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Afronding op 5 eurocent sinds 1 oktober 2014   
 
Sinds 1 oktober 2014 kunnen handelaars (of beoefenaars van vrije beroepen) het totale te 
betalen bedrag op een kasticket afronden naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Dit 
wordt bepaald door het koninklijk besluit van 22 september 2014 (B.S. 25 september 2014).  
 
De afronding is niet verplicht, maar indien de handelaar voor afronding kiest, geldt dit voor 
alle klanten. Bovendien moet de handelaar de klant hiervan op de hoogte brengen en dit 
d.m.v. de aanplakking van een pictogram op een duidelijk zichtbare plaats. Het verplicht aan 
te brengen pictogram is te downloaden van de website van de FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, via het volgen van de volgende link: 
 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/betalingen/goedafgerond/#pictogra
m 
 
Deze afronding kan slechts onder bepaalde voorwaarden: 
- De betaling moet volledig chartaal gebeuren, d.w.z. in contant geld of met maaltijdcheques, 
ecocheques of geschenkcheques. Er kan dus geen afronding zijn bij betaling met een 
bankkaart. 
- Enkel het totaalbedrag van het kasticket wordt afgerond (en dus niet de prijs van elk 
artikel). 
- Het document waarop het te betalen totaalbedrag vermeld staat, vermeldt uitdrukkelijk de 
toegepaste afronding. 
- De handelaar dient verplicht een pictogram op een duidelijk zichtbare plaats aan te plakken.  
 
Voor de berekening van de afronding gelden de volgende regels: 
- Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 1 of 2 eurocent wordt afgerond naar het lagere 
0,00. 
- Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 3, 4, 6 of 7 eurocent wordt afgerond naar 0,05. 
- Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op 8 of 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere 
0,10. 
 
De afronding kan niet worden toegepast voor geneesmiddelen.  
 
Verder blijven de stukken van 1 en 2 eurocent bestaan als wettelijk betaalmiddel. Zij kunnen 
dus nog steeds gebruikt worden en moeten aanvaard worden, ook indien er op het kasticket 
wordt afgerond. 
 


