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De Nederlandse afspraken over contant geld staan ter discussie. Binnen de Europese Commissie
cirkelen voorstellen rond over een wetgevingstraject rondom het gebruik van contant geld. Met
dit Europese voorstel komt het veilige en efficiënte Nederlandse betalingsverkeer in gevaar. De
kans is dan groot dat winkeliers straks weer verplicht worden om overal biljetten van 500 euro
te accepteren en dat het afronden van bedragen op 1 en 2 eurocent straks niet meer mag.
Detailhandel Nederland roept de Nederlandse politiek dan ook op dit wetgevingstraject tegen te
houden.
Het Nederlandse betalingsverkeer is een van het meest efficiënte van de wereld. Dit is mede te
danken aan de afspraken die winkeliers, banken en consumentenorganisaties maakten rondom
het gebruik van contant geld. Zo worden er in Nederland amper muntjes van 1- en 2 eurocent
gebruikt en hebben winkeliers de vrijheid om hoge biljetten te weigeren. Dit leidt tot meer
gemak, lagere kosten en minder overvallen.
Het huidige Nederlandse systeem is zeer succesvol. Ook enkele andere Europese landen
hanteren eigen regels ten aanzien van kleine euromuntjes en hoge coupures. De Europese
Commissie dreigt hier in deze voorstellen nu voor te gaan liggen. Zij is hierin van mening dat
lidstaten niet zelf mogen bepalen hoe zij met contant geld omgaan en wil in heel Europa
dezelfde regels toepassen. Daarom bereidt de Europese Commissie in deze voorstellen een
wetgevingstraject voor. Het uitgangspunt van de Commissie lijkt hierbij dat de Nederlandse
afspraken op termijn verboden worden.
Detailhandel Nederland vindt dit onverklaarbaar. Secretaris betalingsverkeer Tom Ponjee: “Wij
zijn blij met de Euro en met Europa. Er moet echter ruimte blijven voor landelijk maatwerk. De
Nederlandse afspraken leiden tot meer efficiëntie en veiligheid. Dit werkt naar tevredenheid van
iedereen. De Commissie gaat hier buiten haar boekje en moet dit traject per direct stopzetten.”
Detailhandel Nederland roept de Nederlandse politiek op deze voorstellen in de kiem te smoren.
De winkeliersorganisatie kaart dit onderwerp aan tijdens een overleg in de Tweede Kamer en in
aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement.
Noot voor de redactie
Detailhandel Nederland is de spreekbuis van de winkeliers van Nederland en stelt zich ten doel de
belangenbehartiging van de detailhandel in Den Haag en Brussel te optimaliseren en te versterken.
Detailhandel Nederland vertegenwoordigt 110.000 winkeliers. De sector heeft een omzet van €96
miljard en biedt werk aan nog eens 700.000 mensen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne van de Graaf, 070 320 2345 of 06 20 49 23 62.

Achtergrondinformatie voor de redactie
-

-

-

-

Nederlandse afrondingsregel 1 en 2 cent
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten2004/auto35153.jsp
Omgangsregel biljetten
http://info.dnb.nl/vragen/mag_een_winkel_mijn_100_eurobiljet_weigeren
Nederlandse betalingsverkeer efficiëntste Europa
http://www.betaalvereniging.nl/nieuws/kosten-nederlands-betalingsverkeer-laagstein-eu/
Succes Nederlandse afspraken betalingsverkeer
http://www.efficientbetalen.nl/websites/efficientbetalen/docs/Payment_practices_in_t
he_Netherlands_def.pdf
PvdA: ‘schaf 500 biljet af’
http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/21250657/___Schaf_500_eurobiljet_af
___.html

Afbeeldingen afronden en hoge coupures

