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Beperking  
van cashbetalingen

• Controles

Geregeld worden er controles uitgevoerd door de Alge-
mene Directie Controle & Bemiddeling van de FOD Eco-
nomie (Economische Inspectie).

De controleurs mogen alle boekhoudkundige en com-
merciële bescheiden van handelaren of dienstverleners 
inkijken.

• Sancties

Aan de partijen kan een boete worden opgelegd van 
maximaal 10  % van het onwettelijk cash betaalde 
bedrag. Deze boete mag echter niet hoger zijn dan 
1.350.000 euro.

Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk 
voor het betalen van de boete.

Federale Overheidsdienst Economie, 
K.M.O., Middenstand & Energie

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

Internetsite

http://economie.fgov.be

Contact Center

Tel. (gratis): 0800 120 33

E-mail: info.eco@economie.fgov.be

• Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het wit-
wassen van geld en de financiering van terro-
risme (art. 20, 21, 41)

• Wet van 20 december 2010 houdende diverse 
bepalingen (I) (art. 69, 70, 71)
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Verkopen door handelaren  
en dienstverleners
Limiet = 3.000 euro

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de prijs 
van de verkoop of de dienstverlening al dan niet 3.000 euro 
bereikt:

Indien de prijs - inclusief btw - onder de 3.000 euro ligt, 
mag de klant het totaal cash betalen.

Voorbeeld: Een klant koopt van een beroepsverkoper een 
tweedehandswagen voor 2.999 euro. Hij mag alles cash 
betalen.

Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag tot 
10 % van de prijs cash betaald worden, met een maximum 
van 3.000 euro. 

Voorbeelden

• Een klant laat het dak van zijn woning voor 5.200 euro 
renoveren. Hij mag maximaal 520 euro cash betalen 
(10 % van 5.200 euro).

• Een klant koopt van een beroepsverkoper een wagen 
voor 40.000 euro. Hij mag maximaal 3.000 euro cash 
betalen.

Opgelet!

U mag een verkoop niet kunstmatig splitsen in verschil-
lende delen onder de 3.000 euro om de beperking te om-
zeilen!

Beperking van 
cashbetalingen

Nieuwe limieten van kracht  
vanaf 01 januari 2014

Immobiliënverkopen
Cashbetalingen verboden!

Voor iedereen: koper of verkoper,  
particulier of handelaar.

Inkopen door een handelaar  
in edele metalen
Limiet = 3.000 euro

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang  
de inkoopprijs al dan niet 3.000 euro bereikt.

Indien de inkoopprijs - inclusief btw - onder de 3.000 euro 
ligt, mag de handelaar het totaal cash betalen.

Is de inkoopprijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan 
mag tot 10 % van de prijs cash betaald worden, met een 
maximum van 3.000 euro. 

Voorbeeld:  een particulier verkoopt aan een goudin-
koper oude gouden juwelen ter waarde van 
4.000 euro. Een cashbetaling is geoorloofd 
tot 400 euro (10 % van 4.000 euro).

Inkopen van koperen kabels  
door een schroothandelaar
Cashbetalingen verboden!

Verkopen door een particulier 
Geen beperking, behalve voor de verkoop van gebou-
wen (0 euro) alsook voor de verkoop van edele metalen 
(3.000 euro) en koperen kabels (0 euro ) aan een handelaar.

Voorbeeld:  het is geoorloofd van een particulier een twee-
dehandswagen ter waarde van 100.000  euro 
geheel cash te kopen, onverschillig of de ko-
per al dan niet handelaar is.
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