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Het gebruik van contant geld
Contant geld wordt steeds minder gebruikt. Er zijn namelijk veel digitale alternatieven.

Daarnaast zijn aan het gebruik van grote bedragen contant geld risico’s verbonden. Contant

geld wordt veel gebruikt in het criminele circuit. Daarom wordt het gebruik van grote

bedragen contant geld  steeds meer ontmoedigd. Rabobank wil voorkomen dat u onbewust

wordt misbruikt voor het direct of indirect faciliteren van criminaliteit.

Waarom moet u bepaalde informatie verstrekken bij contante

geldstromen?

Om te weten waar het contante geld vandaan komt, moet de herkomst onderbouwd worden.

Net als banken zijn ook wij als ondernemers volgens de wet verplicht om zelf ongebruikelijke

contante transacties te onderzoeken en te melden. Voor het onderzoek naar de herkomst van

contante geldstromen, wordt veel informatie van u en ons gevraagd. Door minder gebruik te

maken van contant geld, kunnen we dat voorkomen en gaan we samen de strijd aan tegen

witwassen.



Waarom worden € 200/€ 500 biljetten niet geaccepteerd?

l Met name grote coupures vormen een risico omdat deze transport en opslag van grote

sommen contant geld eenvoudiger maken. Deze biljetten zijn daardoor aantrekkelijker

voor criminelen.

l Volgens de FIU wordt het overgrote deel van de biljetten van € 200 en € 500 nagenoeg

alleen gebruikt door criminelen.

l Ongeveer de helft van de Nederlanders associeert het gebruik van € 200 en € 500 met

illegale activiteiten.

l Rabobank doet grondig onderzoek naar de herkomst van grote coupures. Daar zijn hoge

kosten aan verbonden. Klanten van Rabobank betalen vanaf 1 februari 2022 voor

biljetten van € 500 een tarief van € 5 per gestort biljet.

Welke alternatieven zijn er voor contant betalen?

Steeds meer bankzaken vinden digitaal plaats. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van:

l Pinnen;

l Betalen via een Betaalverzoek;

l Facturen met een iDEAL QR-code;

l Automatische incasso.

Meer weten over het gebruik van contant geld?

Kijk voor de actuele informatie op: 

Rabobank.nl/bedrijven/service/betalen-en-ontvangen/veilig-gebruik-contant-geld.

Meer informatie over wetgeving, praktijkvoorbeelden en het melden van ongebruikelijke

transacties zijn te vinden op de website van de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU,

onderdeel van de politie dat zich richt op witwassen) www.fiu-nederland.nl.
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