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De euro

D

e kogel is door de kerk. Na een rondje Maastricht, gevolgd door een
lange besparingsronde en een finaal “coming together” te Brussel, is
België samen met nog 10 andere Europese landen geslaagd in zijn Euro
examen. Deze nieuwe munt wordt hierdoor vanaf 1 januari 1999 in ons
land ingevoerd, ook al zullen we als burgers pas echt met de euro worden
geconfronteerd vanaf 1 januari 2002 de dag dat de munten en biljetten

echt in omloop worden gebracht. Bij Schneider, met Telemecanique, Merlin Gerin,
Modicon en Square D is men er klaar voor. Vanaf 1 januari 1999 kan iedereen die dit
wenst zijn orders, facturatie, betaling, ..., uitvoeren in de euro.
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Klaar voor de euro
Een overgang om naar uit te kijken?

Resoluut maar klantgericht

Op 1 mei 1998 werd beslist welke lidstaten van de Europese Unie op
1 januari 1999 aan de derde en definitieve fase van de Europese
Economische en Monetaire Unie (EMU) mogen deelnemen. Elf lan
den, waaronder naast België ook Nederland, Finland, Duitsland,
Frankrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Italië en Oostenrijk, slaagden
voor hun examen. Hiermee is de kogel door de kerk, op 1 januari
1999 wordt de euro een geldig betaalmiddel in de verschillende
deelnemende landen.
De vaste omrekeningskoers, bijvoorbeeld hoeveel Belgische franken
een euro waard zal zijn, zal begin volgend jaar worden vastgelegd.
Uiteraard zal de overgang naar de euro niet zo maar ineens gebeu
ren. Voor het “big bang” scenario - zullen zowel de consumenten als
de bedrijven tijd nodig hebben om zich terdege voor te bereiden en
aan te passen. Is de aanpassing voor de consument grotendeels
psychologisch, de goede oude Belgische frank zal nog lang blijven
hangen.
Voor de bedrijven moet er heel wat organisatorisch aangepast wor
den, zij krijgen van de overheid hiervoor de tijd tot uiterlijk 31 decem
ber 2001. Gedurende deze drie jaar van 1 januari 1999 tot 31
december 2001 geldt als grote leuze: “Niets moet, alles kan”.
Eenieder die wenst over te schakelen op de euro, mag dat doen. Wie
bij de oude vertrouwde Belgische frank wil blijven, kan dat even
eens. Tijdens de overgangsperiode mag de Belgische overheid het
gebruik van de euro of van de Belgische frank niet verbieden noch
opleggen of beperken. Maar ... wie echter resoluut voor de euro
kiest, kan later niet meer terugkomen op zijn beslissing.

Dit laatste klinkt dreigend maar is het niet. De euro heeft heel wat
voordelen in petto zoals geen wisselrisico’s meer, geen financiële
wisselkosten, ..., en hierdoor ook een iets eenvoudiger boekhouding.
Bij Schneider heeft men dan ook resoluut geopteerd over te stappen
op de euro. Men heeft kosten noch inspanningen gespaard om de
administratie om te vormen voor de euro. Binnen Schneider wil men
als eerste met de euro gaan werken.
Hoewel men er zich terdege van bewust is dat de overstap voor som
mige bedrijven heel wat meer inspanningen zal vergen en 1 januari
1999 is niet ver meer af. Het is wel degelijk op 1 januari 1999 dat men
bij Schneider start met de grote overschakeling. Vandaar ook dat
men de klanten niets wil opleggen, of wil overhaasten. De klanten
kunnen in volledige vrijheid zelf bepalen wanneer zij overschakelen
op de euro. En dit kan, bij wijze van spreken, op ieder ogenblik tus
sen 1 januari 1999 en 31 december 2001.
Schneider verbindt zich ertoe dat de verrekening in euro met hun
klanten alleen ingaat op het ogenblik dat de klant overstapt op de
euro. Dit wil zeggen dat orders in Belgische frank van voor die over
schakeling als zodanig in Belgische frank zullen verwerkt, uitgeleverd
en gefactureerd worden.

Niet langer talmen?
De introductie van de euro zal voor tal van klanten/ondernemingen
nogal wat inspanningen vragen. Denk maar aan alles wat met hard
en software te maken heeft, de informatieverstrekking aan klanten,
opleiding van personeel, ... Hier is tijd voor nodig en dat weet men

koopprijs in Belgische frank laag is. Voor dergelijk laag geprijsde
producten is het zeer moeilijk welke afrondingsregel dan ook toe te
passen (te meer daar de afrondingsregel in beide richtingen altijd
hetzelfde resultaat moet opleveren). Op zich is dit geen grote ingreep
omdat de meeste van deze producten ook reeds vandaag, in
Belgische frank, een minimum afnamehoeveelheid kennen. Bij de
overgang op de euro zullen de bedrijven kunnen genieten van voor
delen zoals eenheid van munt, lagere transactiekosten, gemakkelij
ker vergelijken van prijzen, ... Maar hoe moet deze overgang ten
overstaan van Schneider praktisch in het werk gaan ? Iedere klant zal
de beslissing om in euro te gaan werken schriftelijk moeten mede
delen. In de nabije toekomst zal men bij Schneider de klanten via
mailing verder informeren over de europroblematiek.

Informatie

bij Schneider maar al te goed vermits men de oefening zelf zopas
heeft uitgevoerd. Alhoewel men de klant de volledige vrijheid laat en
dit ook in een waar commitment giet, kan niet worden ontkend dat we
een zo snel mogelijke overgang naar de euro wensten. De snelste
overgang zijnde 1 januari 1999. Een later tijdstip kan ook, doch er
moet rekening gehouden worden met een aantal officiële implicaties
onder meer met betrekking tot de boekhouding. Als datum van over
schakeling tot de boekhouding kiest men best een datum die samen
valt met zijn boekjaar. Op die manier vermijdt men een grootscheep
se omrekening van de landmunt naar de euro (dit moet trouwens
gebeuren volgens zeer strikte regels). En wanneer het boekjaar ein
digt op 31 december, wat voor heel wat bedrijven traditioneel zo is,
dan is 1 januari 1999 een snelle maar logische keuze. Bij Schneider
zal het elektronisch ordersysteem met de distributeurs alvast per
1 januari 1999 zijn aangepast om met de euro te kunnen werken.
Tenslotte mag men ook niet vergeten dat de wetgever de overgangs
perikelen in ruime mate voorzien heeft. Tijdens de overgangsperiode
mag de Belgische overheid het gebruik van de euro of van de
Belgische frank niet verbieden of beperken. Vandaar dat de fiscus zal
moeten toelaten dat vanaf begin 1999 de aangiftes in euro of in
Belgische frank worden ingevuld. Bij de indirecte belastingen zal de
keuzemogelijkheid enkel bestaan voor aangiftes die betrekking heb
ben op belastbare handelingen die dateren van na 31 december
1998. Ook de BTW maand of kwartaalaangiftes zullen voor handelin
gen vanaf 1 januari 1999 in euro ingediend kunnen worden.

In de praktijk
En wat indien men per 1 januari 1999 niet klaar is om Schneider te
volgen in deze stap? Het principe van volledige vrijheid betekent
automatisch dat er niets wijzigt voor wie nog niet de overschakeling
per 1 januari 1999 maakt. Wel zullen van dan af (januari/februari) alle
prijzen zowel in euro als Belgische frank genoteerd zijn. Voor de
afronding tussen beide munteenheden worden de strikte door de
overheid opgelegde regels gevolgd. Wat eventueel wel zal verande
ren is de minimum volume-eenheid voor producten waarvan de ver

De overstap naar de euro is een belangrijke, zij het voornamelijk psy
chologische stap. Wie meer informatie wenst over de euro kan zich
steeds wenden tot zijn vertegenwoordiger.
Voor wie er echter alles wil over vernemen en zich degelijk wil voor
bereiden op alle bedrijfseconomische aspecten van de euro, kan
hiervoor terecht op een aantal zeer goed gedocumenteerde sites op
het Internet. Vooral het “Eurochallenger” project, een samenwerkings
project van verschillende organisaties, loont de moeite. U vindt er
alle informatie over de economische, fiscale, juridische, ..., implica
ties van de euro voor u als Belgisch ondernemer. Dit project laat u
zelfs toe uw eigen euro dossier op te maken. Vragen kunnen inter
actief aan diverse specialisten terzake worden voorgelegd.
Eurochallenger kan u onder meer vinden op de volgende sites:
www.euro.fgov.be en www.bbl.be/eurochallenger/. ■

In ’t kort
• De politieke beslissing is gevallen: de
euro komt eraan.
• Bij Schneider wil men zo snel mogelijk
voor gans Europa overschakelen op de
euro. Per 1 januari 1999 schakelt men
dan ook intern over op de euro.
• Als klant van Schneider blijft men
echter volledig vrij het tijdstip van de
overschakeling voor zijn bedrijf zelf te
kiezen. Nu, per 1 januari 1999 of op een
later tijdstip, maar zoals door de
wetgever vastgelegd ten laatste op 31
december 2001.
• Ook het elektronisch ordersysteem met
de distributeurs zal per 1 januari 1999
aangepast zijn om met de euro te
werken.
• Vanaf 1 januari 1999 zullen alle prijzen
zowel in euro als Belgische frank
genoteerd zijn.
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