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Buitenlandse betalingsopdrachten 

De bankstandaard ‘Buitenlandse betalingsopdrachten’ beschrijft de elektronische 
uitwisseling van betalingsopdrachten in euro of in vreemde munten die door de cliënt aan 
zijn bank worden overgemaakt. Voor betalingen in euro tussen twee rekeningen van 
ingezetenen aangehouden bij Belgische banken is het aanbevolen de bankstandaard I.1 
‘Betalingsopdrachten’ te volgen.  

De versie 3.1 van deze standaard (uitsluitend lay-out 128) vervangt de vorige versies (lay-
out 128 en 1440) die op termijn zullen verdwijnen.  
 

Editie september 2005: 
Vanaf 01/01/2006 komen de banken niet meer tussen in de betalingsbalansrapportering 
(BBR) van de cliënten naar de Nationale Bank van België (zie www.betalingsbalans.be). 
Bijgevolg zijn de betrokken gegevens vanaf 01/01/06 niet meer verplicht. Tot en met 
31/12/2005 blijven deze gegevens wel verplicht.  

 
In onderafdeling 06 (posities 113-114) werd de betekenis van de landcode verduidelijkt. 
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Ce standard existe également en français. 
This standard is also available in English. 
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1. Algemene inlichtingen 

 

Onder de toepassingscode 51 mogen worden opgenomen de overschrijvingen of cheques 
die een buitenlands karakter vertonen, d.w.z. die beantwoorden aan ten minste één van 
de volgende kenmerken : 

• Verrichtingen in vreemde munten; 

• Grensoverschrijdende verrichtingen; 

• Verrichtingen waarbij een niet-ingezetene is betrokken; 

• Verrichtingen waarbij een rekening in vreemde munt wordt gedebiteerd. 

 

Voor de betalingen die niet aan één van bovenvermelde criteria beantwoorden, wordt 
aanbevolen de bankstandaard I.1 “Betalingsopdrachten” te gebruiken.  

De telecommunicatie is het standaard uitwisselingsmiddel voor bestanden. 
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 2. Beschrijving van de opnames voor lay-out 128 

 

Elk bestand bevat : 

- De beginopname met de identificatiegegevens; 

- De gegevensopnamen 1 met de gegevens over de debitering (opdrachtgever) en de 
creditering (begunstigde), het detail van de betalingen en de inlichtingen m.b.t. de 
betalingsbalans; 
 
De onderafdelingen 01, 06 en 10 zijn verplicht. De onderafdeling 11 is verplicht tot 
31/12/2005. De andere onderafdelingen zijn optioneel; 

- De eindopname met de controlegegevens. 
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2.1. Beginopname 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 0 (bijlage I.1.) 

2 - 7 6 N Creatiedatum van het bestand (formaat 
DDMMJJ) 

8 - 19 12 AN Blanco's 

20 - 22 3 N Protocol-codenummer van de bank waaraan het 
bestand is geadresseerd 

23 - 24 2 N Toepassingscode : 51 

25 - 34 10 AN Refertenummer van het bestand toegekend door 
de afgever 

35 - 45 11 N Identificatienummer van de afgever van het 
bestand : 
- B.T.W.-nr. (9N) of 
- nationaal inschrijvingsnummer (11N) of  
- ondernemingsnummer (10N) 
(zie bijlage II.1) 

46 - 56 11 N Identificatienummer van de opdrachtgever 
− B.T.W.-nr. (9N) voor de B.T.W.-plichtigen, of 
− nationaal inschrijvingsnummer (11N) of 

ondernemingsnummer (10N) 
(zie bijlage II.1) 

57 1 A Indien duplicaat van het bestand = D; zoniet 
blanco 

58 1 N Versiecode : 3 (zie bijlage I.2) 

59 - 70 12 AN Zone bestemd voor bilaterale betrekkingen of 
blanco's (zie bijlage II.2) 

71 1 N Globalisatiecode (zie bijlage I.7) 

72-75 4 AN Blanco's 

76 1 N versiesubcode: 1 (zie bijlage I.2) 

77 - 128 52 AN Blanco's 
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2.2. Gegevensopname 1 : onderafdeling 01 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (zie bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer : begint met 0001 en wordt per 
betalingsopdracht met één eenheid 
vermeerderd  

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 01 (eerste onderafdeling) 

8 - 13 6 AN Uitvoeringsdatum of valutadatum gevraagd 
door de opdrachtgever, 
of blanco's (formaat DDMMJJ, 
zie bijlage II.3.) 
Verplicht als in positie 94 de waarde 1 of 2 
voorkomt 

14 - 29 16 AN Refertes van de opdrachtgever of blanco's  (zie 
bijlage II.9) 

30 - 32 3 A Alfabetische ISO-code van de betalingsmunt 

33 1 AN Blanco 

34 1 AN Code met betrekking tot het te betalen bedrag 
(bijlage I.4) 

35 - 49 15 N Bedrag te betalen aan de begunstigde (bijlage 
II.4.) 

50 1 AN Blanco 

51 - 53 3 A Alfabetische ISO-muntcode van de te 
debiteren rekening of blanco’s. Verplicht als de 
code m.b.t. het te debiteren bedrag (pos 34) 
‘D’ is (zie I.4) 

54 – 59 6 AN Blanco’s 

60 - 71 12 N Te debiteren rekeningnummer (Belgische 
structuur) 

72 - 93 22 AN Blanco's 
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94 1 AN Aanduiding m.b.t. de gevraagde datum in 
posities 8-13 : 
(zie bijlage II.3) 

- blanco : uitvoeringsdatum 
- 1 : valutadatum debet 
- 2 : valutadatum credit van de bank van de 

begunstigde 
95 – 128 34 AN Blanco’s 



 
 
  

blz. 7 
 

 

2.3. Gegevensopname 1 : onderafdeling 02 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer : identiek aan dat van 
de onmiddellijk voorafgaande gegevensopname 1 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de opname 
= 02 

8 - 42 35 AN Naam van de opdrachtgever of blanco’s 

43 – 112 70 AN Adres van de opdrachtgever : eventueel vervolg 
van de naam en/of straat, nr. 
Als een vervolg van de naam in de posities 43 tot 
77 staat, moeten straat en nr. in de posities 78 tot 
112 staan 

of blanco’s 

113 - 128 16 AN Blanco's 
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2.4. Gegevensopname 1 : onderafdeling 03 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname = 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5  4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7  2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 03 

8 - 42 35 AN Adres van de opdrachtgever of blanco's  
(bijlage II.5) : plaats – staat - land 

43 – 52 10 AN Blanco’s 

53 - 63 11 AN Identificatie van de tussenkomende bank  
(bijlage II.10) : BIC (of SWIFT-adres) of blanco’s 
(bijlage II.6) 

64 - 128 65 AN Blanco's 
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2.5. Gegevensopname 1 : onderafdeling 04 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan het volgnummer van de 
onmiddellijk voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7  2 N Onderafdeling van de identificatie van de opname 
= 04 

8 - 87 80 AN Blanco's 

88 - 122  35 AN Identificatie van de bank van de begunstigde 
(bijlage II.11) 
Dit kan gaan om : 

- een BIC (aanbevolen identificatie) en/of de 
identificatiecode van de nationale clearing 
gevolgd door het clearingnr. : 

of 

- een naam 

- blanco’s in geval van cheques 

Pos 88-98     : 11AN : BIC (SWIFT-adres, zie    
                        bijlage II.6) 
Pos 99          :  1AN : blanco 
Pos 100-101 :  2AN : identificatiecode van de 
                        nationale clearing (bijlage I.9) 
Pos 102-122 :  21AN : 
                        clearingnummer 

Zoniet 
Pos 88-122 : naam van de begunstigde bank  

123 1 AN Aanduiding met betrekking tot de identificatie van 
de bank van de begunstigde : 
- 1 : als in posities 88 – 122, BIC 
- 2 : als in posities 88 – 122, naam 
- blanco 

124 - 128 5 AN Blanco's 
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2.6. Gegevensopname 1 : onderafdeling 05 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 05 

8 – 42 35 AN Naam van het filiaal (‘branch name’) van de 
begunstigde bank of blanco’s (zie bijlage II.16) 

43 – 77 35 AN Adres van de begunstigde bank : straat, nr.  
of blanco’s 

78 – 112 35 AN Adres van de begunstigde bank : plaats, staat, 
land (zie bijlage II.5) 

113 - 128 16 AN Blanco's 
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2.7. Gegevensopname 1 : onderafdeling 06 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (zie bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de opname 
= 06 

8 - 41 34 AN Rekeningnummer van de begunstigde : 
- IBAN : aanbevolen voor grensoverschrijdende 
betalingen (zie bijlage II.15) 
- of voor binnenlandse betalingen 
  . 1 blanco 

    . alfabetische ISO-muntcode van de te 
crediteren rekening enkel als verschillend van 
betalingsmunt 
zoniet blanco’s 

    . 6  blanco’s 
. gestructureerd rekeningnummer (pos 18-29) 
. 12 blanco’s 

- Of, vrij gebruik van 34 AN tekens 
 

42 - 76 35 AN Naam van de begunstigde 

77 – 111 35 AN Adres van de begunstigde : 
eventueel vervolg van de naam of straat, nr. 
Indien vervolg naam, moeten straat en nr. in 
onderafdeling 07 staan onder posities 8-42 

112 1 AN Aanduiding m.b.t. de rekening van de 
begunstigde : 

- 1 : IBAN 
- 2 : nr. Belgische rekening 
       gestructureerd (3-7-2) in posities 18-29 
 - blanco : indien ander rekeningnummer of geen 
rekening 

113 – 114 2 A Alfabetische ISO-landcode van land van de bank 
van de begunstigde 

115 - 128 14 AN Blanco's 
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2.8. Gegevensopname 1 : onderafdeling 07 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (zie bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 07 

8 – 42 35 AN Adres van de begunstigde – vervolg : straat, nr. 

43 – 77 35 AN Adres van de begunstigde : plaats – staat – 
land (zie bijlage II.5) 

78 - 87 10 AN Blanco’s 

88 - 122 35 AN Mededeling van de opdrachtgever aan de 
begunstigde of blanco's (zie bijlage  II.12.) (lijn 
1) 

123 - 128 6 AN Blanco's 
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2.9. Gegevensopname 1 : onderafdeling 08 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de opname = 
08 

8 – 42 35 
 

AN Vervolg van de mededeling van de opdrachtgever 
aan de begunstigde of blanco's (lijn 2) 

43 – 77 35 
 

AN Vervolg van de mededeling van de opdrachtgever 
aan de begunstigde of blanco's (lijn 3) 

78 – 112 35 
 

AN Vervolg van de mededeling van de opdrachtgever 
aan de begunstigde of blanco's (lijn 4) 

113 - 128 16 AN Blanco's 
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2.10. Gegevensopname 1 : onderafdeling 09 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 09 

8 - 42 35 AN Instructies/informatie die de opdrachtgever 
wenst dat zijn bank doorstuurt aan de bank van 
de begunstigde of blanco’s (zie bijlage. II.13) 
(lijn 1) 

43 - 77 35 AN Instructies/informatie die de opdrachtgever 
wenst dat zijn bank doorstuurt aan de bank van 
de begunstigde of blanco’s (zie bijlage. II.13) 
(lijn 2) 

78 - 112 35 
(1 x 35) 

AN Mededeling van de opdrachtgever aan de bank 
van de opdrachtgever of blanco's (lijn 1) 

113 - 128 16 AN Blanco's 



 
 
  

blz. 15 
 

2.11. Gegevensopname 1 : onderafdeling 10 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 10 

8 - 42 35 AN Vervolg van de mededeling van de 
opdrachtgever aan de bank van de 
opdrachtgever of blanco's 

43 - 45 3 AN Code betalingswijze (bijlage I.5) 

46 - 48 3 AN Code kosten (bijlage I.3) - verplicht 

49 1 AN Blanco 

50 – 52 3 A Alfabetische ISO-muntcode van de rekening van 
de opdrachtgever waarop de kosten moeten 
gedebiteerd worden of blanco’s 

53 – 58 6 AN Blanco’s 

59 - 70 12 N Voor het debiteren van de kosten 
rekeningnummer van de opdrachtgever (in 
dezelfde bank als de rekening gedebiteerd voor 
het bedrag van de opdracht),  of nullen (bijlage 
II.14) 

71 1 AN Blanco 

72 - 73 2 A Alfabetische ISO-landcode van de begunstigde – 
verplicht 

74 - 128 55 AN Blanco's 
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2.12. Gegevensopname 1 : onderafdeling 11 

Opgelet: Vanaf 01/01/2006 komen de banken niet meer tussen in de 
betalingsbalansrapportering (BBR) van de cliënten naar de Nationale Bank van België (zie 
www.betalingsbalans.be). Bijgevolg zijn de betrokken gegevens vanaf 01/01/06 niet meer 
verplicht. Tot en met 31/12/2005 blijven deze gegevens wel verplicht.  

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 11 

8 - 10 3 N Rubriek betalingsbalans of nullen – vervalt 
vanaf 1/1/2006 (zie bijlage I.6.) 

11 - 25 15 N Bedrag – vervalt vanaf 1/1/2006 (zie bijlage 
II.4.) 

26 - 31 6 AN Blanco’s 

32 - 80 49 AN Verantwoording – vervalt vanaf 1/1/2006 
Verplicht als de posities 8-10 als waarde ‘000’ 
hebben, maar indien verantwoording van 
toepassing is 
(zie bijlage II.8.) 

81 - 90 10 AN Bilaterale akkoorden cliënt-bank (zie bijlage I.8.)

91 - 128 38 AN Blanco's 
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2.13. Gegevensopname 1 : onderafdeling 12 - 13 

Opgelet: Vanaf 01/01/2006 komen de banken niet meer tussen in de 
betalingsbalansrapportering (BBR) van de cliënten naar de Nationale Bank van België (zie 
www.betalingsbalans.be). Bijgevolg zijn de betrokken gegevens vanaf 01/01/06 niet meer 
verplicht. Tot en met 31/12/2005 blijven deze gegevens wel verplicht. 

Alleen als de rubriek betalingsbalans verschillend is van de rubriek aangegeven in 
de vorige onderafdelingen. 
Zo nodig kan één andere gegevensopname 1 met bedrag en inlichtingen m.b.t. de 
betalingsbalans volgen, maar met de onderafdeling 13 (posities 6-7). 

  

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 1 (bijlage I.1.) 

2 - 5 4 N Volgnummer (identiek aan de onmiddellijk 
voorafgaande gegevensopname 1) 

6 - 7 2 N Onderafdeling van de identificatie van de 
opname = 12 

8 - 10 3 N Rubriek betalingsbalans of nullen (zie bijlage 
I.6.) 
Alleen als de rubriek betalingsbalans 
verschillend is van de rubriek aangegeven in 
de vorige onderafdelingen 

11 - 25 15 N Bedrag (zie bijlage II.4.) 

26 - 31 6 AN Blanco's 

32 - 80 49 AN Verantwoording (zie bijlage II.8.) 

81 - 128 48 AN Blanco's 
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2.14. Eindopname 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

1 1 N Identificatie van de opname : 9 (bijlage I.1.) 

2 - 7 6 N Aantal gegevensopnamen 1 in dit bestand 

8 - 13 6 N Aantal betalingsopdrachten (= aantal 
gegevensopnamen 1, onderafdeling 01) in dit 
bestand 

14 - 28 15 N Totaal der bedragen (posities 35 tot 49 van de 
gegevensopnamen 1 - 01) met weglating van 
de cijfers die de lengte links overschrijden 

29 - 128 100 AN Blanco's 
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Bijlage I : Lijst van de in de lay-out 128 gebruikte codes 

1. Opnamecode 
0 :          beginopname : bevat de identificatiegegevens; 

1 - 8 :     gegevensopname : bevat de gegevens betreffende elke verrichting; 

9 :          eindopname : bevat de controlegegevens. 

 

2. Versie(sub)code 
Deze (sub)code geeft de versie van de gebruikte standaard voor het verwerken van de 
bestanden. 

 

3. Code kosten 

SHA : gedeelde kosten d.w.z. : - kosten in België ten laste van de opdrachtgever 
                                                     - kosten in het buitenland ten laste van de begunstigde 
BEN  : alle kosten ten laste van de begunstigde 
OUR : alle kosten ten laste van de opdrachtgever. 

 

De code’ kosten’ is verplicht. In dit veld mogen geen blanco’s komen. 

4. Code met betrekking tot het te betalen bedrag 

C : indien het bedrag is uitgedrukt in de munt van de betaling 
 (normaal geval). 
D : indien het bedrag bij uitzondering is uitgedrukt in de munt van de 
 te debiteren rekening 

Dan moet verplicht de alfabetische ISO-muntcode van de te debiteren 
rekening ingevuld zijn.] 

 

5. Code betalingswijze voor internationale uitwisselingen 

CHC : betaling door uitschrijving van gewone bankcheque toegezonden aan 
 de begunstigde 
CDC : betaling door uitschrijving van gekruiste cheque toegezonden aan de 
 begunstigde 
CHD : betaling door uitschrijving van gewone bankcheque toegezonden aan 
 de opdrachtgever 
CDD : betaling door uitschrijven van gekruiste cheque toegezonden aan de 
 opdrachtgever 
CHA : betaling door uitschrijving van niet gekruiste bankcheque 



 
 
  

blz. 20 
 

 toegezonden aan het bankkantoor van de opdrachtgever 
CDA : betaling door uitschrijven van gekruiste bankcheque toegezonden 
 aan het  bankkantoor van de opdrachtgever 
TLX :  betaling per telex 
URG : dringende betaling (evenwaardig met TLX) 
NOR : normale verwerking, niet dringend 
Z + 2 :  alfabetische tekens : andere betalingswijzen  bilateraal overeen te 
 komen met de financiële instelling 
EUR : Europese betaling die beantwoordt aan de criteria gedefinieerd door 
 de bank.  Indien niet is voldaan aan die criteria, wordt de betaling via 
 de normale weg uitgevoerd. 
bbb : (3 blanco's) betalingswijze overgelaten aan de keuze van de 
 financiële instelling van de opdrachtgever. 

 

6. Code  rubriek betalingsbalans 

Vanaf 01/01/2006 komen de banken niet meer tussen in de betalingsbalansrapportering 
(BBR) van de cliënten naar de Nationale Bank van België (zie www.betalingsbalans.be). 
Bijgevolg zijn de betrokken gegevens vanaf 01/01/06 niet meer verplicht. Tot en met 
31/12/2005 blijven deze gegevens wel verplicht.  

Zie de regelgeving inzake het opstellen van de betalingsbalans op de website : 
www.betalingsbalans.be   

Als deze regelgeving niet van toepassing is of als de rubriek onbekend is, dient het veld 
met ‘000’ (drie nullen) te worden ingevuld. 

7. Globalisatiecode 

Waarde 0 : geen globalisatie 
Waarde 1 : globalisatie van de bedragen van alle betalingen in het bestand indien deze 
mogelijkheid ondersteund wordt door uw bank. 

De debiteringen worden geglobaliseerd per datum, per munt en per te debiteren rekening. 

Voor globalisatie van bepaalde betalingen, zie uw bank en bijlage I.8. hierna. 

8. Bilaterale akkoorden cliënt-bank 

Deze zone kan aanwijzingen bevatten over de wijze waarop de betaling moet worden 
verwerkt. Ze kan bijvoorbeeld een aanwijzing aangaande de globalisatie van de 
betalingen bevatten. 

De inhoud van deze zone moet bilateraal worden vastgelegd tussen de bank en haar 
cliënt. 

 

http://www.betalingsbalans.be/
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9. Identificatiecode clearing 

Niet exhaustieve lijst met SWIFT-codes (field 57A) : 

AT Austrian Bankleitzahl 

BL German Bankleitzahl 

ES Spanish Domestic Interbanking Code 

FW Pay by Fedwire 

GR HEBIC (Hellenic Bank Identication Code) 

IE Irish National Clearing Code (NSC) 

IT Italian Domestic Indentification Code 

RT Pay by Real Time Gross Settlement   

RU Russian Central Bank Identification Code (alleen optie 57D en niet optie 
57A)  

SC UK Domestic Sort Code 
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Bijlage II : Commentaar betreffende sommige zones in lay-out 
128 

1. Identificatienummer van de afgever 
    Identificatienummer van de opdrachtgever 

De afgever van het bestand kan iemand anders zijn dan de opdrachtgever wiens 
betalingsopdrachten op het bestand voorkomen. 
Maar een bestand mag daarertegen slechts opdrachten bevatten van één enkel 
opdrachtgever. 
De opdrachten mogen evenwel overeenstemmen met verscheidene te debiteren 
rekeningen. 

 

2. Zone bestemd voor bilaterale betrekkingen 

De inhoud van deze zone moet bilateraal worden vastgelegd tussen de financiële 
instelling en de cliënt-opdrachtgever. Hier zijn onder meer aanduidingen omtrent de toe te 
passen verwerking terug te vinden. 

 

3. Gevraagde datum 

De bank zal in de mate van het mogelijke ingaan op de vragen van de cliënt. Opdrachten 
die deel uitmaken van eenzelfde bestand mogen worden verwerkt op de verschillende 
data die alle volgen op de datum van ontvangst van het bestand. Bij ontstentenis van een 
vermelding zal de bank de opdracht zo vlug mogelijk uitvoeren. 

Vermelding m.b.t. de datum (positie 94 van de onderverdeling 01) : 

- blanco : uitvoeringsdatum 
- 1 : valutadatum debet 
- 2 : valutadatum credit voor de bank van de begunstigde 

Voor de waarden 1 en 2 moet met de bank een overeenkomst worden gesloten. 

 

4. Bedrag  

Vaste positionering : 13 posities = eenheden 
                                   2 posities = decimalen 

Het punt of de komma om de eenheden van de decimalen te scheiden staat niet in de 
specificaties van het bestand, maar kan worden afgedrukt tijdens de decodering. 
Indien er geen decimalen zijn, zijn de laatste twee posities nullen. 
In geval van 3 decimalen wordt de derde decimaal weggelaten. 
Dit bedrag moet verschillen van nul.  
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5. Structuur van het adres voor internationale uitwisselingen 

Adres : Plaats – Staat – Land :  35 AN  

Herkenningsteken postnummer : 1 AN teken 

° Indien dat een "*" is, volgen er 34 tekens onderverdeeld als volgt : 
                         postlandcode : maximum 3 AN tekens  
                         scheiding : 1 blanco 
                         postnummer : 6 AN tekens 
                         plaats, (deel)staat, land : 24 AN tekens. 

° Indien dat geen "*" is, zijn dit teken en de 34 die volgen bestemd voor de vermeldingen 
van plaats, (deel)staat, land. 

 

6. Structuur van de BIC (ook S.W.I.F.T.-adres genoemd) 

 

De BIC (Bank Identifier Code), ook het S.W.I.F.T.-adres genoemd), telt 8 of 11 
alfanumerieke  tekens en is samengesteld uit : 

- een bankcode (4 tekens), 
- een landcode (2 letters), 
- een plaatscode (2 tekens) 
- en kan voor sommige banken aangevuld worden met een kantoorcode (3 tekens). 
 

Aflijnen gebeurt links. 
 

7.  Afgeschaft 

8. Bedrag en inlichtingen betalingsbalans 
Vanaf 01/01/2006 komen de banken niet meer tussen in de betalingsbalansrapportering 
(BBR) van de cliënten naar de Nationale Bank van België (zie www.betalingsbalans.be). 
Bijgevolg zijn de betrokken gegevens vanaf 01/01/06 niet meer verplicht. Tot en met 
31/12/2005 blijven deze gegevens wel verplicht.  

Er wordt aanbevolen de codering m.b.t. de betalingsbalans te gebruiken. 

Deze zone bestaat uit volgende rubrieken : 

- rubriek betalingsbalans 

Rubriek met betrekking tot de aard van de verrichting. 
Neemt de waarde '000' indien de rubriek onbekend is of niet moet worden ingeschreven. 

- bedrag 

Numerieke waarde gedefinieerd op 15 posities volgens het formaat  gespecifieerd in 
bijlage II.4. 
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- verantwoording 

Zone van 49 alfanumerieke tekens die duidelijk de aard van de verrichting uitdrukt. 

 

9. Refertes van de opdrachtgever 

De opdrachtgever zal in die refertes de gegevens vermelden die het hem mogelijk maken 
de verrichting te identificeren (microfilmnummer, enz.) 
Deze refertes worden in principe overgenomen in CODA. 

 

10. Tussenkomende bank 

De bank die belast is met de uitvoering is een bank waarmee de bank van de 
opdrachtgever een correspondent-relatie heeft en die door haar is belast met de 
uitvoering van de betaling. 

De gegevens betreffende de bank belast met de uitvoering kunnen aan de cliënt-
opdrachtgever worden medegedeeld door zijn bank. 

Die laatste zal, in functie van haar correspondent-relaties de instelling aanwijzen die met 
de uitvoering van de betalingen zal kunnen worden belast. 
De cliënt-opdrachtgever zal deze zone alleen invullen als zijn bank hem dat opdraagt. 

 

11. Bank van de begunstigde 

De bank van de begunstigde is de bank waar de begunstigde zijn rekening houdt maar 
die niet noodzakelijk een correspondent-relatie heeft met de bank van de opdrachtgever. 

De cliënt-opdrachtgever zal in deze zone de bank van de begunstigde aangeven, als hij 
die kent. 

Deze zone is niet bestemd voor gegevens betreffende de correspondent-relaties tussen 
de bank van de opdrachtgever en de bank van de begunstigde. 

 

12. Mededeling van de opdrachtgever aan de begunstigde 

Deze zone bevat de informatie omtrent de reden van betaling die bestemd is voor de 
begunstigde cliënt. 

Deze zone kan refertenummers, factuurnummers of andere bijzonderheden ten behoeve 
van de begunstigde bevatten. 
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13. Mededeling van de opdrachtgever aan de bank van de begunstigde 

Deze zone bevat instructies/informatie die de opdrachtgever wenst dat zijn bank 
doorstuurt aan de bank van de begunstigde. Er werd aanbevolen de codewoorden te 
gebruiken die bestaan in de SWIFT-standaarden, zoals :  

 

- TELB : : telex aan de begunstigde 
- PHOB : telefoneren naar begunstigde 
- INTC : ‘intra-company’ betaling 
- HOLD : Begunstigde cliënt/eiser zal contact nemen; betaling na identificatie 
- andere : met uw bank af te spreken. 

Gelieve hieromtrent uw bank te raadplegen. 

 

14. Rekeningnummer te debiteren voor de kosten 

Deze zone zal alleen worden ingevuld als de voor de kosten te debiteren rekening van de 
opdrachtgever verschillend is van de voor het bedrag van de betalingen te debiteren 
rekening. 

Zoniet zal deze zone blanco's of nullen bevatten. 

15. IBAN  
Het IBAN (International Bank Account Number) is het bankrekeningnummer van de 
begunstigde bij grensoverschrijdende betalingen. 

Het IBAN telt maximum 34 alfanumerieke tekens. Het bestaat uit een landcode (2 letters), 
een controlegetal (2 cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal 
rekeningnummer. 

Bij elektronische registratie worden het letterwoord ‘IBAN’ en de spaties weggelaten en 
moet het controlenummer worden gevalideerd. 

Voor nadere info, in het bijzonder over de specificatie van het valideringsalgoritme, zie de 
standaard EBS 204 (hoofdstuk 6.1) van het ECBS, cf. website www.ecbs.org > IBAN > 
IBAN Standard and Related Publications > Standard > EBS 204 > chapter 6.1. 

 

16. Naam agentschap  
Dit veld wordt bij voorkeur blanco gelaten behalve bij expliciete vraag van de begunstigde. 
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