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SAMENVATTING 

Het voorontwerp van wet heeft als doelstelling om in het Belgisch recht symmetrische 
afrondingsregels in te voeren, waardoor de handelaar de mogelijkheid zou krijgen om 
het totaal door de consument te betalen bedrag bij toonbankbetalingen af te ronden 
naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent, en dit voor alle 
toonbankbetaalmiddelen die door de handelaar worden aanvaard.  
 
De Raad benadrukt in eerste instantie ten zeerste te betreuren dat hij niet op voorhand 
werd geconsulteerd bij de opmaak van het ontwerp van wet. Hij kan zich niet van de 
indruk ontdoen voor een voldongen feit te worden geplaatst.  
 
De Raad benadrukt vervolgens het belang van duidelijkheid van, en infomatieverlening 
over de toepassingsregels, zodat de handelaar ze correct kan toepassen en de 
consument op voorhand duidelijk weet wat de toepassing van deze regels voor hem 
betekent. Hij zal tevens op eigen initiatief een concreet voorstel doen van pictogram, 
uiterlijk tegen eind mei 2014.  
 
De Raad merkt op dat de Franse vertaling van artikel VI.7/2, alsook de term 
‘verkoopruimte’ verder verduidelijkt zou moeten worden.  
 
De Raad meent enerzijds dat het afronden van elektronische betalingen voorbij gaat 
aan de bedoeling van de wet om het gebruik van de muntstukken van 1 en 2 cent te 
verminderen, en ook in Finland en in Nederland niet wordt toegepast, maar wil er 
anderzijds voor behoeden dat een discriminatie tussen betaalmiddelen zou ontstaan, 
wat de Europese Commissie niet zou aanvaarden.  
 
De Raad dringt er op aan dat er een effectieve controle zou worden doorgevoerd op de 
bepalingen van de wet om de afronding van individuele prijzen te vermijden, mede om 
de perceptie tegen te gaan die bij de consument bestaat dat er een impact op de 
inflatie zou zijn. 
 
Tot slot vraagt de Raad binnen de 2 jaar na de eventuele inwerkingtreding van de wet, 
de effecten van deze wetgeving na te gaan. De Raad zal op basis daarvan een advies 
uitbrengen over de evaluatie van de afrondingsregels. De Raad vraagt de garantie dat 
in geval van een negatieve evaluatie de mogelijkheid om het totaal bedrag 
symmetrisch af te ronden, wordt opgeheven. 
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De Raad voor het Verbruik, die op 11 februari 2014 door de Minister van Financiën verzocht 
werd een advies uit te brengen over een ontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van 
Economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, is op 20 maart 
2014 in plenaire vergadering bijeengekomen, onder het voorzitterschap van de heer Robert  
Geurts en heeft huidig advies goedgekeurd. 

 
De Raad voor het Verbruik heeft de voorzitter verzocht dit advies over te maken aan de 
minister van Financiën alsook aan de minister van Economie en Consumentenzaken. 
 
 

ADVIES 
 
 
 
De Raad voor het Verbruik; 
 
Gelet op de brief ontvangen op 13 februari 2014 van de Minister van Financiën waarin hij de 
Raad voor Verbruik om een advies verzoekt over het hoger vernoemde ontwerp van wet;  
 
Gelet op de werkzaamheden van de Commissie “ Financiële diensten”, voorgezeten door de 
heer de Laminne (COMEOS), tijdens haar vergaderingen van 20 februari, 5 maart en 10 
maart 2014;  
 
Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad: de 
heren Van Bulck (Febelfin) en Van Oldeneel (Assuralia); 
 
Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames 
Bovy (Test-Aankoop), Frère (Test-Aankoop), Lemaigre (FOD Economie), Ragheno (VBO), 
Sauveur (OIVO) en Toujour (FOD Economie), de heren Bustin (FOD Financiën), Cloots 
(Unizo), De Koning (OIVO), Deschouwer (FOD Economie), de Robiano (FOD Financiën), 
Storme (ABVV) en Rollier (Febelfin); 
 
Gelet op het ontwerpadvies opgesteld door de heer Cloots (UNIZO) en De Koning (OIVO); 
 
Gelet op de werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur voorgezeten door de heer de 
Laminne tijdens zijn vergadering van 13 maart 2014 ; 
 
Gelet op het advies van het Dagelijks Bestuur van 13 maart 2014; 
 
 
 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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I. Inleiding 

 
 
Het ontwerp van wet voorgelegd aan de Raad voor het Verbruik bepaalt de symmetrische 
afrondingsregels voor toonbankbetalingen in euro en heeft tot doel de afronding van het 
totaal door de consumenten te betalen bedrag naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent 
toe te staan voor alle betaalmiddelen die door ondernemingen worden aanvaard.  
 
Deze afrondingsregels moeten tegemoetkomen aan de problematiek van de muntstukjes van 
1 en 2 eurocent. Het ontwerp van wet neemt daarbij nota van de studie van de Nationale 
Bank van België over de mogelijke gevolgen van de maatregel1.  
 
De productie en het gebruik van de stukken van 1 en 2 eurocent betekenen hogere kosten 
voor de Schatkist. Tussen 2002 en 2013 werden respectievelijk iets meer dan 700 miljoen en  
690 miljoen muntstukken van 1 en 2 eurocent in omloop gebracht. De kostprijs voor het 
slaan van deze muntstukken wordt door de Nationale Bank geschat op 2 tot 2,5 eurocent per 
muntstuk. Om die reden pleit ook de Koninklijke Munt voor de invoering van symmetrische 
afrondingsregels. Ook voor de handelaars en de banken brengen deze muntstukjes een 
hoge kost mee. Voor handelaars wordt de administratieve kost door de Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging geschat op 44.194.587 euro. Tot slot blijken ook 
consumenten ontevreden met deze muntstukjes. Als mag worden afgegaan op een 
onderzoek gevoerd in het kader van de Flash Eurobarometer 362 van december 2012 van 
de Europese Commissie zijn respectievelijk 91% en 83% van de Belgische respondenten 
voorstander van de afschaffing van de muntstukjes van 1 en 2 eurocent. 
 
Om die redenen voorziet het ontwerp van wet een mogelijkheid voor handelaars om 
symmetrische afrondingsregels te hanteren voor betalingen in de verkoopruimte van de 
handelaar waar de consument in speciën kan betalen.  
Twee andere Europese landen hebben reeds maatregelen ter zake genomen. Finland heeft 
van bij de invoering van de euro besloten om de stukken van 1 en 2 cent niet in te voeren en 
heeft een wet aangenomen waarbij de regel tot afronding op 5 eurocent wordt ingesteld voor 
alle betalingen. In Nederland kunnen de handelaars op basis van een gentlemen’s 
agreement, onder de auspiciën van de Nederlandse Bank, sedert 1 september 2004 vrij 
kiezen voor de afrondingsregel voor contante betalingen. Ook Ierland onderzoekt momenteel 
de mogelijkheid tot afronding van de 1 en 2 eurocentjes naar 5 eurocent.  
 
De Raad voor het Verbruik heeft zich in 2004 reeds op eigen initiatief gebogen over de 
problematiek van de muntstukjes van 1 en 2 eurocent. Dit initiatief was het gevolg van 
gesprekken die toen plaatsvonden binnen een werkgroep die was samengebracht door de 
Nationale Bank van België over de opportuniteit om het gebruik van deze muntstukken tot 
een minimum te beperken alsmede de meest geschikte middelen hiertoe.  
De Raad stelde toen vast dat over heel wat aspecten van een mogelijke invoering van 
afrondingsregels onduidelijkheid bestond, onder meer omtrent de houding van de Europese 
Centrale Bank ten aanzien van de beslissing uit 2004 van de Belgische Minister van 
Financiën, omtrent de mogelijke gevolgen van dergelijke maatregel en omtrent de 
wetsartikelen die zouden moeten worden aangepast.  
 

                                                             
1
 Studie gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België op 9 december 2013. Link: 

http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_03_00_00_00/06_03_06_00_00/06_03_15_00_00.htm?l=nl  
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Het huidige ontwerp van wet voorziet in afrondingsregels die symmetrisch zijn, in die zin dat 
er steeds wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent. Bedragen die 
eindigen op 1, 2, 6 of 7 eurocent worden naar beneden afgerond terwijl bedragen die 
eindigen op 3, 4, 8 of 9 eurocent naar boven worden afgerond. De handelaar is niet verplicht 
om de afrondingsregels te hanteren, maar als hij er voor kiest, moet hij dit op een opvallende 
manier duidelijk maken aan de klant en moet hij het bovendien toepassen voor alle 
betaalmiddelen die hij aanvaardt.  
 
Om deze afrondingsregels juridisch mogelijk te maken wordt artikel VI.4 van het Wetboek 
van economisch recht gewijzigd, alsook artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
 
 

II. Opmerkingen 
 

I. Voorafgaande opmerkingen 
 

De Raad betreurt ten zeerste dat hij niet op voorhand werd geconsulteerd bij de opmaak van 
het ontwerp van wet. Hij kan zich bij het voorliggende wetsontwerp niet van de indruk 
ontdoen voor een voldongen feit te worden geplaatst.  
De Raad benadrukt bovendien in dit kader de nood aan een grondig debat over de evolutie 
van de verschillende betaalmiddelen. 
 
 
De Raad betreurt eveneens dat deze opmerking in het verleden nog al gemaakt diende te 
worden, meer bepaald bij de ontwikkeling van het Wetboek van economisch recht. De Raad 
vindt het belangrijk om reeds bij de opmaak van voorontwerpen van wet die een weerslag 
hebben op de domeinen van het recht die hij behandelt, zijn advies te kunnen uitbrengen om 
op die manier zo nodig het voorontwerp nog bij te sturen en indien mogelijk, vanuit de 
ervaring van de Raad, te verbeteren.  
 
 

II. Specifieke opmerkingen 
 

II.1 Vermelding toegepaste afronding 
 
De Raad stelt vast dat in het voorgestelde artikel VI.7/2, § 3 wordt bepaald dat de 
onderneming uitdrukkelijk de toegepaste afronding vermeldt op elk document dat het 
verschuldigde totaalbedrag weergeeft. De Franse vertaling van deze paragraaf is echter 
onduidelijk en dient aangepast en verbeterd te worden. De suggestie van de Raad is de 
volgende: "Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l'entreprise mentionne 
explicitement l'arrondi appliqué". 
 
De Raad acht duidelijkheid en uniformiteit in de vermelding van de toegepaste afronding erg 
belangrijk en noodzakelijk teneinde de consument afdoend te informeren over de toegepaste 
afrondingsregels. Zo moet duidelijk blijken dat de afrondingsregels zowel naar boven als 
naar beneden worden toegepast en dat stukken van 1 en 2 cent wettige betaalmiddelen 
blijven. De Raad is dan ook van mening dat een pictogram het best voldoet aan de vereisten 
uit het ontwerp, met name dat vermelding uitdrukkelijk en opvallend dient te zijn. 
 
Indien de Ministerraad het ontwerp aanvaardt,  doet de Raad dan ook uit eigen initiatief een 
concreet voorstel van een pictogram uiterlijk tegen eind mei 2014. 
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De Raad acht het ook noodzakelijk dat de overheid zowel de handelaars als de 
consumenten voldoende informeert over de afrondingregels en pictogrammen teneinde alle 
partijen met deze regeling vertrouwd te maken. 
 

II.2 Definitie toepassingsgebied 
 
In het voorgestelde artikel VI.7/1 wordt bepaald dat de onderneming het totaalbedrag dat de 
consument verschuldigd is, mag afronden tot op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent, 
voor zover de betaling plaatsvindt in haar verkoopruimte, de consument de mogelijkheid 
heeft in speciën te betalen, het totaalbedrag hoger is dan 5 cent en de voorwaarden van het 
voorgestelde artikel VI.7/2 worden nageleefd. Het voorgestelde artikel VI.7/2 bepaalt 
daarnaast dat de toegepaste afronding geldt voor alle betaalmiddelen die de onderneming 
aanvaardt. 
 
De Raad heeft verscheidene opmerkingen bij deze bepalingen.  
 

II.2.1 Definities 
 
Vooreerst benadrukt de Raad het belang van duidelijkheid over de toepassingsregels van de 
symmetrische afrondingsregels voor alle betrokken partijen. De toepassing van de regels 
dient eenvoudig te zijn, zodat de handelaar ze correct kan toepassen, en de consument op 
voorhand duidelijk weet wat de toepassing van deze regels voor hem betekent.  
 
In die zin merkt de Raad op dat de definitie van de gehanteerde term ‘verkoopruimte’ niet 
geheel duidelijk is en aanleiding geeft tot interpretatie. Hij meent dan ook dat deze term 
verder moet verduidelijkt worden in de memorie van toelichting om alle onzekerheid over het 
toepassingsgebied van de symmetrische afrondingsregels, weg te nemen.  
 
  II.2.2 Toepassingsgebied volgens betaalmiddel 
 
De Raad meent enerzijds dat het afronden van het totaalbedrag bij elektronische betalingen 
voorbij gaat aan de bedoeling van de wet om het gebruik van muntstukken van 1 en 2 cent 
terug te dringen. Het afronden van bedragen die cash worden betaald komt wel aan deze 
doelstelling ten goede. De Raad wijst in dat opzicht naar de Memorie van Toelichting, die 
duidelijk stipuleert dat de doelstelling van dit wetsontwerp is "het gebruik van de muntstukken 
van 1 en 2 cent te verminderen" en daarbij verwijst naar de betalingen op afstand of via 
internet. Voor deze betalingen geldt de keuzemogelijkheid om de betalingen af te ronden, 
logischerwijs niet.  
De Raad meent dat de principes betreffende de prijsaanduiding, zoals vervat in het Burgerlijk 
Wetboek en de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming zoveel als mogelijk dienen gehandhaafd te blijven. 
 
 
De Raad wijst er ook op dat bestaande afrondingsregels in andere Europese lidstaten, waar 
zowel de memorie van toelichting als de Nationale Bank van België in haar studie naar 
verwijzen, enkel de betalingen in cash betreffen. In beide landen waar wordt naar verwezen 
gelden de toepasselijke afrondingsregels dus niet voor elektronische betalingen. 
 
Anderzijds wil de Raad ervoor behoeden dat een discriminatie tussen betaalmiddelen zou 
ontstaan en dat een beperking van de afrondingsregels tot contante betalingen zouden 
leiden tot onevenredige kosten voor handelaars die hun kassasystemen en 
boekhoudsoftware moeten aanpassen. De Raad is er zich van bewust dat de Europese 
Commissie een discriminatie tussen betaalmiddelen niet zou aanvaarden. Hij benadrukt dat 
het in het belang is van alle betrokken partijen om het toepassingsgebied van de 
symmetrische afrondingsregels daarom zo eenduidig mogelijk te maken.  
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II.3 Invloed op de inflatie 
 
De Raad neemt akte van de vermelde studie van de Nationale Bank van België omtrent de 
mogelijke inflatoire gevolgen van de afrondingsregels. Deze studie dateert niettemin van 
2004. De Raad stelt bovendien vast dat het moeilijk is de concrete impact in de praktijk op 
de inflatie of de inflatieperceptie na te gaan. De perceptie bij de consument bestaat alvast 
dat er een impact zou zijn op de inflatie. Mogelijk is deze perceptie onjuist daar de Bank zelf 
aangeeft dat het risico op inflatie niet geloofwaardig is.  
 
Daarom vraagt de Raad garanties zodat er geen onrechtmatige afrondingen gebeuren en 
dat enkel het totaal door de consument te betalen bedrag afgerond wordt. In geen geval mag 
deze regeling er toe leiden dat ook de prijs per product zou worden afgerond. De Raad dringt 
er dan ook op aan dat er een effectieve controle zou worden doorgevoerd op de bepalingen 
uit het ontwerp die de afronding van individuele prijzen onmogelijk maakt.  
 
De Raad stelt zich de vraag omtrent de gevolgen van de afrondingsregels op de prijsopname 
door de bevoegde diensten van de FOD Economie. 
 
De Raad acht het evenwel absoluut noodzakelijk dat er gedegen, voorafgaande en duidelijke 
informatie wordt verstrekt aan zowel handelaars en consumenten over deze facultatieve 
afrondingsregels. Consumenten en handelaars moeten exact weten wat de nieuwe regeling 
inhoudt zodanig dat deze correct kan worden toegepast en zodat een negatieve perceptie 
van deze maatregel kan worden vermeden. 

 
II.4. Evaluatie van de afrondingsregels 
 

Tot slot vraagt de Raad binnen de 2 jaar na de eventuele inwerkingtreding van de wet, de 
effecten van deze wetgeving na te gaan. De Raad zal op basis daarvan een advies 
uitbrengen over de evaluatie van de afrondingsregels. De Raad vraagt de garantie dat in 
geval van een negatieve evaluatie de mogelijkheid om het totaal bedrag symmetrisch af te 
ronden, wordt opgeheven.  
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LEDEN EN WAARNEMERS AANWEZIG 
OP DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN DE 
RAAD VOOR HET VERBRUIK VAN 20 MAART 2014 

VOORGEZETEN DOOR  DE HEER ROBERT GEURTS 
 

 

1. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  

 De heer DUCART  (Test-Aankoop) 

 Mevrouw JONCKHEERE  (ACLVB) 

 De heer QUINTARD                                       (ABVV) 

 De heer STORME                                       (ABVV) 

         

2. Vertegenwoordigers van de productieorganisaties   

  

 De heer VAN BULCK      (Febelfin) 

 De heer van OLDENEEL tot OLDENZEEL    (Assuralia) 

 De heer WALSCHOT      (Agoria) 

   

3. Vertegenwoordiger van de distributieorganisaties 
 

 De heer de LAMINNE de BEX      (Comeos)  

 

 4. Vertegenwoordiger van de middenstand 

  

 De heer CLOOTS           (Unizo) 

  

 5.  Waarnemers 

 De heer DE KONING (OIVO) 

 De heer JASPAERT (Raad voor Reclame) 

   Mevrouw RAGHENO (VBO)  


