Nieuwsbrief 2001 Euro special
Vanaf 1 januari 2002 zal het enige wettige betaalmiddel in Nederland de euro zijn. Voor ons kantoor
voldoende reden om ook dit traject voor zover mogelijk te begeleiden middels het uit-brengen van extra
specials. Vanzelfsprekend is het ondoenlijk om alles van A tot Z uit de doe-ken te doen, vandaar dat wij U ook
verwijzen naar informatie welke te verkrijgen is via:
www.euro.nl of www.postbus51.nl of Postbus 51 te Den Haag of Uw branche organisatie.
Algemeen:
De komende maanden zullen zich tal van discussies gaan ontspinnen met betrekking tot de zin en onzin van de
euro.
Vooral de opmerkingen in de zin van “wij gaan nu echt de arme Europese landen financieren” en “nu zal het
inflatiespook de kop op gaan steken” zullen het vooral goed doen op feesten en aan de bar.
Ons kantoor zal zich verre van dit soort discussies houden, daar wij van mening zijn dat het geen toegevoegde
waarde heeft.
Per 1 januari 2002 is de euro een feit, of U wilt of niet.
Het implementeren van de euro in Uw organisatie is meer dan alleen kijken of de facturering goed loopt, ook
meer dan het inbrengen van een nieuwe formule in Uw Excel spreadsheet.
Indien Uw bedrijf bestaat uit meer dan één persoon, is het zonder enige twijfel aan te raden ie-mand aan te
stellen die de omslag van de gulden naar de euro geheel gaat begeleiden.
Dit klinkt zwaar, dat is het ook.
Er zullen vele informatie systemen gecheckt moeten worden, alle contracten zullen nagekeken moeten worden
etc.
Voor die cliënten die veelal kastransacties hebben zal gezocht moeten worden naar een cursus voor de
personeelsleden. Wellicht dat U kunt “meeliften” met een reeds bestaande cursus.
Om eens een voorbeeld te geven van een kastransactie in de eerste week van januari 2002:
Persoon koopt een produkt van € 25,15
Persoon betaalt met fl. 18,25 en de rest in euro’s
U mag persoon alleen geld teruggeven in euro’s
Voelt U de bui al hangen?
O ja, er staan nog vele klanten achter persoon in voorbeeld, U heeft inmiddels twéé kassa’s en U heeft te
weinig euro’s in huis als wisselgeld.
De komende maanden zullen wij de extra inspanning leveren om zoveel mogelijk aspecten de revue te laten
passeren. Tevens zullen wij voor zover mogelijk een checklist bijvoegen.
Wij adviseren U nogmaals de implementatie van de euro goed voor te bereiden. U krijgt maar één keer de
kans. Zodra U deze kans verspeelt, bent U te laat, dit met alle consequenties van dien!
Algemeen:
Al in de eerste euro special hebben wij U “kennis laten maken” met een mogelijke kastransactie in de eerste
week van januari 2002. De druk in de eerste weken zal hoog zijn.
Vanaf 1 januari 2002 komen er in totaal 2,8 miljard euromunten en 360 miljoen eurobiljetten in omloop.
Daarnaast moeten er 3 miljard guldenmunten en 380 miljoen guldenbiljetten worden ingenomen.
Op U en Uw klanten, relaties en medewerkers zal een beroep worden gedaan om deze actie met waar nodig,
een militaire precisie te volbrengen.
Aandachtspunten:
•Hoeveel euro kleingeld in welke munten en in welke coupures heb ik nodig om de eerste weken door te
kunnen komen!
•Kan ik met mijn bankrelatie hier al afspraken over maken!
•Hoe en waar wordt deze extra voorraad eurogeld veilig opgeborgen!
•Is dit extra eurogeld verzekerd bij brand en of diefstal!
Andersom is vanzelfsprekend net zo belangrijk:

•De oude munten (de guldens) moeten worden ingenomen, waar kan dat geld veilig opge-borgen worden!
•Het terug wisselen van guldens naar euro’s bij de bank zal c.q. moet kosteloos zijn!
•Ook voor deze extra voorraad is het van belang dat de verzekeringspolis goed wordt nage-keken!
Kassa:
En dan die kassa! De kassa krijgt het behoorlijk te verduren. Inmiddels hebben enkele cliënten al beslag laten
leggen op een tweede (tweedehands) kassa.
Eigenlijk nog niet eens zo’n slecht idee.
Het aantal verschillende munten: acht stuks
Het aantal verschillende biljetten: zeven stuks
Een snelle inventarisatie maakt voor U duidelijk of Uw huidige kassa zoveel verschillende munten en biljetten
aan kan.
Pin apparatuur:
MKB Nederland maakt zich al lange tijd druk over de kosten van ”verbouwing” van fl naar €
Het is inderdaad te zot voor woorden dat voor zo’n kleine ingreep zo veel geld wordt gevraagd. Wij adviseren
U voordat U de zaak laat “ombouwen“ eerst contact op te nemen met Uw bran-che organisatie!
Uw computer en –applicaties:
De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het internet en email zijn in-middels
gemeengoed geworden. Snelheid is één van de sleutelwoorden van de huidige maat-schappij.
Maar, is Uw computer, het bijbehorende toetsenbord, de belangrijkste applicaties etc. wel al voorbereid op de
komst van de euro?
Voor de windows95 en sommige windows98 gebruikers kan een update opgehaald worden bij:
www.windowsupdate-microsoft.com/?IE
Ook voor Office97 etc. zijn speciale updates verkrijgbaar. Voor deze programma’s zijn er de service pack I en
de service pack II
Zeker het downloaden waard. In alle gevallen is het raadzaam Uw licentie bij de hand te hou-den, want
daarom zal worden gevraagd tijdens het installeren van de service packs.
De overige applicaties:
Vele cliënten hebben eigen applicaties laten schrijven. Ook voor die applicaties is het van cru-ciaal belang dat
een verwerking van euro’s zonder problemen kan geschieden.
De Belastingdienst en de euro:
De belastingdienst zal ook per 1 januari 2002 middels een “big bang” overgaan van gulden naar euro.
De Belastingdienst heeft enkele “spelregels” voor de bedrijfsadministraties vastgesteld, welke kort
samengevat neerkomen op twéé belangrijke aspecten:
•Tot en met 2001 moet de basisadministratie controleerbaar zijn in guldens
•Vanaf 1 januari 2002 moet de basisadministratie gevoerd worden in euro’s
Dit impliceert, dat alle jaarrekeningen en de bijbehorende aangiften over het jaar 2001 door ons kantoor zullen
worden opgesteld in guldens.
Kantoor Dinkla & Dinkla en de euro:
Evenals de Belastingdienst zal Kantoor Dinkla & Dinkla middels een “big bang” overgaan van guldens naar
euro’s. Dit niet alleen voor haar eigen financiële administratie, maar ook voor de financiële administratie en
loon- en salarisadministratie van al onze cliënten.
Euro checklist:
Vanaf deze editie zullen wij maandelijks op de achterzijde een deel van de euro checklist ver-melden, dit vijf
edities lang. Mocht U prijsstellen op een checklist in één keer, dan kunt U deze per email bestellen. U wordt
dan een bestand in pdf formaat toegezonden.
De euromunten en eurobiljetten:
Al in onze vorige euro specials hebben wij U kennis laten maken met de veelheid aan verschil-lende munten
en biljetten. Natuurlijk (?) mag elk deelnemend land zijn “eigen munt” hebben. Zo kennen we dus straks 12
verschillende munten van 1 euro cent enzovoorts. Het zal wel even wennen zijn.
De euromunten:
€ 0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00
De eurobiljetten:
€ 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500
De guldenmunten en guldenbiljetten:
De komende jaren zal een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking zich druk maken met het legen van
allerlei spaarpotten (ook van Uw kinderen), piekenpijpen, oude kousen en wat dies meer zij, teneinde ook dat
geld tijdig om te kunnen wisselen in euro’s.
U heeft hiervoor (voldoende) tijd, echter, ons advies is, stel het niet te lang uit.

Spaarkaarten en tegoedbonnen etc.:
Als het goed is blijven deze produkten hun waarde behouden. Dat wil zeggen dat het tegoed na 1 januari 2002
uitgekeerd zal worden in euro’s. Het is naar onze stellige overtuiging niet nood-zakelijk om hals over kop tot
verzilvering over te gaan.
Frontloading en Fijndistributie:
De Nederlandsche Bank zal in de maanden november en december 2001 zorgdragen voor het “aan huis
bezorgen” van euro munten en euro bankbiljetten, één en ander in zeer nauwe sa-menwerking met Uw
bankrelatie. Voorts hebben wij uit betrouwbare bronnen vernomen dat U voor alle gulden munten en gulden
biljetten welke U inneemt na 1 januari 2002 een vergoeding zal krijgen. Voor alle duidelijkheid, een officiële
bevestiging hebben wij nog niet kunnen krij-gen.
Het afronden:
Alleen al over het afronden is al veel geschreven en gezegd. De euro vertegenwoordigt een waarde van
2.20371. We noemen dit de conversie koers.
Deze conversie koers mag nimmer zelf afgerond worden. Met andere woorden, het omrekenen van guldens
naar euro’s v.v. gaat altijd via de conversie koers van 2.20371.Daarna volgt de normale afrondingsmethodiek
dit op één euro cent nauwkeurig.
Lopende en nog af te sluiten contracten:
Middels enkele aanpassingen in het Burgerlijk wetboek, is het niet nodig alle lopende contrac-ten opnieuw af
te sluiten.
Wel doet U er naar onze stellige overtuiging verstandig aan alle lopende contracten stelselmatig door te lopen
om te kijken of er toch geen hiaat kan ontstaan.
Euro gewenning:
Het zal voor vele Nederlanders een behoorlijke tijd duren voordat de euro is ingeburgerd. In euro betalen is
iets anders dan in euro denken.
Stel: U wilt in 2002 een nieuwe auto kopen. De verkoper vertelt U dat deze slechts 20.000 kost. In eerste
instantie zou je denken dat is een “koopje”.
Toch, zult U snel gaan rekenen, 20.000 keer 2.201371 = 44 duizend en een beetje.
Wellicht kunt U met de volgende formule alvast wat wennen:
1 euro = keer twéé plus 10%, we geven toe, echt charmant is het niet maar het zal U voorlopig op weg kunnen
helpen.
Het afronden aan de bar:
Een barkeeper in hartje Amsterdam is er voor zichzelf al uit. “Dat pilsje van drie gulden kost vanaf 2002, 1
euro 50 cent”. “Maar dan betaal ik 30 cent meer dan nu”, zei een opmerkzame klant. “Je krijgt gewoon iets
meer bier” sprak de tapper. In hetzelfde glas?
Deze fictieve discussie is grappig. Echter, er schuilt een kern van waarheid achter. De wetgever heeft bepaald
dat de invoering van de euro niet mag leiden tot een explosieve prijsverhoging.
Met andere woorden, het pilsje als hierboven bedoeld zou € 1.35 mogen kosten, of nog beter nog € 1.36 Die
euro centen zijn er toch niet voor niets?!
Girobetaalkaarten en Eurocheques:
Niet alleen de Chipper is exit, maar ook de Girobetaalkaarten en de Eurocheques per 1 januari 2002.
Voor de nog huidige gebruikers is het niet meer mogelijk om een nieuw setje te bestellen.
Enkele cruciale data:
•Na 1 januari 2002 kan er niet meer mee betaald worden
•Na 1 januari 2002 mag U deze niet meer van Uw klanten aannemen
•Tot 15 januari 2002 kan U deze ter verzilvering aanbieden bij de (Post)bank.
•Na 15 januari 2002 kunnen met verzilvering problemen ontstaan.
Indien U vragen heeft over de Girobetaalkaarten en of Eurocheques in relatie met de euro, dan kunt U zich het
beste rechtstreeks wenden tot Uw bankrelatie. De Postbank heeft daarvoor een speciaal telefoonnummer
geopend: (020) 565 50 10
Conversie en opschonen van bestanden:
Hoe dan ook, en in welke vorm dan ook, zal er aan het einde van dit jaar een conversie plaats-vinden in Uw
bestanden op de computer.
Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan voorraad beheer, maar ook aan de subadmini-straties i.q. de
debiteuren- en crediteurenadministratie.
Naar onze stellige overtuiging is dit het ultieme moment om de bestanden eens goed op te schonen. Niet alleen
qua geldbedragen maar ook qua stamgegevens.
Ten aanzien van conversie van geldbedragen kan de stelling worden aangegaan van: hoe min-der er

geconverteerd dient te worden, hoe minder kans op fouten.
Fijndistributie:
De TNT Post Groep zal vanaf 27 december 2001 bij 230.000 winkels en horeca bedrijven geld (gratis) aan
huis bezorgen. Dat het een hele operatie zal worden moge duidelijk zijn. Denkt U aan het tijdig bestellen van
euro munten? En nu maar hopen dat er geen bergen sneeuw en dik-ke lagen ijzel liggen.
Bekendheid met de komst van de euro:
Op 25 juni 2001 wist 61 percent van alle inwoners binnen de euro zône dat 1 januari 2002 de dag van de
implementatie is, beter bekend als €-day! Eigenlijk een bedroevend laag percentage.
Ding Flof Bips:
U staat waarschijnlijk op het punt om met vakantie te gaan. Als U naar één van de EMU landen gaat, is het
raadzaam om alle jampotten, oude sokken enzovoorts te checken op vreemde valuta.
Het is voor U namelijk wellicht de laatste keer dat U met die specifieke valuta in de respectie-velijke landen
kunt betalen.
De deelnemende EMU landen:
Duitsland, Italië, Nederland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Finland, België, Ierland,
Portugal en Spanje.
In dit rijtje horen overigens ook de landen, Andorra, San Marino en Monaco thuis.
Mocht U na afloop van de vakantie toch nog vreemde valuta overhouden, dan kunt U deze schenken aan de
nationale inzamelingsactie.
Travellers Cheques:
Als en indien U nog Travellers Cheques in oude (EMU) valuta hebt, kunt U deze inwisselen tot 1 april 2002.
Opmaken kan vanzelfsprekend ook.
De kassa: (nogmaals)
De kassa is al eerder onderwerp geweest in onze € specials. Zeker voor de komende maanden (dubbele
prijzen) is er een handig hulpmiddel op de markt gekomen. De zgn. Euro-Checkout. Het apparaatje kost circa
€ 12,37 ex. Omzetbelasting. Het is een extra schermpje op Uw kassa dat zowel gulden als euro bedragen
weergeeft. Verder is er een gulden munten sorteer apparaat op de markt gekomen. Ook handig voor het
verzamelen van de verschillende munten. Dit appa-raat kost circa € 21,78 ex. Omzetbelasting. Voor beide
apparaatjes kunt U informatie aanvragen bij: Hoofdbedrijfschap Detailhandel op telefoonnummer: (070) 338
56 00
Voorts kan het handzaam zijn om voor de eerste weken van 2002 beslag te leggen of op een oude (tweede
hands) kassa, of op extra doosjes o.i.d. voor al het extra wisselgeld zowel voor euro’s als voor guldens.
Het gulden teken:
Het gulden teken, wie kent deze niet: fl. of was het Hfl. of Nlg. Zo zijn er “slechts” 47 verschil-lende
mogelijkheden om aan te geven dat de muntsoort Nederlandse guldens zijn.
U dient hiermee rekening te houden met conversie van o.a. Excel bestanden. Sowieso dient U bij conversie
rekening te houden, dat aantallen etc. buiten de conversie blijven.
Eurotisch:
“Binnenkort krijgen we allemaal nieuwe geldbiljetten, tijd om de bakens voorgoed te verzetten
Of zeggen we, dat we die nieuwe munt niet dulden, en dat we ons huidige geld willen vergul-den”
Uw website:
Tijdens het lezen van alles wat maar enigszins met de euro te maken had, viel het ons op dat de eigen website
van een bedrijf een onderbelicht item is gebleken. Heeft U een eigen website en U doet aan e-commerce, dan
staan er prijzen bij. Tien tegen één dat dit Nederlandse guldens zijn.
Frontloading en fijndistributie:
Inmiddels heeft, als het goed is, Uw bankier contact met U gezocht inzake het verstrekken van eurogeld voor
de eerste weken van januari 2002. Het is U bekend dat het wisselgeld bij U “aan huis” wordt bezorgd door de
Postgroep.
Maar, is het ook bij U bekend dat als Uw euro wisselgeld in 2002 op is, U ongeveer 48 uur moet wachten
voordat er nieuw (wissel) geld bij U wordt afgeleverd?
Kasgeldverzekering:
Ook dit aspect hebben wij al eerder in de € special reeks opgenomen. In de eerste weken van januari 2002 zal
bij (bijna) elke ondernemer, waarbij kasgeld de normaalste zaak van de wereld is, veel cash aanwezig zijn. U
doet er verstandig aan dit aspect af te stemmen met Uw assura-deur!
Het afscheid van de kwarten:

Met het afscheid nemen van de Nederlandse gulden, nemen we ook definitief afscheid van de kwarten: dit zijn
de munten van 0,25 en 2,50 en de biljetten van 25,-- en 250,-Buitenlandse euromunten:
Wie ooit op het krankzinnige idee is gekomen dat elk land zijn eigen euromunt mag hebben zal wel nimmer
duidelijk worden.
Wat inmiddels wel duidelijk is geworden is dat bij voorbeeld de Griekse euromunt van € 1,00 afwijkt qua
omvang, dikte en dus ook gewicht ten opzichte van bij voorbeeld de Nederlandse euromunt van € 1,00. Voelt
U de bui al hangen?
Software:
In het blad Management Team van 15 juni 2001 lazen wij dat o.a. Exact Software aanzienlijke problemen
heeft met de conversie van gulden naar euro. Overigens is Exact niet de enige die problemen heeft. Naar
verwachting zal het net zo gaan als met het Millennium probleem: alles zal in de laatste paar maanden
opgelost moeten worden.
Implementatie van de euro:
De implementatie is veel meer dan de spreekwoordelijke “druk op de knop”! Maar dat is U in-middels wel
duidelijk geworden.
Het is een kwestie van hardware
Het is een kwestie van software
Het is een kwestie van peopleware
Het is een kwestie van paperware
Pinapparatuur:
Vanzelfsprekend heeft U Uw pinapparatuur inmiddels laten aanpassen aan de euro. Zo niet, dan is thans wel
heel erg veel haast geboden.
Muntautomaten:
Inmiddels is gebleken dat bij lange na niet alle muntautomaten tijdig aangepast kunnen worden. Als in Uw
bedrijf dergelijke automaten aanwezig zijn, zorg dan voor een extra voorraad gulden muntstukken. Uw
klanten kunnen dan bij U wisselen van euro naar gulden, tot(!) 28-01-2002!
De euro en eurovalsmunterij:
Hals over kop worden nu bij alle regeringen van de deelnemende euro landen (Ding Flof Bips) maatregelen
genomen om valsmunterij met de euro in de kiem te smoren.
Ook die regeringen schijnen er achter te komen dat €-day slechts een kwestie van dagen is!
Euro gedenkmunten:
Het is algemeen bekend dat alle euro munten en euro biljetten van welk land dan ook binnen de euro zone
bruikbaar zijn.
Echter, bijna alle munten, de zgn. euro gedenkmunten zijn een uitzondering daarop. Deze mun-ten kunnen
alleen in het land van herkomst besteed worden.
Zwart geld en Frankrijk:
Terwijl bijna elk land zich druk maakt ten aanzien van het witwassen van zwart geld, blijkt Frankrijk daar een
uitzondering op te zijn. Door een nieuwe(!) wet is het daar zonder meer mo-gelijk om maximaal fl. 70.000,-om te wisselen in euro’s. Naar onze mening van de zotte!
Postzegels en frankeerautomaten:
Als U nog een aanzienlijke voorraad postzegels in guldens heeft, wanhoop niet, U krijgt de tijd deze te
gebruiken tot 1 juli 2002. Zo ook met frankeerautomaten.
Nog vragen inzake de implementatie van de euro:
Mocht U nu nog vragen hebben inzake de implementatie van de euro, dan is het wel erg kort dag. De komende
twéé weken kunt U ons kantoor daarvoor consulteren.
Ook nu nog steeds het adagium: “stel niet uit tot morgen wat ge heden kunt doen!”
De Zalmkit:
Half december ontvangt U van Minister Zalm de brief over de Zalmkit. Met die brief kunt U o.a. bij een
(groot) Postkantoor de Zalmkit in ontvangst nemen.
Ondanks alle zorg die aan deze € special is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor
echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ook deze Nieuwsbrief Special is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla

