
Hoeveel kost betalen in het buitenland? 

 

Verrichtings- en wisselkosten wegen onopvallend op uw vakantieuitgaven 

De komende twee maanden zal het gebruik van betaalkaarten op volle toeren draaien. 

Logisch, want in de vakantieperiode geven we graag geld uit. “Het aantal verrichtingen 

met een kredietkaart stijgt tijdens de zomermaanden met ongeveer 30%,” benadrukt 

Steven Van Gaever, woordvoerder bij Keytrade Bank. “Voor debetkaarten bedraagt de 

toename zelfs 46%. Onze cliënten gebruiken hun kredietkaart meer om hotelkosten, 

restaurantkosten, tolgeld en vakantiesouvenirs te betalen,” voegt Jean-Michel Segers, 

woordvoerder bij Deutsche Bank, eraan toe. 

Weinig kosten in de eurozone 

Vertrekt u binnenkort op vakantie naar een land van de eurozone, dan ontkomt u aan 

een resem kosten. Geldopvragingen zijn gratis met de debetkaart, op enkele zeldzame 

uitzonderingen na. Cliënten van Record en BNP Paribas Fortis zullen respectievelijk 0,70 

en 0,10 euro betalen voor opvragingen buiten het distributienet van Record/ING en BNP 

Paribas Fortis/Fintro. De Bancontact-kaart is uiteraard te verkiezen voor alle 

opvragingen. Aan geldopvragingen met een kredietkaart zijn immers hoge kosten 

verbonden, gaande tot zelfs 6 euro als je cliënt bent bij AXA Bank. Cliënten van Deutsche 

Bank komen er het best van af en betalen ‘slechts’ 2,50% kosten op het opgevraagde 

bedrag. Cliënten van BKCP Bank ontsnappen aan alle kosten als ze met hun VISA-kaart 

geld opvragen binnen de eurozone. Ook cliënten van Beobank hoeven geen kosten te 

betalen op voorwaarde dat op hun kredietkaartrekening een creditsaldo staat dat 

minstens gelijk is aan het bedrag van de opvraging. 

Voor betalingen doet u er dan weer beter aan uw kredietkaart te gebruiken. Het 

voordeel is dat uw zichtrekening niet onmiddellijk gedebiteerd wordt. U krijgt de 

factuur vaak pas als u al terug bent van vakantie. Vergeet niet ze op tijd te betalen, 

anders betaalt u hoge intresten als u opteert voor een spreiding van de terugbetaling: 

die intresten kunnen bijvoorbeeld tot 12,49% oplopen voor de Beobank Extra World 

MasterCard. 

Opletten buiten de eurozone 

Buiten de eurozone is het andere koek: de keuze van de voordeligste kaart voor een 

betaling of opvraging varieert van bank tot bank. Vooral het betaalde of opgevraagde 

bedrag kan bepalen welke kaart u beter gebruikt voor de verrichting. De cliënten van 

bepaalde banken zijn echter bevoorrecht. Argenta-cliënten boffen het meest: zij kunnen 

immers altijd hun debetkaart bovenhalen. Betalingen en opvragingen kosten hun geen 

cent. “Er zijn geen wisselkosten voor verrichtingen met de Bancontact-kaart buiten de 

eurozone,” verduidelijkt Caroline Ghekiere van de persdienst.  



Bij BKCP zijn betalingen met de VISA-kaart gratis, terwijl de concurrentie tussen 1 en 

2% aanrekent. Voor een betaling in een winkel met een Bancontact-kaart rekent 

diezelfde bank echter 5 euro aan, ongeacht het bedrag van de verrichting. Dat is dan 

weer het hoogste tarief … U gaat dus best na wat uw bank aanrekent vooraleer u 

ertussenuit knijpt. En bent u cliënt bij meerdere banken, dan kan de juiste bankkeuze 

voor uw verrichtingen u heel wat euro’s helpen besparen tijdens uw vakantie.  

Een lawine van kosten is vaak uw deel als u nog maar uw kleine teen ergens buiten de 

eurozone zet. Laten we beginnen met de betalingen. In tegenstelling tot de gangbare 

opvatting is de Bancontact-kaart niet noodzakelijk de interessantste kaart. 

6% kleine opvragingen  

Vaak kleine geldbedragen opvragen in het buitenland wordt afgeraden. Op 100 euro die 

u opvraagt aan een geldautomaat kunnen de kosten 4,5 tot zelfs 6 euro bedragen. Dan is 

de rekening snel gemaakt: de kosten bedragen dan 4,5 of 6% van het totaal. 

Vermijd ‘kleine’ opvragingen 

In navolging van CPH Bank worden doorgaans dezelfde wisselkosten aangerekend, 

ongeacht welke kaart u gebruikt. Het enige grote verschil is dat u bij elke betaling met de 

Bancontact-kaart ook verrichtingskosten worden aangerekend: 0,50 euro bij CPH Bank, 

Belfius of KBC en 0,60 euro bij AXA Bank. Bij Keytrade is het verschil nog duidelijker … 

en duurder: 1,40% kosten met een kredietkaart en 1,80% kosten bovenop een forfaitair 

bedrag van 2 euro met de Bancontact-kaart. 

Geldopvragingen worden bij de meeste banken het hoogst aangerekend. Alleen cliënten 

van Argenta hoeven hier niets te betalen, op voorwaarde dat de verrichting gebeurt met 

de Bancontact-kaart. Een tip: als u een paar keer achter elkaar kleine bedragen opvraagt, 

wordt u gepluimd. Doe dat dus zeker niet!  

Een van de interessantste banken is Deutsche Bank, die per verrichting 2,50 euro en 

1,50% kosten aanrekent, ongeacht of de opvraging gebeurt met een debet- of 

kredietkaart. U vraagt het equivalent van 100 euro op? Dan betaalt u dus 4 euro, ofwel 

4%. 

De Deutsche Bank-cliënt mag zich dan nog gelukkig prijzen! Ook een cliënt van BNP 

Paribas Fortis hoeft niet te klagen: voor een opvraging met zijn Bancontact-kaart zal hij 

4,45 euro betalen. Bij Belfius is dat 6 euro en bij AXA Bank zelfs 8 euro. Die twee banken 

rekenen bovendien nog forfaitaire kosten van 5 en 6 euro aan, wat u ongetwijfeld zal 

ontmoedigen om al te veel verrichtingen te doen.  

Doorgaans is het beter om herhaaldelijke opvragingen van kleine bedragen te vermijden 

omdat u anders telkens opnieuw de bijbehorende vaste kosten (5 euro per verrichting 

bij BKCP) moet betalen. De keerzijde van de medaille is uiteraard dat u bij grote 

bedragen meer verliest bij diefstal of wanneer u uw portefeuille kwijtraakt.  



 

 

La Libre Belgique – 10 juli 2015 – vrije vertaling uit het Frans.  
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