij hebben kennis van genomen van het 
online artikel in de PZC van 26 augustus 
2022. 

2. Begrijpen GS dat veel mensen het 
vervelend vinden om niet contant te kunnen 
betalen? 

2. Ja, wij begrijpen dat om verschillende 
redenen mensen er voorkeur aangeven 
contant te kunnen betalen. 

3. Zijn GS het met ons eens dat bij 
activiteiten, die (mede) worden 
gesubsidieerd door 
overheden, altijd ook met contant geld moet 
kunnen worden afgerekend? Temeer het 
toch vreemd zou zijn als door overheden 
(mede) georganiseerde en/of (mede) 
gefinancierde 
activiteiten de eigen wettige betaalmiddelen 
worden geweigerd. 

3. Nee, de Nederlandse wet verplicht niemand 
om wettige betaalmiddelen te accepteren of 
welke iemand moet gebruiken. 
Ondernemers mogen dan ook biljetten en 
munten weigeren, bijvoorbeeld omdat ze 
zich daar veiliger bij voelen. 

4. Kunnen GS de Staten van Zeeland 
toezeggen dat bij activiteiten die (mede) 
worden georganiseerd en/of (mede) worden 
gefinancierd door de Provincie Zeeland 
altijd (ook) contant afgerekend kan worden? 

4. Zie beantwoording van vraag 3. 

5. Willen GS de Staten van Zeeland 
toezeggen dat zij binnen het Overleg van 
de Zeeuwse 
Overheden (OZO) aan de orde zullen 
stellen dat het belangrijk is om bij 
activiteiten (mede) 
georganiseerd en/of (mede) gefinancierd 
door overheden, daar waar nodig, ook 
contant afgerekend kan worden? 

5. Zie beantwoording van vraag 3. 

6. Zijn GS genegen om bij de toekenning van 
provinciale subsidies voor activiteiten als 
voorwaarde te stellen dat, indien van 
toepassing bij die activiteit, contant geld 
geaccepteerd wordt? 

6. Zie beantwoording van vraag 3. 

7. Contant geld (euro’s) zijn in Nederland een 
wettig betaalmiddel. Wij weten, hoe zot het 
ook is, dat in Nederland dit niet veel zeggen 
dat men contant geld ook moet accepteren 
als betaalmiddel. In andere landen mogen 
wettige betaalmiddel niet zonder meer 
worden geweigerd. Kunnen wij het 

7. Nee, wij zien hier geen politieke 
stellingname. 



      

 
 

 
  

 
  

  
  

 

 
 

  
  

  
 

 
  

  
  

  
 

  

 

    
   

  
  

 
 

 
 

 

  

  

 

 

Vragen aan Gedeputeerde Staten Antwoorden van Gedeputeerde Staten 
ontmoedigen van betalen met contant geld 
tijdens de Havendagen te Zierikzee 
opvatten als een politieke stellingname? 

8. Zijn GS het met ons eens dat in de publieke 
ruimte contant geld (euro’s) te allen tijde 
geaccepteerd zou moeten worden? Zo 
neen, waarom niet? 

8. Dit is een afweging en keuze die 
ondernemers en organisaties zelf maken, 
niet de overheden. 

9. Na het uitsluiten van ongevaccineerden en 
anderen die niet kunnen of willen 
beschikken over een 
“coronatoegangsbewijs” worden wederom 
Zeeuwen uitgesloten van 
sociaalmaatschappelijke activiteiten 
vanwege een persoonlijke 
levensbeschouwing. Wat vinden 
GS hiervan? 

9. Wij zien geen directe relatie tussen deze 
twee afzonderlijke onderwerpen, daar waar 
het gaat om uitsluiting van sociaal-
maatschappelijke activiteiten. 

10. Wat is de visie van GS op de 
ontwikkelingen, zoals wij in de toelichting bij 
deze vragen hebben gegeven, over de 
pogingen om contant geld op termijn uit te 
bannen? 

10. De Rijksoverheid schrijft niemand voor welk 
betaalmiddel moet worden gebruikt. De 
banken besluiten dat zij het mogelijk maken 
om elektronisch te betalen, zoals pinnen. 
De rol van de Rijksoverheid ligt bij de 
wetgeving en het houden van toezicht op 
het betalingsverkeer. 

MIDDELBURG,  27 september  2022  

Gedeputeerde Staten  

Drs. J.M.M. Polman  

 A.W. Smit  

Namens fractie: FVD en Fractie Koevoets  

 

statenleden Walravens (FVD),  Koevoets   

(Fractie Koevoets)  en  Bos (FVD)  
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