
CHEQUEKOSTEN EN MAALTIJDCHEQUES.  

 

 Vanuit mijn luie mand heb ik al goed begrepen dat het de bedoeling is van de banken om het gebruik 

en de daarbij gepaarde diensten van de zichtrekening niet meer gratis aan te bieden aan hun 

clienteel. Het is natuurlijk logisch dat een dienst wordt vergoed, maar als het reeds jarenlang zomaar 

wordt aangeboden, dan is het voor de gebruiker soms moeilijk om te begrijpen dat service ook geld 

kost. De mensen willen het vandaag de dag allemaal voor niets. Als ik mijn baas mag geloven, dan 

zouden de bankiers op de duur nog geld moeten toegeven om een bewerking te mogen doen. Maar 

ja, vele mensen leven nog met de gedachte dat een bank een instelling van openbaar nut is. Er wordt 

veel gedaan voor de klanten, zonder dat er iets wordt aangerekend. Invullen van allerhande 

papperassen, informatie geven en advies uitbrengen zijn dagelijkse taken van een bankbediende. 

Meestal zelfs gebeuren deze taken met een grotere dienstvaardigheid en een vriendelijker gelaat, 

dan dat ze zouden gedaan worden door een ambtenaar (soms vraag ik me af of het woord 

ambetanterik daarvan zou zijn afgeleid). Maar goed, in enkele gevallen zijn er dan klanten, die hun 

schuld vragen. Mijn baas vindt het dan altijd prettig te kunnen antwoorden dat het graag gedaan is 

en als er nog problemen zijn, dat hij dan steeds ter beschikking staat, weeral gratis. Maar als er dan 

gesproken wordt, dat een bankinstelling voor bepaalde diensten een vergoeding zal vragen dan is er 

felle reaktie, van die banken alhier en die afzetters langsdaar. Dat er bij een storting in een 

postkantoor 14 fr dient betaald te worden, of dat één of ander formulier op een openbare dienst 1 

gehele Belgische frank kost is voor de publieke opinie aanvaardbaar. Dat vele bedrijven X fr 

aanrekenen (ik durf geen bedrag uitspreken, want dat varieert nogal) alvorens er kan gesproken 

worden over het zenden van een technieker, of over het opsturen van een wisselstuk, is volkomen 

normaal. Het verkrijgen van een boodschappentasje in plastiek of het snijden van een brood mag 2 

frank kosten, maar een bankverrichting moet gratis blijven . . . De minister van Economische zaken 

heeft maanden nodig gehad, om te beslissen of de banken hun diensten mochten laten betalen of 

niet. Achteraf bekeken hebben de financiele instellingen er misschien niet goed aan gedaan om hun 

kosten op een onrechtstreekse manier te dekken door onder andere een kleine vergoeding te 

betalen op een zichtrekening. Uitgegaan echter, van het standpunt dat het huishoudgeld beter op 

een zichtrekening staat dan dat het in moeders portemonnaie zit, is die redenering dan weer zo 

slecht niet. Temeer daar het geld van een rekening gemakkelijk opvraagbaar is. Veiligheid, 

gepersonaliseerde betalingen en gemakkelijkheid zijn de troeven van de rekening courant. 

Daarbovenop krijg je dan nog een vergoeding (hoe klein ze ook is). Een zichtrekening werd gecreeerd 

om het geld uit de portemonnaie veiliger te plaatsen. Kontante betalingen werden vervangen door 

cheques en uitgestelde betalingen door overschrijvingen. Het geld die teveel op de rekening stond, 

werd op een spaarboekje geplaatst tot op het ogenblik dat het moest aangewend worden. 

Logischerwijs kreeg de deposant daarvoor een vergoeding, omdat de bank, die het geld kon 

gebruiken, weinig werk had om het geld te beheren. Wie het spel dus speelt zoals het hoort, zal zijn 

geldoverschotten laten opbrengen op een spaarboekje en zal tevreden zijn dat zijn bank zijn 

betalingen gratis uitvoert, zelfs zonder rentevergoeding. Vanwaar komt dan al die herrie ? Is het 

misschien omdat sommige banken ingespeeld hebben op de luiheid van hun klanten door op een 

zichtrekening, die teveel geld bevatte, een grotere vergoeding aan te bieden ? Als daarbij dan al het 

geld duur moet betaald worden, ook van de personen, die het spel wel juist spelen en enkel lopend 

geld op hun rekening plaatsen , dan is het normaal dat een kostenberekening zich opdringt. Wellicht 

zal het betalen van een bankdienst in de toekomst even normaal geacht worden, als het aanrekenen 

van een supplement voor de slagroom op een ijsbeker. Laten we er echter wel bij hopen dat de 

overheid zich onthoudt van experimenten zoals de evenzeer besproken maaltijdcheque. Vroeger 

verwelkomde de publieke opinie de maaltijdcheque als een nuttig instrument om de zeer hoge 



belastingsdruk te minderen. Tot iedereen er effectief mee op zak liep. Hopen stukjes papier. Een 

gedwongen gelegenheid om de tafels van 119, 137 of 158 van buiten te leren. Een hulpeloos 

gefriemel aan de kassa's om de juiste hoeveelheid van die briefjes ter betaling aan te bieden. Een 

discriminatie bij het kiezen van de winkelier. Voor bepaalde handelaars echter was het dé 

gelegenheid om extra zaken te doen. Of zo dachten ze maar ... Overal zag men ophangborden met de 

vermelding "Men aanvaardt maaltijdcheques". Zelfs bij kleerwinkels of electrowinkels kon je terecht 

met je eetbonnetjes. De produkten van die handelszaken moeten nochtans zwaar op de maag 

gelegen hebben, maar tot daar ... De cheque was er en hij zou gebruikt worden ... De ontnuchtering 

kwam snel. Voor de kassiersters was het een leg- en sorteerwerk om uit al die briefjes wijs te 

geraken. Voor de winkelier een hoop ambras om al die cheques op de juiste lijsten te plaatsen en 

naar het juiste adres te sturen. Dan maar naar de bank ermee. Die mensen hebben daar ervaring 

mee. Maar, hoewel die bankbedienden de cheques volgens de regels opstuurden, het geld kwam 

niet binnen op de rekening... En de leveranciers moesten betaald worden ... De maaltijdcheque 

wordt nu door vele gebruikers, als door handelaars naar de verdoemenis gewenst. Al dat gezeul met 

die briefjes. Daar hebben ze de tijd niet voor. Ze kunnen hun energie veel nuttiger besteden ! Nu ik 

me bedenk, is dat niet ondermeer het werk dat de bankinstellingen doen. Briefjes klasseren, lijsten 

invullen, rekeningen bijhouden, sorteren . . . Zouden zij die tijd ook niet nuttiger kunnen gebruiken ? 

Of zou een kleine bijdrage vanwege de klant dan toch niet misplaatst zijn ? Een stevige poot van 

Bootsman 


