
 

Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden  

 

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 hun aankopen elektronisch kunnen betalen. 

 

Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen, die nog steeds moeten worden 

aanvaard: elektronisch betalen is daar een aanvulling op. 

 

Daartoe zijn alle technische oplossingen mogelijk die momenteel op de markt beschikbaar zijn: vaste 

of draagbare betaalterminals, contactloze betalingen via smartphone of smartwatch, enz. 

 

Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest geschikt lijkt, afhankelijk van 

hun economische realiteit en de specifieke kenmerken van hun cliënteel. Meer informatie vindt u 

op de website van Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. 

 

Het is niet toegestaan om bijkomende kosten te factureren aan klanten die elektronisch betalen. 

 

Opgelet: betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumentencheques worden niet als 

elektronische betaalmiddelen beschouwd, zelfs niet wanneer ze met een kaart worden verricht. 

Hetzelfde geldt voor betalingen in cryptomunten en andere virtuele munteenheden. 

 

Voor welke ondernemingen geldt de verplichting? 

Alle ondernemingen (in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht) zijn verplicht hun 

klanten een elektronisch betaalmiddel aan te bieden. 

 

Onder "onderneming" wordt verstaan: alle natuurlijke personen of rechtspersonen die duurzaam 

een economisch doel nastreven, met inbegrip van hun verenigingen (art. 1.8, 39° van het Wetboek 

van economisch recht). 

 

Dat betekent dat het niet alleen gaat om ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord, 

ongeacht hun grootte, maar ook om vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen … die 

op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten, zoals het beheer 

van een zwembad, een bibliotheek of een cultureel centrum. 

 

Cashbetalingen mogen in geen geval worden geweigerd. Ze blijven geldig. 

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsecure%2dweb.cisco.com%2f1ZQCYrOvKiHsJi0AuiajqyHQGbDoWsn033IzAbAlAT18I4OgD%5fBrB77AOtrkQvsiuNdyP8GOTksrmCopj8RIFksxiiiJ6JDqsp2j4uBurM0OjG0vCgJilTFhAGyH0V%2dbKz7hDfUNNy%5f8BhxqAZCEio0LepBVLYTiuq6g%2dIaew6X4VCb0heFY0JbXj47RVlPCeYQlKxcMUubc673dhAcs49Z9WPwDkpZ3Vb6VpwkRCSxZTqnbAsvC2lsYqV2tf4hBsheQ4VA0yWR6N%2dPpTpFicC6m9xKENW4p0zZ5smHmk7AS4hOvUL97IFRbE2BTto98XUvpEg3jjVCCfy7Q4b6MrHA%2fhttps%253A%252F%252Fwww.febelfin.be%252Fnl%252Fdossiers%252Fdigitaal%2dbetalen%2dvoor%2djou%2dals%2dprofessional&umid=550465e7-a229-43b6-9093-c2b1cbfb703d&auth=1dca850097f80205f58678954875a011e5c11307-6d3fef09f2a1e0bd16c274a528491301a2ad2261


Meer informatie over de definitie van een onderneming in boek VI van het Wetboek van economisch 

recht. 

 

Bijkomende informatie vindt u op de website van de FOD Economie  

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsecure%2dweb.cisco.com%2f1SUZsiYzNbTkFEaMaxtGoA7kesMvihzJDgUzRCIexpYA72ELuwmMaYTdbA3M9IhSmlzgx%2djZ7p%2dzUxvdtPx1O%5fA2NsQts3XWhrew%2diqA8RAKevlCLCIp9oUt1Nnb9zv3fnKP0vFK5GrKW62oh%2dNYV6AQaiC8YHxq1XwmyK2%5ftQwR6L9TlcAm89MHsF6WAL84faKFcJOm9mHmTwkRLDfTM4fh82GUTNEiL2asZTPDHFv0fbemZAJOswk2u6LgBVAK%2d8%5f2xr9reThfswh3GwPpI8iC56D7LF2Dud6DWp03keyPClc6Qsj1oQFcG1jGxz196B1zGeyVzxjcLSNa0Sqhn7g%2fhttps%253A%252F%252Feconomie.fgov.be%252Fnl%252Fthemas%252Fondernemingen%252Fwie%2dwat%2dwordt%2dals%2deen&umid=550465e7-a229-43b6-9093-c2b1cbfb703d&auth=1dca850097f80205f58678954875a011e5c11307-56244b4913d43b204052579ddf948c04b8a9d8fb
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsecure%2dweb.cisco.com%2f1SUZsiYzNbTkFEaMaxtGoA7kesMvihzJDgUzRCIexpYA72ELuwmMaYTdbA3M9IhSmlzgx%2djZ7p%2dzUxvdtPx1O%5fA2NsQts3XWhrew%2diqA8RAKevlCLCIp9oUt1Nnb9zv3fnKP0vFK5GrKW62oh%2dNYV6AQaiC8YHxq1XwmyK2%5ftQwR6L9TlcAm89MHsF6WAL84faKFcJOm9mHmTwkRLDfTM4fh82GUTNEiL2asZTPDHFv0fbemZAJOswk2u6LgBVAK%2d8%5f2xr9reThfswh3GwPpI8iC56D7LF2Dud6DWp03keyPClc6Qsj1oQFcG1jGxz196B1zGeyVzxjcLSNa0Sqhn7g%2fhttps%253A%252F%252Feconomie.fgov.be%252Fnl%252Fthemas%252Fondernemingen%252Fwie%2dwat%2dwordt%2dals%2deen&umid=550465e7-a229-43b6-9093-c2b1cbfb703d&auth=1dca850097f80205f58678954875a011e5c11307-56244b4913d43b204052579ddf948c04b8a9d8fb
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsecure%2dweb.cisco.com%2f16AdSU6eAIU5RUYGngrLNguYjPwhwfcTkKWm2W9Vyyyq3oysDrVLffTSxe%5fkyTgRtFJ6w735%2duqRD20GgoSXyzHkcKbXN8KhP%5f%2dMGh1xYeucB4DOHcciEEbYljnKWFFRdGOzxLSg5hkJBUFU8jg2Pnvc3%2djxLjJSVDdfx86HTEHscrKbeFEivX5kU2uj7%5f9%5fX40Se9YOSHHFXqVtjjLpywOJGVN6P2TVydnj%2dEn%2dJom8VjvPyotjx%5feMRzBNJR%5fQ4rarCvJFNG%2dQpmk56aCcVbr9YUf36gYIqHAH9y1htKeIydaJ8GY9ViFFbWOZWFwO%2dafmFLA9BPY58Yb3bYE3HFQ%2fhttps%253A%252F%252Feconomie.fgov.be%252Fnl%252Fthemas%252Fverkoop%252Fprijsbeleid%252Fbetalingen%252Fverplichting%2dom%2deen%2523%253A%257E%253Atext%253DVanaf%2525201%252520juli%2525202022%252520moeten%252Celektronisch%252520betaalsysteem%252520aan%252520te%252520bieden&umid=550465e7-a229-43b6-9093-c2b1cbfb703d&auth=1dca850097f80205f58678954875a011e5c11307-1a91588d7d345063c75880a2ad20901c00982355

