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Belg vermijdt grote cashbetalingen op reis 

Brussel, 30 augustus 2017 – De voorbije weken en maanden trokken de Belgen weer massaal op 
vakantie. Een reis plannen kost geld, en ook ter plaatse is het belangrijk om veilig en voordelig te 
kunnen betalen of geld af te halen. Met het einde van de zomervakantie in het vooruitzicht peilde 
Beobank naar de vraag hoe Belgen bij voorkeur omgaan met hun financiën op reis.  

We vermijden grote cashbetalingen op reis 

Uit de enquête blijkt dat Belgen grote cashbetalingen in het buitenland liefst vermijden. Voor 
bedragen hoger dan € 50 verkiezen Belgen te betalen met hun bankkaart (45,4%) of hun 
kredietkaart (34,6%). Voor kleinere betalingen gebruikt bijna de helft van de Belgen cashgeld. 
Opvallend is dat alternatieve betaalmogelijkheden voor kleine bedragen, zoals mobiel betalen via de 
smartphone, niet echt in trek zijn bij de Belg. 

“Hier hebben we duidelijk nog een inhaalbeweging te maken tegenover andere landen”, legt Dirk 
Verhaeghe, Hoofd Product Management Retail Producten, bij Beobank, uit. “In onze buurlanden zien 
we bijvoorbeeld dat het gebruik van mobiel betalen al veel meer ingeburgerd is . Het aantal 
cashbetalingen per hoofd van de bevolking ligt hier ook traditioneel lager dan in België.”   

Vraag: Hoe betaalt u bij voorkeur in de volgende situaties? 

Kredietkaart zorgt voor gemoedsrust 

Ook om geld af te halen in het buitenland heeft de Belg een duidelijke voorkeur voor de bankkaart. 
Het feit dat men binnen Europa veelal kosteloos geld kan afhalen met de bankkaart is hier wellicht niet 
vreemd aan. De kredietkaart blijkt dan weer vooral onontbeerlijk bij het organiseren van een reis, voor 
het boeken van hotels, vliegtickets, enz. Bijna de helft van de Belgen gebruikt hiervoor liefst de 
kredietkaart.  

Ook in het buitenland biedt een kredietkaart de nodige financiële zekerheid bij onvoorziene 
omstandigheden. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan zich met een kredietkaart op zak 
geen zorgen te maken op reis. 
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Toch is het belangrijk stil te staan bij de kosten die het gebruik van een bank- of kredietkaart in het 
buitenland met zich mee kan brengen, voegt Dirk Verhaeghe toe: “Cashgeld opvragen of een transactie 
uitvoeren buiten de eurozone gaat gepaard met extra kosten. Erbinnen zal je niet snel voor verrassingen 
komen te staan. Toch vergeten we soms bij die laatste dat bijvoorbeeld een cashafhaling aan een 
automaat buiten een bankkantoor, in bijvoorbeeld een luchthaven of winkelcentrum, wel een extra  
kost met zich meebrengt voor het gebruik van de automaat. Afhankelijk van het type kaart, hoe je de 
kaart gebruikt en het land waarin je de transactie verricht, kunnen dus extra kosten in rekening worden 
gebracht. Best altijd even bij je bank informeren voor je vertrekt.” 
  
Stelling: Met mijn kredietkaart op zak hoef ik me in het buitenland geen financiële zorgen te maken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over de enquête:   
De enquête werd uitgevoerd in opdracht van Beobank door IVOX in juli 2017 bij 1.000 Belgen ouder 
dan 18 jaar.    
 
Meer informatie: 

Persdienst Beobank NV/SA 

Sandrine Roberti de Winghe  
+32 (0)478 828 729 

sandrine.robertidewinghe@beobank.be 
 
…………………………………………………………………………................. 
 

Over Beobank: 

Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel  Nord Europe, die gepersonaliseerde 
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft 
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van hun 
persoonlijke en professionele projecten. Zi j kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen, 

spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden 
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België. 

Meer info: www.beobank.be 
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