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Veelgestelde vragen gesteld door handelaars 

Wat zijn de financiële risico’s?  
 
Geen enkele. Elke euro dat gewisseld wordt in een ‘Zinne’ wordt veilig geplaatst op een rekening 
genaamd reservefonds. Op vraag kan elke handelaar zijn ‘Zinnes’ veranderen naar euro’s.  

Welke invloed heeft dit op mijn boekhouding?  
 
De Zinne verandert niets aan de boekhouding van de handelaar. Boekhoudkundig gezien, is elke 
Zinne in de kassa gelijk aan 1 euro in de kassa. De conversie van 1 € = 1 Zinne is bewust gekozen om 
het beheer van de Zinne, maar bovenal het gebruik door handelaars en partner-producenten, te 
vergemakkelijken. Aangezien elke transactie met de Zinne verwerkt wordt in uw boekhouding naar 
euro’s, levert dit dus geen problemen op voor uw BTW-aangiftes en belastingen. In tegenstelling tot 
wat men kan denken, neemt de conversie van 1 € = 1 Z niets weg aan de doeltreffendheid en de 
voordelen van de Zinne. 

Hoe de Zinnes die je hebt in circulatie brengen?  
 
Er zijn drie oplossingen: 
 
1. Uw leveranciers / producenten met Zinnes betalen. 
2. Wanneer een klant met euro’s betaald heeft, vragen of deze zijn wisselgeld in Zinnes accepteert. 
3. U of uw medewerkers kunnen uiteraard ook zelf de Zinnes uit de kassa omruilen met de eigen 

euro’s. 
 

Bijvoorbeeld :  
Ik ben bediende van “lokale winkel X”, ik ruil 20 Zinnes in de kassa om met 20 euro’s uit eigen zak, 
zodanig dat ik persoonlijk zelf de Zinnes weer in circulatie breng en deze kan gebruiken voor 
persoonlijke aankopen bij andere participerende winkels en handelaars. 
 

Wat als ik te veel Zinnes in mijn kassa zou hebben?  
 
Dit project zal sowieso tijd nodig hebben om zich volledig te ontwikkelen en op te bouwen. Het risico 
om te veel Zinnes in de kassa te hebben zal in eerste instantie eerder klein zijn. Maar indien u, als 
handelaar, ziet dat u een te grote reserve Zinnes in de kassa heeft opgebouwd, en deze niet 
voldoende in circulatie kan brengen, kan u uiteraard aan de VZW la Zinne vragen gratis uw Zinnes 
(Z) te converteren naar euro’s (€). Vandaag is de Zinne nog in volle opstartfase en is het bestand van 
gebruikers, ttz. handelaars, producenten en klanten, nog niet heel uitgebreid, waardoor er in deze 
fase geen omruilkosten in rekening zullen gebracht worden. 

Hoe de Zinne beheren in de kassa?  
 
De Zinnes in de kassa is het volledig hetzelfde als euro’s. Een biljet van 5 Zinnes staat gelijk aan een 
biljet van 5 euro. We raden aan de Zinnes op dezelfde plaats als de euro’s te beheren, ttz. dezelfde 
kassa: hetzij in het extra vak bedoeld voor uitzonderlijke betaalmethoden (zoals eco-cheques…), hetzij 
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door uw biljetten van 5 en 10 euro te groeperen in 1 vak (deze zijn gemakkelijk te onderscheiden want 
een verschillend formaat en kleur) en alzo een vak vrij te maken voor uw Zinne biljetten. Als een klant 
u betaalt met 5 Zinnes voor een artikel dat 4,6 euros kost, kan u hem 40 eurocent teruggeven. 

 
In principe stort ik het liquide geld (cash) van de kassa op een 
bankrekening, wat moet ik doen met de Zinnes ? 
 
Het is niet mogelijk Zinnes te storten op een bankrekening. Men moet deze dus op een veilige plaats 
bewaren. Dat gezegd zijnde is er weinig kans dat een inbreker zich zou interesseren in een munt die 
hij niet overal kan gebruikt worden. 
 

Zijn de papieren Zinne biljetten beveiligd ? 
 
Ja, er zijn verschillende niveaus van beveiliging : 

− Ze zijn genummerd 

− Ze hebben een hologram     

− Ze bezitten een watermerk, dat maakt het heel moeilijk om de biljetten na te maken. 

− Bepaalde vezels, onzichtbaar voor het blote oog, zijn toegevoegd en worden enkel zichtbaar 
bij gebruik van ultraviolet licht 

Papieren biljetten worden niet meer gebruikt, mijn klanten gebruiken 
enkel hun bankkaart!  
 
De keuze voor gebruik van “papiergeld” is vaak gebaseerd op ofwel pedagogische redenen, of op 
visuele en praktische redenen. Voor sommige personen is het gebruik van papiergeld toch nog 
gemakkelijker. Daarentegen zijn er momenteel experimenten met een elektronisch betaalsysteem 
voor alternatieve munten in Wallonië. Wanneer deze operationeel zullen zijn, is de kans groot dat de 
Zinne deze ook zal aanbieden. 

Ik heb schrik om overspoelt te worden met de Zinne!  
 
De Zinne wordt (zal worden) gelanceerd begin 2019. Dus momenteel, geen paniek. Soms zullen 
handelaars spijt hebben dat niet meer mensen gebruik maken van de Zinne. Dat is normaal. De Zinne 
is nog steeds in opstartfase. In vergelijking met de omvang van de regionale economie is er nog weinig 
Zinne in circulatie. 
 
Vandaag is het vooral belangrijk om een netwerk te creëren en de opstart van een meer stabiele en 
duurzamere economie te ondersteunen die de buurtwinkels en de kleine lokale handelaars helpt.  
 
Wanneer het moment komt dat meer Zinnes gebruikt zullen worden in de winkels, zal u deze ook 
meer kunnen gebruiken bij leveranciers en producenten, en meer klanten zullen de Zinne aanvaarden 
bij terugaves. Op dat moment zal de « afflux » van de Zinne geen probleem meer zijn. In tegendeel : 
het gebruikt van de Zinne zal volledig logisch zijn. 
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Heb ik hier iets te zeggen?  
 
Uiteraard. De Zinne is een economisch gebruiksmiddel in functie van de lokale handelaars en om een 
duurzame economie te ontwikkelen, maar ook en vooral een middel om de economische 
soevereiniteit te vrijwaren. Anders gezegd: de Zinne is een middel voor burgers en handelaars om 
de lokale economie terug naar zich toe te trekken. We wensen dat een maximum van handelaars, 
producenten en gebruikers (klanten) zullen investeren in het gebruik van de Zinne. De Zinne zal 
beter en beter werken als de handelaars en klanten zich deze zullen toe-eigenen. 

Wat zijn de voordelen voor de handelaar?  
 

− Zichtbaarheid en promotie door de VZW « la Zinne », voornamelijk via de lijst van handelaars 
en dienstverleners, flyers, de website, onze Facebook-pagina, persartikels en via 
evenementen georganiseerd door de VZW of waar we participeren; 

− Bevestiging van de identiteit (duurzame en lokale ontwikkeling) en differentiatie met de 
groothandel ; 

− Getrouwheid van de klanten versterken ; 

− Integratie van een gedeeld klantenbestand met andere handelaars die     gebruik maken van 
het systeem , het vergroten van zijn cliënteel ; 

− Creatie van een netwerk met andere handelaars, waarbij ook leveranciers en producenten 
behoren, die de objectieven van de Zinne voorop stellen; 

− De Zinne heeft als doel de lokale winkels en economie te boosten en zo te ondersteunen;     

− Gebruik maken van acties die gelanceerd zullen worden door de VZW « la Zinne »  
 

 
 
 

 

 

 


