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           Brussel, 28 januari 1999.

OMZENDBRIEF D1/222 AAN DE  KREDIETINSTELLINGEN

-
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Sinds 1 januari 1999 is de euro de wettelijke munteenheid van de lidstaten die deelnemen aan
de Europese Muntunie. In de overgangsperiode van 1 januari 1999 tot 31 december 2001
vormen de nationale munteenheden van de deelnemende Lidstaten een niet-decimale
onderverdeling van de euro.

Aan- en verkoopkoersen bestaan niet langer voor de munteenheden van de deelnemende
Lidstaten.  Voor hen gelden enkel nog de door de Europese Raad vastgestelde
omrekeningskoersen zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen van 31 december 1998.

Het koninklijk besluit van 17 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 29 december 1998)
betreffende de aanduiding van commissielonen op het wisselen van munteenheden van de
eurozone tijdens de overgangsperiode, waarvan kopie in bijlage, bepaalt dat van 1 januari
1999 tot 31 december 2001 het commissieloon voor het omwisselen van de biljetten van de
Lidstaten van de Europese Unie die de eenheidsmunt aannemen, op een afzonderlijke wijze
dient te worden vermeld.

Dit betekent dat de prijsaanduiding inzake het omwisselen van biljetten van landen van de
eurozone zal gebeuren door vermelding van de vastgelegde omrekeningskoers en
afzonderlijke vermelding van de aangerekende commissie.

Voorts bepaalt artikel 15 van het koninklijk besluit van 27 december 1994, als gewijzigd bij
het besluit van 20 september 1998, de gegevens die minimaal op het borderel bij
contantwisselverrichtingen moeten worden vermeld.  Op dit borderel dient als koers voor
biljetten van de landen van de eurozone eveneens de vastgelegde omrekeningskoers te worden
vermeld, met een afzonderlijke vermelding van alle andere kosten en provisies zonder deze in
de koers te verrekenen.

Hoogachtend,

De Voorzitter,

J.-L. Duplat.

Bijlage : één

Malcorpsg
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BELGISCH STAATSBLAD - 29.12.1998 - MONITEUR BELGE 41297 

Art. 2. Onze Minister van Economie en chue h+ister belast met Art. 2. Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre chargé de 
EitF zijn belast, ieder wat hem betreft. met de ulhoering van dit 1’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. 

Cegeven te Brussel, 16 december 1998. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998. 

ALBERT 

Van Koningswege : 
De Minister van Economie, 

E. DI RUPO 
De Minister belast met Energie, 

J.-P PONCELET 

N. 98 - 3520 (C - 98/11373) 

17 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende de aandui- 
ding van commissielonen op het wisselen van munteenheden van 
de eurozone tijdens de overgangsperiode 

ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hiema wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktïken en 
~lkrr~~ing en de bescherming van de consument, inzonder lc eid op 

, ; 
Celet op de Verordening (EG) N. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 

over de invoering van de euro; 
Gelet op het koriinklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de 

rijsaanduiding van homogene financiële diensten, gewijzigd door het 
Eoninklijk besluit van 1 maart 1998; 

Gelet o 
10 decem & 

het akkoord van de Minister van Financïën, gegeven op 
r 1998; 

Celet op de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 
l2 januari 1973, inzonderheid op artikel3,S 1, vervangen door de wet 
van 4 juli 1989 en gewijzicht bij de wet van 4 augustus 1996; 

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van 
Economie en van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en 
Middelgrote Ondememingen, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. In afwijking van het punt V in de bijla e aan het 
koninkhjk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaan 3.’ urdmg van 
homogene financiële diensten, gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 1 maart 1998, dient het commissielcon voor het omwisselen van de 
biljetten van de Lidstaten van de Europese Unie die de eenheidsmunt 
goedkeuren, op een afzonderlijke wijze te worden vermeld. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
van kracht te zijn op 31 december 2001. 

1 januari 1999 en houdt op 

Art. 3. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en &e 
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondememingen 
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 17 december 1998. 

ALBERT 

Van Koningswege : 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, 

E. DI RUPO 
De Minister van Landbouw 

en de Kleine en Middelgrote Ondememingen, 
K. PINX’I-EN 

ALBERT 

Par le Roi : 
Le Ministre de l’Economie, 

E. DI RUPO 
. Le Ministre charge de l’Energie, 

J.-P PONCELET 

! 98 - 3520 [C - 98/11373] 

17 DECEMBRE 1998. - Arrété royal relatif à l’indication des 
commissions de change des unités monétaires de la zone euro 
durant la p&iode transitoire 

ALBERT II, Roi des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
‘information et la protection du consommateur, notamment l’article 6, 
1; 

Vu le Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant 
.‘introduction de I’euro; 

Vu l’arrête royal du 23 mars 1995 relatif a l’indication des tarifs des 
xrvices financiers homogenes, modifie par l’arrête royal du 
le’ mars 1998 

Vu l’accord’du Ministre des Finances, donné le 10 décembre 1998; 

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonees le 12 janvier 1973, 
notamment l’article 3, 5 Y, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et 
modifie par la loi du 4 août 1996; 

Vu l’ur 
vier 1999 i 

ence motivée par la cfrconstance qu’a partir du 1” jan- 
euro deviendra la monnaie des Etats membres de l’Union 

europeenne 
n” 1103/97 3 

ui adoptent la monnaie unique et que le Règlement (CE) 
u Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dis 

relatives à l’introduction de l’eur+ impose de passer par EZ 
d’utiliser les taux de conversion 
pour les conversions entre les dl 2 

tu seront adoptes le le’ janvier 1999, 
erentes monnaies nationales; 

Considerant que, en vue d’assurer un concurrence loyale et une 
bonne information du consommateur, il im 
remplacera les marges actuelles pour 1%~ K 

orte que la commission qui 
ange des billets des pays 

participants à la monnaie unique europeenne soit mdiquee separement 
des taux qui serviront de r6férence; 

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de 
1’Economre et de Notre Ministre de l’Agriculture et des Petites et 
Moyennes Entreprises, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

23 
Article 1”. Par dérogation au point V de l’annexe B l’arrête royal du 
mars 1995 relatif a l’indication des tarifs des services financiers 

homogènes, modifié par l’arrêt6 royal du Y’ mars 1998, la commission 
applicable a l’echange des billets des Etats membres de l’Union 
euroJx&enne qui adoptent la monnaie unique, doit être indiquee de 
mamère séparée. 

Ah 2. Le present arrête entre en vigueur le 1” janvier 1999 et 
cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2001. 

Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de Wconomie et Notre 
Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont 
charges, chacun en ce qui le concerne, de f’execuhon du présent arrête. 

Donne a Bruxelles, le 17 décembre 1998. 

ALBERT 

Par le Roi : 
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’E.conomie, 

E. DI RUPO 
Le Ministre de I’Agricuhure 

et des Petites et Moyennes Entreprises, 
K. PINXTEN 


