
Afrondingsregels op het kasticket  
“naar een progressieve uitdoving kleinste euromuntjes” 



Vaststellingen muntjes 1 en 2 cent  

• Aantallen: 1,4 miljard stukken (op 31/01/14) 
– 1 cent: 693 miljoen stukken 
– 2 cent: 695 miljoen stukken 

• Aantal permanent stijgend want nauwelijks hergebruik: 
muntjes worden opgepot of gaan zelfs verloren.  

• Consument: 91% wil van 1 cent af, 83% wil van 2 cent af. 
(Eurobarometer eind 2012) 

• Winkelier: moet voortdurend muntjes bijhalen, want moet 
kunnen teruggeven, maar ontvangt er nauwelijks.  

• Productiekost voor schatkist duurder dan nominale waarde  
• Grote kosten voor financieel systeem (NBB, banken): 

transport/behandeling 
 
 
 



Wat doen andere landen? 

• Verschillende landen nemen initiatief 

– Nederland  

• Afrondingsregels (zonder wettelijk kader) 

– Finland 

• 1 en 2 cent nooit in omloop gebracht 

• Afrondingsregels  

– Ierland 

• Afrondingsregels in voorbereiding  

 

 



Principes wetsontwerp 

• Muntjes blijven bestaan en kunnen verder gebruikt worden 
(muntjes worden niet uit omloop genomen) 

• Afrondingsregels 
– In evenveel gevallen naar boven als naar beneden (symmetrisch) 
– Naar dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent 

• 1,22 1,20 
• 1,24 1,25 
• 1,27  1,25 
• 1,29  1,30 

• Vrijwillig in hoofde van handelaar.  
• Afronding op eindsom kasticket. NIET op de prijzen ! 
• Opdat het duidelijk zou zijn voor consument: affichage in 

winkelruimte. 
• 2 stappen: eerst betaling in cash. Na 2 jaar evalueren en 

desgevallend uitbreiden naar betaalkaarten.  
 



Adviezen  

• Nationale Bank 
• Europese Centrale Bank 
• Raad voor het Verbruik 
• Prijzenobservatorium 
• Hoe Raad voor zelfstandigen en KMO 
• Dienst Administratieve Vereenvoudiging 

(Kanselarij Eerste Minister)  
 
-------->voordelen afrondingen bevestigd. Geen 
prijsstijgingen.  



Gevolgen? 

• Geen impact op prijzen. Geen inflatie. (Studie 

Nationale Bank november 2013, Prijzenobservatorium maart 
2014) 

• Grote kostenbesparing  

• Beter voor winkelier en consument 

• Progressieve uitdoving van de muntjes 

• Bij symmetrische afronding betaalt iedereen 
gemiddeld het exacte bedrag.  


