#goedafgerond

Uw kasticket afgerond naar 0 of 5 cent
Brussel, 25 september 2014 – Handelaars mogen binnenkort het totaalbedrag op het
kasticket afronden. Bedoeling is het gebruik van muntstukken van 1 en 2 eurocent te
verminderen.
Vanaf 1 oktober 2014 mogen handelaars en vrije beroepen het totaalbedrag op het kasticket
naar de dichtstbije 0 of 5 cent afronden.
Bedoeling is geleidelijk aan het gebruik van de muntstukken van 1 en 2 eurocent te
verminderen. Deze munten worden vaak maar één keer gebruikt voordat ze opgepot
worden. Deze muntstukken leveren ook problemen op voor handelaars (selecteren, tellen,
vervoeren, … ), voor banken en voor de Schatkist. Volgens de Europese Commissie kosten
deze 1 en 2 eurocenten respectievelijk gemiddeld 160 % en 150 % van hun nominale waarde
in de eurozone.
Het principe
De handelaar kiest vrij of hij meedoet met de afronding. Afronden mag op voorwaarde dat:
- de betaling volledig of gedeeltelijk contant gebeurt (met muntstukken of met
maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques);
- het totaalbedrag van het kasticket wordt afgerond (en niet artikel per artikel);
- de handelaar consequent afrondt, dit wil zeggen zowel naar boven als naar beneden
conform de afrondingsregels;
- de handelaar het hieronder opgenomen pictogram gebruikt op een duidelijk
zichtbare manier.
Als de handelaar voor afronding heeft gekozen, moet hij de afronding toepassen voor alle
klanten die contant betalen.
De klant ziet op het kasticket zowel het oorspronkelijke totaalbedrag als het afgeronde te
betalen bedrag.
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Dit principe geldt evenwel niet voor geneesmiddelen of voor betalingen met een bankkaart.
Als er volledig of gedeeltelijk met een bankkaart wordt betaald, mag enkel het contant
betaalde bedrag worden afgerond.
Hoe afronden?
Het totaalbedrag van het kasticket wordt afgerond naar de dichtstbije 0 of 5 cent, ofwel naar
beneden ofwel naar boven.
Totaalbedrag op het kasticket eindigt op

Afronding
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Hoe weet u of een handelaar bedragen afrondt?
Handelaars die voor de afronding kiezen, moeten op een
goed zichtbare manier het volgende pictogram in kleur
ophangen.
Wat gebeurt er met de muntstukken van 1 en
2 eurocent?
De stukken van 1 en 2 eurocent blijven wettelijke
betaalmiddelen. Ze worden niet buiten omloop gesteld en
behouden hun waarde.
De consumenten mogen ze nog altijd gebruiken en moeten
ze aanvaarden als een handelaar teruggeeft in stukken van
1 en 2 eurocent.
Meer inlichtingen en een antwoord op veelgestelde vragen
vindt u terug op onze website:
http://goedafgerond.belgium.be

Voorbeelden (in euro)
12,91 wordt 12,90
12,92 wordt 12,90
12,93 wordt 12,95
12,94 wordt 12,95
12,95 blijft 12,95
12,96 wordt 12,95
12,97 wordt 12,95
12,98 wordt 13,00
12,99 wordt 13,00
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Minister Koen Geens: “Uit onderzoek blijkt dat de 1 en 2 eurocentmuntjes jaarlijks een
administratieve last van 44 miljoen euro met zich meebrengen voor de handelaars, voor de
consumenten worden ze vaak als een last ervaren. Via afrondingsregels kunnen we het
gebruik van die kleine muntjes in ieders voordeel terugdringen, zonder dat de prijzen
stijgen.”
Minister Sabine Laruelle: “De afronding van de betalingen in euro vereenvoudigt het leven
van handelaar en consument. De handelaar moet er minder mee werken en er minder van in
voorraad hebben. Deze kleine muntstukjes doen de portefeuille van de consument niet
langer uitpuilen! In functie van het totale bedrag dat betaald moet worden, gebeurt de
afronding naar het dichtstbije hogere of lagere veelvoud van vijf cent. Op die manier is de
afronding financieel neutraal voor de consument.”
Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “Handelaars zijn al langer vragende
partij om af te ronden. Het verzamelen, wegbrengen of bestellen van de kleinste
euromuntjes kost hen handenvol geld en levert een hoop administratie op. Ook u en ik
worden er beter van. De muntjes slaan kost namelijk meer dan dat ze waard zijn. Die kost
betaalt de belastingbetaler. Sinds de invoering van de euro in 2002 zijn er zo’n 700 miljoen
muntjes van 1 cent en 690 miljoen muntjes van 2 cent geslagen. De rekensom is snel
gemaakt. Belangrijk is dat afronden niet tot prijsstijgingen leidt. De consument zal het
uitdoven van de euromuntjes niet in zijn portefeuille voelen.”
Christine Lhoste, secretaris-generaal van UCM: "De muntstukken van 1 en 2 cent zijn een
last voor handelaars. Ze zijn hinderlijk voor de consument en kostelijk voor de overheid.
Cashbetalingen vrijwillig afronden aan de kassa is positief voor iedereen en beïnvloedt de
prijs niet. Het Finse en Nederlandse voorbeeld bewijzen dat het een goede oplossing is.”
Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ: “Uit een recente studie van NSZ blijkt dat 88
procent van de handelaars van de kleinste euromuntjes van af wil. Het is dus positief dat die
munten de facto verdwijnen en ook dat de overheid pictogrammen ter beschikking stelt van
de handelaars. Een goede communicatie aan de voordeur kan veel onheil aan de kassa
vermijden.”
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