DE AFRONDING VAN DE EUROCENTJES, VERVOLG…
In ons ledenblad van 7 mei 2014 kon u lezen dat de afronding van de eurocentjes naar 0 of 5 eurocent
– wat betreft cashbetalingen – dan toch groen licht kreeg in de ministerraad.
De invoering van deze maatregel is effectief in voege vanaf 1 oktober 2014.
Handelaars en vrije beroepen mogen vanaf 1 oktober 2014 het totaal te betalen bedrag op het
kasticket afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent.
De afronding is niet verplicht; kiest u evenwel voor, dan moet u uw klanten ervan op de hoogte
brengen met een pictogram en de afronding moet worden toegepast voor alle klanten.
Wie niet afrondt, moet dit ook expliciet vermelden.
Voorwaarden voor de afrondingsmogelijkheid zijn:
-

de betaling gebeurt volledig of gedeeltelijk in speciën (met muntstukken of met
maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques)
het totaalbedrag van het kasticket moet worden afgerond, niet de prijs van elk product
op de kassabon van uw klant dient het niet-afgeronde totaalbedrag én het afgeronde
totaalbedrag vermeld te zijn
het pictogram moet op een duidelijk zichtbare manier in de nabijheid van de kassa’s worden
opgehangen én het moet in kleur afgedrukt zijn

Opgelet:
-

-

in geval van gemengde betaling (deels bankkaart, deels cash) mag de afronding enkel worden
toegepast op het gedeelte dat cash betaald wordt
de afrondingsregels gelden niet voor de aankoop van geneesmiddelen of magistrale
bereidingen bij de apotheker, ook niet wanneer maar één geneesmiddel wordt gekocht
samen met bijv. schoonheidsproducten; worden er enkel bijv. schoonheidsproducten
gekocht, dan mag de afronding wel
artsen en zelfstandige zorgverleners mogen wel afronden, terugbetalingstarieven zijn echter
wettelijk vastgelegd en worden niet afgerond
u mag de betaling in muntjes van 1 of 2 eurocent niet weigeren, als uw klant aldus het
afgeronde totaalbedrag neertelt
u mag wel de verkoop weigeren indien uw klant de afronding zelf weigert
u zal dus telkens opnieuw aan de klant moeten vragen hoe deze wenst te betalen voor zijn
inkopen

Hoe afronden:
-

het totale bedrag eindigend op 1 of 2 eurocent wordt afgerond naar 0,00
het totale bedrag eindigend op 3, 4, 6 of 7 eurocent wordt afgerond naar 0,05
het totale bedrag eindigend op 8 of 9 eurocent wordt afgerond naar 0,10

U kan het pictogram downloaden op onze website www.ovz.be ; het moet in kleur worden
afgedrukt!

