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Grote bedragen binnenkort niet meer contant
Grote aankopen mogen binnenkort niet meer contant betaald
worden. Het zal moeten gebeuren via cheque, kredietkaart,
overschrijving of een andere girale betaling. Dat is de bedoeling
van regeringscommissaris Alain Zenner, bevoegd voor de strijd
tegen de fiscale fraude. Hij zei dat gisteren in De Standaard en
La Libre Belgique.
Hij wil nog voor de zomer een Europese richtlijn over contante
betalingen in Belgische wetgeving omzetten. Volgens de
richtlijn mogen bedragen boven 15.000 euro alleen maar
contant betaald worden als de koper zich kan legitimeren en de
verkoper de transactie aan een centraal punt meldt. Eenzelfde
regeling geldt nu al voor banken en wisselkantoren. Europa wil
de regeling uitbreiden omdat witwassers steeds vaker hun
toevlucht nemen tot niet-financiële instellingen.
De meldingsplicht voor handelaars zou evenwel veel
administratieve rompslomp met zich brengen, meent Zenner.
"Het lijkt me eenvoudiger om te bepalen dat dergelijke grote
bedragen helemaal niet meer contant betaald mogen worden."
Hij hoopt met de maatregel het witwassen van zwart geld tegen

te gaan. De maatregel zou gelden voor alle aankopen van meer
dan 15.000 euro, ongeacht de aard van het gekochte goed.
Zenner heeft in feite het advies overgenomen van de Cel voor
Financiële Informatieverwerking (CFI), die een gelijkaardig
voorstel had gedaan. Eind maart werd over het voorstel al
overlegd met de vertegenwoordigers van grote ondernemingen,
kmo's en zelfstandigen. De zelfstandigenorganisatie Unizo
drong er gisteren nog eens op aan om dat overleg voort te
zetten. Zenner zei dat ook van plan te zijn.
Hoewel volgens Europa de maatregel pas volgend jaar hoeft in
te gaan, wil Zenner nog voor de zomer met een wetsontwerp
naar
de
ministerraad
stappen.
"Wat
betreft
antiwitwasmaatregelen heeft België een voorsprong op de rest
van Europa. Dat wil ik graag zo houden", zegt de
regeringscommissaris.
Zenner wil ook afspraken maken om fiscale misbruiken van de
faillissementswetgeving tegen te gaan. In dat kader ontving hij
gisteren de voorzitters van de handelsrechtbanken.
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