Voor het invullen van een Europees
overschrijvingsformulier, gaat u als
volgt te werk :

De volgende gegevens moeten verplicht worden vermeld :
• het bedrag
• het IBAN van de opdrachtgever
• het IBAN en de naam van de begunstigde
• uw handtekening
• de BIC van de bank van de begunstigde, wanneer het IBAN van de begunstigde niet
met “BE” begint. Dit veld is vanaf 1 februari 2016 niet langer verplicht. Zie keerzijde.
Begin vanaf links bij het invullen van de vakjes voor de vermelding van de IBAN en de BIC.
Voor meer informatie hierover : zie keerzijde.
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IBAN en BIC : wat u moet weten

Het IBAN (International Bank Account Number) wordt
gebruikt voor identificatie van de Belgische rekeningen en
de rekeningen in alle overige SEPA-landen. Per land is er
een vaste lengte, maximum 34 karakters.
In België telt het IBAN 16 karakters met de volgende structuur : “BE” gevolgd door 2 cijfers die op hun beurt worden
gevolgd door de 12 cijfers van het bankrekeningnummer.
Bijvoorbeeld :
met het Belgische bankrekeningnummer
komt als IBAN overeen

De Europese overschrijving
kan zowel op papier als via
de elektronische kanalen worden
doorgegeven of ingevoerd.

539 0075470 34

BE68 5390 0754 7034

Het IBAN van uw Belgische bankrekening staat vermeld
op uw rekeninguittreksels.

De Europese
overschrijving

Vragen ?
De BIC (Business Identifier Code) dient voor de identificatie
van de bank waarbij een rekening wordt gehouden. Elk van
de ongeveer 6.000 Europese banken heeft haar eigen code
De BIC van de bank bestaat uit 8 of 11 karakters.
Bijvoorbeeld : BANKBEBB
Voor nationale betalingen moet de BIC niet meer worden
vermeld.

Zie www.sepabelgium.be
of
contacteer uw bank

Vanaf 1 februari 2016 moet de BIC niet meer worden vermeld
voor alle Europese overschrijvingen.

Deze folder licht het gebruik van het Europese
overschrijvingsformulier toe. Met dat formulier
kunt u overschrijvingen in euro uitvoeren voor
begunstigden zowel in België als in de overige
SEPA-landen, d.w.z. alle lidstaten van de Europese Unie alsmede andere Europese landen zoals
IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino en Zwitserland.
De banken aanvaarden alleen het Europese formulier.

De SEPA-landen
De volledige landenlijst staat op de website van de European
Payments Council www.europeanpaymentscouncil.eu.
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