
 

https://trimcanis.be  Pagina 1 van 6 

   Trimcanis Nieuwsbrief 
Juni 2022 

 
 
 
 
 
 

 
N°12 / 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

https://trimcanis.be  Pagina 2 van 6 

 Nieuwe federale Economische maatregel 3

 Contacteer ons 6
  



 

https://trimcanis.be  Pagina 3 van 6 

Nieuwe federale Economische maatregel 
 
Opgelet! Nieuwe federale Economische maatregel vanaf 1 juli 2022: 
 
VERPLICHTING OM EEN ELECTRONISCHE BETAALMIDDEL TE BIEDEN  
 
Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, in staat 
zijn hun particuliere klanten ten minste één elektronische betaalsysteem aan 
te bieden. 
 

1. Wat houdt die verplichting in? 
 
Vanaf 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle 
ondernemingen die met consumenten te maken hebben, van de 
kleinste tot de grootste, hun klanten ten minste één oplossing 
aanbieden waarmee zij elektronische kunnen betalen. 
 
Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen: die 
moeten nog steeds worden aanvaard. Elektronisch betalen is daar een 
aanvulling op. 
 
Daartoe zijn alle technische oplossingen ,die momenteel op de markt 
beschikbaar zijn, mogelijk: vaste of draagbare betaalterminals, 
contactloze betalen via smartphone of smartwatch, enz. 
 
Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest 
geschikt lijkt, afhankelijk van de economische realiteit en de specifieke 
kenmerken van hun klanten.  
 
Het is niet toegestaan om bijkomende kosten te factureren aan de 
klanten die elektronische betalen. 
 
OPGELET: Betalingen met maaltijdcheques, ECO-cheques of 
consumentencheques worden niet als elektronische betaalmiddelen 
beschouwd, zelfs niet wanneer ze met een kaart worden verricht.  
Hetzelfde geld voor betalingen met cryptomunten en ander virtuele 
munteenheden. 
 

2.  Voor welke ondernemingen geldt de verplichting? 
 
 Alle ondernemingen zijn verplicht een elektronisch betaalmiddel aan te 
bieden.  
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Onder “ondernemingen” wordt verstaan: alle natuurlijke personen of 
rechtspersonen die duurzaam een economische doel nastreven, met 
inbegrip van hun verenigingen.  
 
Dit betekent dat het niet alleen van toepassing is op ondernemingen in 
de gebruikelijke zin van het woord, ongeacht hun grootte, maar ook op 
vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen… die op 
permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op 
consumenten. 
 

3. Waarom de nieuwe verplichting? 
 
De nieuwe verplichting maakt betalen een stuk gemakkelijker en 
veiliger voor de ondernemer en de consument. Het maakt ook deel uit 
van de strijd tegen de belastingfraude 
 

4. Wat zijn de voordelen van elektronische betalingen voor de 
ondernemingen? 
 
Elektronische betalingen zijn vaak handiger dan cashbetalingen en 
kunnen ondernemingen geld en tijd besparen: 
- Makkelijke transacties: besparing van tijd en geld met eenvoudige en 

snelle transacties beheer: transacties worden automatisch 
getraceerd, waardoor het financieel en administratief beheer van de 
onderneming wordt verminderd 

- Enz.… 
 

5. Hoe zit het met cashbetalingen? 
 
Cashbetalingen mogen in geen geval worden geweigerd. Ze blijven 
geldig. 
 
Bij gebruik van cashgeld gelden sinds 1 december 2019 de regels van 
de afronding van het totaalbedrag. Hierbij moeten we cashbetalingen 
afronden op 5 cent.  
De munten van 1 en 2 cent blijven wel geldig als betaalmiddel en 
mogen dus niet geweigerd worden zolang de klant er een redelijke 
hoeveelheid van gebruikt (max 50 muntstukken per betaling). 
Daarnaast is het niet toegestaan om bijkomende kosten aan te rekenen 
voor klanten die elektronische betalen. 
 

6. Welke elektronische betaalsysteem kiezen? 
 
De economische realiteit van elke onderneming is verschillend. Op de 
markt zijn verschillende technische oplossingen beschikbaar, die 
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voortdurend evolueren. Het is globaal gezien dan ook moeilijk om het 
ene of het andere elektronische betaalsysteem aan te bevelen 
 
Om te kiezen tussen een betaalsysteem met een kaart, een 
smartphone of smartwatch, een onlineshop, een overschrijving of een 
domiciliering,  of meer algemeen een bankdienst, raden we aan contact 
op te nemen met uw bank. Je kunt ook de informatie doornemen van 
de verschillende leveranciers van technische oplossingen voor 
elektronische betalingen. 
 
Febelfin, de federatie die bijna 245 Belgische Financiële instellingen 
vertegenwoordigt, heeft op haar website een dossier gewijd aan 
elektronische betaalmiddelen voor ondernemingen. Door dat dossier te 
raadplegen, kun je je een idee vormen van de oplossingen die op de 
markt beschikbaar zijn: hoe ze werken en welke kosten aan een 
oplossing verbonden zijn.  
Hieronder de link: 
 
https://www.febelfin.be/nl/dossiers/digitaal-betalen-voor-jou-als-
professional 
 
 
Bron: Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden | FOD 
Economie (fgov.be) 
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Contacteer ons 
 
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.  
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen 
doen in onze dagelijkse werking, het organiseren van evenementen, deze 
nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 

TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 

 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge 
Tel: +32(0)50 55 01 55 
E-mail: info@trimcanis.be 

 

Voorzitter: 
Dominique Standaert - standaert.domi@gmail.com 

Ondervoorzitter: 
Sarah Finet - enzys.cockers.spaniels@gmail.com 

Secretaris: 
Rik Deblieck - briks1@telenet.be 

Ledenadministratie: 
Tineke Standaert - ledenadmin@trimcanis.be 


