boodschappenlijstje
ALDI

o wasknijpers (2 pakken)
o wafeltjes
o 2 kg aardappelen
o wit tijgerbrood
o chocolademousse
o 150g salami
o cashewnoten
o Haribo snoepjes (2 zakjes)

=
=
=
=
=
=
=
=

SMATCH

o 2 kg mosselen
o 3 bakjes aardbeien
o Oikos (2 pakken)
o wasmiddel Dash

=
=
=
=

TOTAAL : € ____________

primaire behoefte
1 foto = 1

TOTAAL : __________

secundaire
behoefte
1 foto = 2

TOTAAL : __________

tertiaire behoefte
1 foto = 3

TOTAAL : __________

WAAR

Bankbiljetten worden vernieuwd om vervalsing
tegen te gaan.
Biljetten van € 200 worden niet meer
uitgegeven in de nieuwe serie.
De voorzijde van de munten verschilt per land.
Elk land heeft zijn eigen voorzijde .
De voorzijde van de munten is voor de hele
eurozone dezelfde namelijk de waarde van de
munt met op de achtergrond de kaart van
Europa.
We gebruiken de euro sinds 1 januari 2002.
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WAAR

X

X
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aantal niet-gekleurde vakjes met ‘Q’ : ________
aantal niet-gekleurde vakjes met ‘K’ : ________
aantal niet-gekleurde vakjes met ‘X’ : ________

0%

6%

12%

21%

AANTAL VOORBEELDEN :
________

AANTAL VOORBEELDEN :
________

AANTAL VOORBEELDEN :
________

AANTAL VOORBEELDEN :
________

Documenten in krant plakken

BASISTARIEVEN VAN DE BTW
De btw wordt berekend op de maatstaf van heffing tegen tarieven die verschillen
volgens hetgeen wordt verhandeld.
De tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit. Het normale btw-tarief is 21%.
Voor bepaalde categorieën van goederen en diensten gelden gunstigere tarieven:
•

0%: bijvoorbeeld periodieke publicaties …

•

6%: bijvoorbeeld voedingsproducten, water, medicijnen, boeken, transport …

•

12%: bijvoorbeeld catering, sociale woningbouw, margarine …

WELKE BTW-TARIEVEN BESTAAN ER?
25-07-2016
Btw-tarief van 0%:
•

dag- en weekbladen die tenminste 48 keer per jaar verschijnen (niet het
krantennieuws via internet), recuperatiestoffen en -producten
Btw-tarief van 6%:

•

levende dieren, vlees en slachtafval, vis, schaal-, schelp- en weekdieren
(uitgezonderd kaviaar, langoustine, krabben, zee- en rivierkreeften, oesters en de
daarmee bereide voeding)

•

melk en zuivelproducten, eieren, honing

•

groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden, fruit, schillen van
citrusvruchten en van meloenen

•

plantaardige producten

•

producten van de meelindustrie, mout, zetmeel

•

vetten en oliën

•

andere voedingsmiddelen (onder meer basisproducten voor dranken) (uitgezonderd
bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere
dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.)

•

voedsel voor dieren, meststoffen, dierlijke producten

•

gewoon natuurlijk water (via distributie, geleverd door middel van leidingen)

•

farmaceutische producten

•

boeken

•

originele kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen, antiquiteiten

•

auto’s voor personenvervoer voor invaliden, onderdelen, uitrustingsstukken en
toebehoren voor deze voertuigen

•

doodskisten

•

orthopedische toestellen en invalidenwagens

•

landbouwdiensten

•

vervoer (personen)

•

inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak

•

auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen

•

hotels en campings

•

werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen die ouder zijn dan 5 jaar
(onder voorwaarden)

•

bloem- en sierteelt

•

herstelling van fietsen

•

herstelling van schoeisel en lederwaren

•

herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen
Btw-tarief van 12%:

•

restaurant- en cateringdiensten (met uitzondering van het verschaffen van dranken
en de eenvoudige levering van bereide maaltijden en dranken)

•

steenkool

•

banden voor landbouwmachines en tractoren

•

levering van sociale woningen

•

margarine
Btw-tarief van 21%:

•

alle andere goederen en diensten

Gedaan met zoeken naar muntjes van 1 en 2 cent:
cashbetalingen vanaf eind volgend jaar verplicht afgerond
23/11/2018
Cashbetalingen zullen vanaf eind volgend jaar afgerond moeten worden op
5 cent. Dat heeft de ministerraad beslist. Het gedoe met muntjes van 1 en 2
eurocent zal vanaf 1 december 2019 tot het verleden behoren. Maar wie
nog ergens een rospot heeft staan, kan gerust zijn: de muntjes mogen
daarna nog altijd gebruikt worden.
Omdat handelaars vaak niet genoeg muntjes van 1 en 2 eurocent meer in de kassa hebben en ook de
Nationale Bank geen voorraad rosse muntjes, werd eind september een wetsvoorstel ingediend om
cashbetalingen voortaan af te ronden op 5 cent.
En de kogel is nu door de kerk: de ministerraad heeft vandaag beslist dat de afrondingsregel vanaf 1
december 2019 van kracht wordt. Maar wie toch nog ergens muntjes van 1 en 2 cent heeft, hoeft niets te
vrezen: de rosjes blijven hun zogenoemde betaalkracht behouden en zullen dus gewoon nog gebruikt
mogen worden, zolang u maar op 5 cent afrondt.
Voor elektronische betalingen verandert er trouwens niets. Het kan dus zijn dat u een ander bedrag moet
betalen, afhankelijk van het middel waarmee u betaalt: cash of kaart.
“De kleine eurocenten van 1 en 2 cent worden door veel handelaars en consumenten als storend
ervaren", zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V). "Omdat ze meer worden opgepot dan gebruikt,
ontstond er enkele maanden geleden zelfs een schaarste."
Sinds 2014 mochten handelaars bedragen al afronden op 5 cent. Maar omdat niemand de eerste wil zijn
die begint met afronden, deden ze dat niet. "Daarom maken we de afronding bij cashbetalingen nu
verplicht", motiveert Peeters de beslissing van de regering.
Er zal zowel naar boven als naar beneden moeten worden afgerond, zoals hieronder wordt uitgelegd.
"Zodoende zal dit geen effect hebben op de prijzen", zegt minister Peeters. "We zullen er ook heel
nauwlettend op toezien dat de afrondingen correct gebeuren omdat wij het niet kunnen toestaan deze
maatregel een invloed zou hebben op de inflatie."
1 en 2 cent worden verlaagd naar 0 cent
3 en 4 cent worden verhoogd tot 5 cent
6 en 7 cent worden verlaagd naar 5 cent
8 en 9 cent worden verhoogd tot 10 cent

AFTELLING BEGINT VOOR INVOERING EURO
07/12/2000
BRUSSEL -- Binnen enkele weken starten de Belgische banken met de aftelling voor de
effectieve introductie van de euro, de Europese eenheidsmunt. De campagne, die moet
uitmonden in een grootse finale op 1 januari 2002, kost de banken ongeveer 26,5
miljard frank. Voor de klanten is de omwisseling gratis.
In haar jaarverslag 2000, dat gisteren werd voorgesteld, blikt de Belgische Vereniging
van Banken (BVB) al uitgebreid vooruit op de introductie van de euromunten en biljetten op 1 januari 2002, een logistieke operatie zonder voorgaande.
De banken hebben een uitgekiend scenario klaarliggen om de omwisseling van de
franken in euro's vlot te laten verlopen. Binnen enkele weken al, vanaf 1 januari 2001,
beginnen de banken stilaan met de verkoop van bankproducten in euro. Ze starten ook
met een bijzondere promotiecampagne voor elektronische betalingen, omdat die de
overschakeling kunnen vergemakkelijken.
De campagne zal versnellen op 1 juli 2001, wanneer de banken een aanvang maken
met de omschakeling van bankrekeningen (onder meer zicht- en spaarrekeningen) van
frank naar euro en ze in principe al hun producten in euro zullen aanbieden. Vanaf 1
september zullen de bankkantoren worden bevoorraad met eurobiljetten en -munten.
Van 15 oktober tot 15 november zal bij de banken een spaarpotactie lopen: in die
periode zullen de klanten hun opgepotte Belgische frank-muntstukken kunnen
binnenbrengen en op hun bankrekening laten zetten. Op die manier hopen de banken al
een groot deel van de muntstukken in Belgische frank op voorhand uit circulatie te
kunnen halen. In België zijn ongeveer 2,7 miljard muntstukken in omloop. Handelaars
kunnen vanaf 1 december bij de banken eurostarters-pakketten afhalen, om tegen 1
januari 2002 over voldoende wisselgeld te beschikken. Consumenten kunnen vanaf 15
december bij de banken en de postkantoren kennismakingskits afhalen ter waarde van
12,4 euro, om te wennen aan de nieuwe muntstukken. Vanaf 1 januari 2002 kunnen die
munten dan worden gebruikt voor betalingen.
Op 31 december 2001 worden de geldautomaten van de banken en van Banksys
volgeladen met eurobiljetten die ze in principe vanaf middernacht zullen kunnen
verdelen. Voorzitter Karel De Boeck van de Belgische Vereniging van Banken sluit niet
uit dat in de praktijk de eurobiljetten al enkele uren vroeger beschikbaar zullen zijn in de
geldautomaten.
Op 1 januari 2002 begint de periode van dubbele geldcirculatie, die duurt tot eind
februari. In de periode kunnen de Belgen blijven betalen met Belgische franken, maar
de handelaars zullen bij voorkeur weergeven in euro. In die twee maanden kunnen de
Belgen hun cashtegoeden in Belgische frank, zowel munten als biljetten, in hun
bankkantoor omwisselen tegen euromunten en -biljetten. Voor de klanten van de

banken gebeurt dat kosteloos, overeenkomstig een Europese aanbeveling. Ook voor
niet-klanten is dat gratis, voor zover het om kleine huishoudelijke bedragen gaat.
Vanaf 1 maart 2002 verliest de Belgische frank zijn wettelijke betaalkracht, maar
Belgische frank-biljetten kunnen nog tot het einde van het jaar op een rekening bij de
bank worden gezet. Muntstukken in Belgische frank kunnen nog tot 31 december 2004
ingeruild worden bij de Nationale Bank, de biljetten in Belgische frank ook nog na die
datum.
Afgevaardigd bestuurder Guido Ravoet van de Belgische Vereniging van Banken schat
dat de omschakeling van frank naar euro de Belgische banken 26,5 miljard frank kost, of
5 miljard meer dan eerst geraamd. Een groot deel van die kosten betreft de aanpassing
van de informaticasystemen en zijn al gebeurd. De kosten voor de banken van de
omruiling van munten en biljetten bedragen naar schatting zo'n 4 miljard frank.

