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Wat als…  
de laatste bankautomaat in je gemeente 

verdwijnt? 
 

Hoewel België nog steeds een relatief hoog aantal bankautomaten heeft, zeker in vergelijking met de rest van Europa1, 

duiken de laatste maanden toch regelmatig berichten op van gemeenten waar de laatste bankautomaat verdwijnt. 

Veelal tot ergernis van burgers en lokale ondernemers. Het aantal automaten zal de komende jaren alleen nog maar 

verder afnemen.  

Het aantal cashbetalingen neemt sterk af. Door Corona werd deze tendens nog versterkt. 

 

Hoe ga je daar als lokale vereniging mee om, of welk advies geef je aan lokale ondernemers of je klanten? Wij geven 

graag een beknopt overzicht.  

 

Als de laatste bankautomaat verdwijnt, is de kans groot dat de pers om een reactie vraagt. Bekijk zeker de specifieke 

situatie in jouw gemeente en welke alternatieven mogelijk zijn. Hou daarbij ook in het achterhoofd dat de 

beschikbaarheid van cash geld in de komende jaren zal afnemen. Besteed daarnaast voldoende aandacht aan het 

informeren over de verschillende mogelijkheden van digitaal betalen.   
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1. Aanpak door de lokale ondernemersvereniging  
 

1.1 Informeren over alternatieve betaalmiddelen 
 

In elk geval is het belangrijk om ondernemers correct te informeren over de alternatieven voor cash geld. Heel wat 

ondernemers denken nog te vaak dat elektronisch betalen te duur is. Maar dat heeft soms meer te maken met een 

verkeerde tariefformule. Ook zijn ze niet altijd vertrouwd met alternatieven zoals Payconiq, die helemaal niet duur zijn2.  

Voor oudere klanten die misschien minder vertrouwd zijn met elektronisch betalen, kan je eventueel met de gemeente, 

de bankensector of andere actoren een opleidingsmoment organiseren.  

Tip: 

Via UNIZO kan je een beknopte infosessie over elektronisch betalen boeken. Deze wordt opgezet i.s.m. KBC. 

Contacteer hiervoor je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke. 

 

1.2 Toch pleiten voor een bankautomaat?  
 

Hoewel de focus moet liggen op het informeren over digitale betaalmiddelen, willen we toch graag meegeven dat:  

• Bpost, volgens de beheersovereenkomst, een bankautomaat plaatst in gemeenten waar geen meer is in de hele 

fusiegemeente. Let op: Is er in de ene deelgemeente geen automaat meer, maar in een andere deelgemeente 

wel, dan speelt de beheersovereenkomst niet.  

• In sommige gevallen een bank alsnog bereid kan gevonden worden om (opnieuw) een bankautomaat te 

voorzien. De vraag zal dan vooral zijn wie deze kost (al snel 15.000 euro per jaar) zal dragen3. In Koksijde heeft 

de gemeente daarvoor gekozen voor de deelgemeente Sint-Idesbald. 

 

1.3 Hoe reageren tegenover de pers ? 
 

Als de laatste bankautomaat verdwijnt, is de kans groot dat de pers om een reactie vraagt.  

Bekijk zeker de specifieke situatie in jouw gemeente en welke alternatieven mogelijk zijn. Hou daarbij ook in het 

achterhoofd dat de beschikbaarheid van cash geld in de komende jaren zal afnemen. Besteed daarnaast voldoende 

aandacht aan het informeren over de verschillende mogelijkheden van digitaal betalen.   

In de bijlagen hieronder vind je enkele nuttige cijfers die je kan gebruiken. 

 

  

 
2 6 eurocent per transactie, geen betaalterminal nodig. Een klassieke bancontactbetaling kost al snel 12 eurocent (kosten van betaalterminal 

niet meegerekend).  
3 Zie bijvoorbeeld: https://www.hln.be/in-de-buurt/koksijde/koksijde-betaalt-jaarlijks-15-000-euro-voor-een-bankautomaat-in-
sint-idesbald~accde813/  

https://www.hln.be/in-de-buurt/koksijde/koksijde-betaalt-jaarlijks-15-000-euro-voor-een-bankautomaat-in-sint-idesbald~accde813/
https://www.hln.be/in-de-buurt/koksijde/koksijde-betaalt-jaarlijks-15-000-euro-voor-een-bankautomaat-in-sint-idesbald~accde813/
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2. Alternatieven voor individuele ondernemers 
 

1.4 Een eigen bankautomaat in de zaak?  
 

Tot enkele jaren geleden hadden sommige ondernemers een eigen bankautomaat in de zaak, gevuld met geld dat ze 

doorheen de dag hadden ontvangen. Nu mag je dergelijke automaten enkel nog plaatsen als je een beroep doet op een 

bewakingsfirma.  

De wetgeving zou nu weer versoepelen4, maar voorlopig blijft het voor veel ondernemers een weinig interessant 

alternatief.   

1.5 Zelf cash verdelen?  
 

Een ander alternatief is de zogenaamde ‘cashback’, waarbij de klant extra cash geld aan de kassa kan vragen.  Bij een 

aankoop van 50 euro, betaalt de klant bijvoorbeeld 100 euro. De extra 50 euro krijgt hij dan in cash mee naar huis.  De 

cashback verloopt volledig via het voorradige cash geld in de kassa. Deze mogelijkheid is wettelijk niet geregeld, maar 

wel toegelaten.   

 
4 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190715_04510686  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190715_04510686
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BIJLAGE 1: Evolutie geldafhalingen5 
 

 

  

 
5 De Belg bankiert steeds digitaler | Febelfin 

https://www.febelfin.be/nl/press-room/hoe-mobiel-bankieren-een-steeds-centralere-plaats-inneemt-het-leven-van-de-belgische
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BIJLAGE 2: Aantal bankautomaten per miljoen inwoners: België zit nog altijd in het peloton in 

Europa 6 
 

 

 

 

 

 

  

 
6 De Belg bankiert steeds digitaler | Febelfin 

https://www.febelfin.be/nl/press-room/hoe-mobiel-bankieren-een-steeds-centralere-plaats-inneemt-het-leven-van-de-belgische
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BIJLAGE 3: Totaal aantal betaalterminals 
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