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Belg heeft gemiddeld € 61 cash op zak
Brussel, 02 oktober 2018 – Hoewel de betaalkaart het meest populaire betaalmiddel is in veel
situaties, blijft de Belg vasthouden aan cash voor kleine betalingen, zoals op café of in de
buurtwinkel. De Belg heeft gemiddeld zo'n € 61 cash op zak. Bijna 5 op 10 Belgen (48%) gelooft niet
dat België ooit een volledig ‘cashloze’ samenleving zal worden.
Leeftijd speelt een rol
Uit het onderzoek blijkt dat de Belg
gemiddeld € 61,3 op zak heeft. Dit
bedrag verhult echter belangrijke
leeftijdsverschillen. Zo heeft bijna
de helft (45,2%) van de jongeren
(min 35 jaar) doorgaans minder dan
€ 25 op zak. 55-plussers hebben in
de meeste gevallen tussen € 50 en €
99 (35,7%) of zelfs meer dan € 100
(38,5%) cash bij.

Hoeveel cash draagt u doorgaans op
zak?

€ 0 - 25

22,80%

€ 25 - 49
€ 50 - 99

33,20%

€ 100 of meer

Hoeveel bankkaarten heeft u?
Met betrekking tot het aantal
betaalkaarten (bankkaart of
kredietkaart) dat men gemiddeld
op zak heeft, zijn er geen
verschillen tussen de leeftijden.
Zowel oudere als jongere
generaties hebben gemiddeld
twee stuks bij.

31%

13%

Hoeveel betaalkaarten heeft u doorgaans
op zak?
1,1%
22,2%

Geen kaarten

29,8%

1 kaart
2 kaarten

46,9%

Meer dan 2 kaarten
Cash in de buurtwinkel,
bankkaart in de supermarkt
We gebruiken meestal de
bankkaart wanneer het gaat om
relatief grote bedragen, zoals op restaurant of aan het tankstation. Cash geld houden we vooral voor
kleinere betalingen. Zo betalen we in de supermarkt, waar het vaak gaat om grotere bedragen, vooral
met de kaart (88,2%). In de buurtwinkel, bakker of slager betaalt een meerderheid van de Belgen
(56,1%) cash, zo blijkt uit het onderzoek.

Vraag: Welk betaalmiddel gebruikt u meestal in de onderstaande situaties?
Cash
Bankkaart
Kredietkaart Niet van
toepassing
In de supermarkt
8,9%
81,8%
6,4%
3%
In de buurtwinkel, bij de bakker of
56,1%
37,0%
1,4%
5,5%
slager
In het tankstation
5,1%
72,8%
11,0%
11,1%
Op restaurant
25,9%
43,6%
24,5%
6,0%
Op café
77,6%
8,4%
0,7%
13,3%
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Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank, “Hoewel het aantal betaaltransacties met de
kaart jaar na jaar stijgt, net als het gebruik van mobiele betaalapplicaties trouwens, zien we toch dat
de Belg voor kleinere bedragen nog steeds een beroep doet op cash. Dit terwijl de infrastructuur om
met de bankkaart of mobiel te betalen intussen alom tegenwoordig is, ook bij kleinere handelaars.”
Cash zal blijven bestaan
Het onderzoek toont ook nog aan dat de Belg vasthoudt aan cashbetalingen, zeker op korte termijn.
Slechts 8,4% van de Belgen denkt dat we binnen enkele jaren in een cashloze samenleving leven.
Ongeveer 1/3 van de Belgen denkt dat we op langere termijn inderdaad naar een cashloze samenleving
evolueren, maar bijna de helft geeft toch aan dat cash altijd een functie zal blijven hebben in onze
samenleving.

Denkt u dat België ooit een cashloze samenleving zal worden?
Nooit, cash zal altijd een functie
blijven hebben

10,90%
8,40%

Ja, maar dat is nog niet voor meteen
48,10%
Ja, dat zie ik binnen enkele jaren al
gebeuren

32,60%

Geen mening

***
Over de enquête:
De enquête werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in april 2018, 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, zelfstandige agenten en PRO Centers) die de klanten helpen bij de
realisatie van hun persoonlijke en professionele projecten. Zij 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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