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Buitenlandse betalingsopdrachten 

De bankstandaard “Buitenlandse betalingsopdrachten” beschrijft de elektronische  
uitwisseling van betalingsopdrachten in euro of in vreemde munten overgezonden door de 
cliënt aan zijn bank. 

Deze norm (versie 3) is in werking getreden op 1 januari 1995 maar zal op termijn 
verdwijnen. Versie 3.1 (editie april 2003) van deze norm voor lay-out 128 is ter 
beschikking in een apart document. Lay-out 1440 (versie 3) zal op termijn 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.  
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Ce standard existe également en français. 
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1. Algemene inlichtingen 

 

Onder toepassingscode 51 mogen worden opgenomen de verrichtingen 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 bankstandaard I1 “Betalingsopdrachten” te gebruiken.  

De uitwisseling van de bestanden verloopt standaard via telecommunicatie.  
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2. Beschrijving van de opnames voor lay-out 1440 

 

Elk bestand bevat : 

 

− De beginopname bevat de identificatiegegevens 

− De gegevensopnames 1 bevatten de gegevens over de debitering (opdrachtgever) en 
de creditering (begunstigde) 

− De gegevensopnames 2 bevatten, indien nodig, de aanvullende gegevens over de 
BBR-inlichtingen. Dit vervalt vanaf 1/1/2006 (eventuele informatie zal door banken 
worden genegeerd).  

− De eindopname bevat de controlegegevens 
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2.1. Beginopname 

 
Posities Lengte Type Inhoud 

 
1 1 N Identificatie van de opname : 0 (zie 

bijlage I.1.). 

2 - 7 6  N Datum van opmaken van de band (zie 
bijlage I.3.) 

8 - 19 12 AN Blanco's 

20 - 22 3 N Codenummer van de financiële instelling  
waaraan de band is geadresseerd 

23 - 24 2 N Toepassingscode : 51 

25 - 34  10 AN Inschrijvingsnummer van de band 

35 - 45 11 N Identificatienummer van de afgever van de 
drager 
- 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) of 
- nationaal inschrijvingsnummer (11N) of  
- ondernemingsnummer (10N) 

57 1 AN Indien duplicaat van de band : D, zo niet 
blanco 

58 1 AN Versiecode : 3 (zie bijlage I.7.) 

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

71 1 N Globalisatiecode (zie bijlage I.19.) 

72 - 1440 1369 AN Blanco's 
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2.2. Gegevensopname 1 

 
Posities Lengte Type Inhoud 

 
1 1 N Identificatie van de opname : 1  

(zie bijlage I.1.) 

2 - 7  6 N Volgnummer : begint met 000001 en 
wordt met één eenheid vermeerderd 
per betalingsopdracht 

8 - 13  6 AN Uitvoeringsdatum van de opdracht 
gevraagd door de opdrachtgever (zie 
bijlagen I.3. en II.3.) of blanco's 

14 - 29  16 AN Refertes van de opdrachtgever of 
blanco's (CODA) (zie bijlage II.10.) 

30 - 32  3 AN Alfabetische ISO-code van de te 
betalen valuta (= valuta van 
creditering) 

33 1 AN Code met betrekking tot het te 
betalen bedrag (zie bijlage I.12.) 

34 - 48 15 N Bedrag te betalen aan de 
begunstigde (zie bijlage II.4.) 

49 - 58 10 AN Interne codes met betrekking tot de 
te debiteren rekening of blanco's (zie 
bijlage I.11.) 

59 - 70 12 N Te debiteren rekeningnummer 

71 - 220 150 AN Volledig adres van de opdrachtgever 
of blanco's (zie bijlage II.5.) 
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Posities Lengte Type Inhoud 

 
221 - 370 150  AN Identificatie van de financiële instelling 

belast met de uitvoering (zie bijlage 
II.11.) 
Kan één van de volgende identificaties 
bevatten : 
− Adres SWIFT (zie bijlage II.6.) 

gevolgd door 139 blanco's 
− Gestructureerd loro/nostro 

rekeningnummer (zie bijlage II.7.) 
gevolgd door 138 blanco's 

− Volledig adres (zie bijlage II.5.) of 
150 blanco's 

371 - 520 150 AN Identificatie van de financiële instelling 
van de begunstigde (zie bijlage II.12.) 
Kan één van de volgende identificaties 
bevatten : 
− Adres SWIFT (zie bijlage II.6.) 

gevolgd door 139 blanco's 
− Volledig adres (zie bijlage II.5.) of 

150 blanco's 

521 - 554 34 AN Rekeningnummer van de begunstigde 
of blanco's 
− Indien gestructureerd bestaat het 

nummer uit de interne codes met 
betrekking tot de te crediteren 
rekening (zie bijlage I.11.); deze 
bestaan uit 10 AN tekens, gevolgd 
door 12 numerieke tekens van een 
gestructureerde rekening en door 
12 blanco's 

− zoniet vrij gebruik van 34 AN 
tekens 

555 - 704 150 AN Volledig adres van de begunstigde (zie 
bijlage II.5.) 

705 - 844 4 x 35 AN Mededeling van de opdrachtgever aan 
de begunstigde of blanco's (zie 
bijlagen II.8. en II.13.) 
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Posities Lengte Type Inhoud 

 
845 - 914 2 x 35 AN Mededeling van de opdrachtgever aan de 

financiële instelling van de begunstigde of 
blanco's (bijlage II.8.) 

915 - 984 2 x 35 AN Mededeling van de opdrachtgever aan de 
financiële instelling van de opdrachtgever of 
blanco's (zie bijlagen II.8. en II.14.) 

985 - 987 3 AN Code betalingswijze (zie bijlage I.13.) 

988 - 990 3 AN Code kosten (zie bijlage I.10.) 

991 - 1000 10 AN Interne codes met betrekking tot de voor de 
kosten te debiteren rekening van de 
opdrachtgever of blanco's (zie bijlage I.11.) 

1001 - 1012 12 N Voor de kosten te debiteren rekeningnummer 
van de opdrachtgever of nullen (zie bijlage 
II.15.) 

1013 1 AN Blanco 

1014 - 1015 2 AN ISO-landcode van de begunstigde 

1016 1 AN Blanco 

1017 - 1019 3 N BBR-rubriek of nullen – vervalt vanaf 1/1/2006 
(zie bijlage I.18.)  

1020 - 1034 15 N Bedrag – vervalt vanaf 1/1/2006 (zie bijlage 
II.4.) 

1035 - 1040 6 AN Blanco 

1041 - 1089 49 AN Verantwoording – vervalt vanaf 1/1/2006 (zie 
bijlage II.9.) 

1090 - 1381 4 x 73 N+AN Herhaling tot 4 maal van de structuur 
gedefinieerd tussen 1017 en 1089 – vervalt 
vanaf 1/1/2006 

1382 - 1391 10 AN Bilaterale akkoorden bank-client (zie bijlage 
I.20.) 

1392 - 1440 49 AN Blanco's 
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2.3. Gegevensopname 2 
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 : 2 (zie 
bijlage I.1.) 

2 – 7 6 N Volgnummer : identiek aan dat van 
de onmiddellijk voorafgaande 
gegevensopname 1 

8 – 9 2 N Ordernummer van gegevensopname 
2 voor hetzelfde volgnummer van 
gegevensopname 1. 
Begint met 01 en wordt met één 
eenheid vermeerderd voor elke 
bijkomende gegevensopname 2 in 
een zelfde volgnummer 

10 – 12 3 N BBR-rubriek of nullen (zie bijlage 
I.18.) 

13 – 27 15 N Bedrag (zie bijlage II.4.) 

28 – 33 6 AN Blanco's 

34 – 82 49 AN Verantwoording (zie bijlage II.9.) 

83 - 1396  18 x 73 AN+N Herhaling tot 18 maal van de 
structuur gedefinieerd tussen 10 en 
82 

1397 - 1440  44 AN Blanco's 
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2.4. Eindopname 

 
Posities Lengte Type Inhoud 

 
1 1 N Identificatie van de opname : 9 (zie bijlage 

I.1.) 

2 – 7 6 N Aantal gegevensopnames 1 en 2 in dit 
bestand 

8 – 13 6 N Aantal betalingsopdrachtes (= aantal 
gegevensopnamen 1) in dit bestand 

14 – 28 15 N Totaal der bedragen (posities 34 tot 48 in 
gegevensopname 1), met weglating van 
de cijfers die de lengte links overschrijden 

29 1 N Code meervoudig bestand (zie bijlage I.8.) 

30 – 1440 1411 AN Blanco's 
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3. Beschrijving van de opnames voor lay-out 128 

 

Elk bestand bevat : 

- De beginopname bevat de identificatiegegevens 

- De gegevensopnames 1 bevatten de gegevens over de debitering (opdrachtgever) en 
de creditering (begunstigde), de betalingen in detail en de BBR-inlichtingen 
 
De onderafdelingen 01, 06, 10 zijn verplicht. De onderafdeling 11 is verplicht tot 
31/12/2005. De andere onderafdelingen zijn optioneel. 

- De eindopname bevat de controlegegevens. 
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3.1. Beginopname 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

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

2 - 7 6 N Datum van opmaken van de drager (zie 
bijlage I.3.) 

8 - 19 12 AN Blanco's 

20 - 22 3 N Codenummer van de financiële instelling, 
geadresseerde van de drager 

23 - 24 2 N Toepassingscode : 51 

25 - 34 10 AN Inschrijvingsnummer van de drager 

35 - 45 11 N Identificatienummer van de afgever van de 
drager : 
- 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) of 
- nationaal inschrijvingsnummer (11N) of  
- ondernemingsnummer (10N) 
(zie bijlage II.1.) 

57 1 AN Indien duplicaat van de drager = D; zo niet 
blanco 

58 1 AN Versiecode : 3 (zie bijlage I.7.) 

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

71 1 N Globalisatiecode (zie bijlage I.19.) 

72 - 128 57 AN Blanco's 
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3.2. 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 met één eenheid vermeerderd 
per betalingsopdracht 

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

8 - 13 6 AN Uitvoeringsdatum van de opdracht 
gevraagd door de opdrachtgever of 
blanco's (zie bijlagen I.3. en II.3.) 

14 - 29 16 AN Refertes van de opdrachtgever of 
blanco's (Coda) (zie bijlage II.10.) 

30 - 33 4 AN Muntcode van de te betalen valuta 
(d.i. valuta van de creditering) (bijlage 
I.15.) 

34 1 AN Code met betrekking tot het te 
betalen bedrag (bijlage I.12.) 

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

50 - 59 10 AN Interne codes met betrekking tot de 
te debiteren rekening of blanco's (zie 
bijlage I.11.) 

60 - 71 12 N Te debiteren rekeningnummer 

72 - 128 57 AN Blanco's 
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3.3. 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 - 112 105 AN Adres van de opdrachtgever of 
blanco's (deel 1) (bijlage II.5.) 

113 - 128 16 AN Blanco's 
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3.4. 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 - 52 45 
(1x35+10) 

AN Adres van de opdrachtgever of 
blanco's (vervolg) (bijlage II.5) 

53 - 122 70 
(2x35) 

AN Identificatie van de financiële 
instelling belast met de uitvoering 
(deel 1) 
Kan één van de  volgende 
identificaties bevatten : 
− Adres SWIFT (bijlage II.6.) 

gevolgd door 59 blanco's 
− gestructureerd rekeningnummer 

nostro/vostro (bijlage II.7.) 
gevolgd door 58 blanco's 

− volledig adres (bijlage II.5.) 
− blanco's 
(zie bijlage II.11.) 

123 - 128 6 AN Blanco's 
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3.5. 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 
(2X35+10) 

AN Vervolg van het volledig adres van de 
financiële instelling belast met de 
uitvoering of blanco's 

88 - 122  35 AN Identificatie van de financiële 
instelling van de begunstigde (deel 1) 
Kan één van de  volgende 
identificaties bevatten : 
− Adres SWIFT (bijlage II.6.) 

gevolgd door 24 blanco's 
− volledig adres (bijlage II.5.) 
− blanco's 
(zie bijlage II.12.) 

123 - 128 6 AN Blanco's 
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3.6. 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 - 122 115 AN Volledig adres van de financiële 
instelling van de begunstigde (vervolg) 
of blanco's (bijlage II.5.) 

123 - 128 6 AN Blanco's 
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3.7. Gegevensopname 1 : onderafdeling 06 

 

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 = 06 

8 - 41 34 AN Rekeningnummer van de 
begunstigde of blanco's : 
− indien gestructureerd 

rekeningnummer, bestaat uit de 
interne codes betreffende de te 
crediteren rekening (bijlage 
I.11.); 
deze bestaan uit 10 numerieke 
tekens van een gestructureerd 
rekeningnummer en 12 
blanco's 

− zo niet, vrij gebruik van 34 AN 
tekens 

42 - 111 70 
(2 x 35) 

AN Volledig adres van de begunstigde) 
(bijlage II.5.) (deel 1) 

112 - 128 17 AN Blanco's 
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3.8. Gegevensopname 1 : onderafdeling 07 

 

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 = 07 

8 - 87 80 
(2 x 35+10) 

AN Vervolg van het adres van de 
begunstigde of blanco's (bijlage II.5.) 

88 - 122 35 AN Mededeling van de opdrachtgever 
aan de begunstigde of blanco's 
(bijlagen II.8. en II.13.) (deel 1) 

123 - 128 6 AN Blanco's 
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3.9. 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 - 112 105 AN Vervolg van de mededeling van de 
opdrachtgever aan de begunstigde of 
blanco's (bijlage II.8.) 

113 - 128 16 AN Blanco's 
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3.10. 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 - 77 70 
(2 x 35) 

AN Mededeling van de opdrachtgever 
aan de financiële instelling van de 
begunstigde of blanco's (bijlagen II.8. 
en II.14.) 

78 - 112 35 
(1 x 35) 

AN Mededeling van de opdrachtgever 
aan de financiële instelling van de 
opdrachtgever of blanco's (bijlage 
II.8.) (deel 1) 

113 - 128 16 AN Blanco's 



blz. 21 

 

3.11. 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 financiële 
instelling van de opdrachtgever of 
blanco's (bijlage I.8.) 

43 - 45 3 AN Code betalingswijze (bijlage I.13.) 

46 - 48 3 AN Code kosten 

49 - 58 10 AN Interne codes met betrekking tot de 
voor de kosten te debiteren rekening 
van de opdrachtgever of blanco's 
(bijlage I.11.) 

59 - 70 12 N Voor de kosten te debiteren 
rekeningnummer van de opdrachtgever 
of nullen 

71 1 AN Blanco 

72 - 73 2 AN ISO-landcode van de begunstigde 

74 - 128 55 AN Blanco's 
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3.12. 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 BBR-rubriek of nullen – vervalt vanaf 
1/1/2006 (zie bijlage I.18.) 

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

26 - 31 6 AN Blanco 

32 - 80 49 AN Verantwoording – vervalt vanaf 
1/1/2006 (zie bijlage II.9.) 

81 - 90 10 AN Bilaterale akkoorden cliënt-bank (zie 
bijlage I.20.) 

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

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. . 

Zo nodig kunnen andere gegevensopnames 1 met bedrag en BBR-inlichtingen volgen.  
Het zijn dan dezelfde als die welke hierboven staan beschreven, maar de onderafdelingen 
(posities 6 - 7) krijgen de volgende waarden : 13, 14 ...34. 

 

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 BBR-rubriek of nullen (zie bijlage 
I.18.) 

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

26 – 31 6 AN Blanco's 

32 – 80 49 AN Verantwoording (zie bijlage II.9.) 

81 – 128 48 AN Blanco's 
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3.14. Eindopname 

 

Posities Lengte Type Inhoud 
 

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

2 - 7 6 N Aantal gegevensopnames 1 in dit 
bestand 

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

14 - 28 15 N Totaal der bedragen (posities 35 tot 
49 van de gegevensopnames 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 bankstandaard gebruikte codes 

 

1. Opnamecode 
0 :          beginopname : bevat de identificatiegegevens; 

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

9 :          eindopname : bevat de controlegegevens. 

2. geschrapt 

3. Datumcode 
structuur : DDMMJJ 

4. geschrapt  

5. geschrapt 

6. geschrapt 

7. Versiecode 
Deze code geeft de versie van de overeenkomst aan waarnaar de financiële instelling of 
de cliënt zich richt bij het opmaken van de bestanden. 

Volgorde van de versies : 1, 2, 3 ........... A, B ..........Z 

8. Code meervoudig bestand 
Wanneer een drager verscheidene bestanden kan bevatten, betekent deze code in de 
eindopname : 

1 = een ander bestand volgt; 
2 = laatste bestand 
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9. geschrapt 

10. Code kosten voor internationale uitwisselingen 

NOR : normale kosten d.w.z.  gedeelde kosten: 

_____________________ - 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. 

11. Interne codes met betrekking tot de te debiteren of te crediteren 
rekening 

Structuur: 

. 1 blanco 

. alfabetische ISO-code van de munt van de rekening (3 alfabetische tekens) 

. 6 blanco’s 

12. Code met betrekking tot het te betalen bedrag 

C : indien het bedrag is uitgedrukt in de valuta van de creditering 
 (normaal geval). 
D : indien het bedrag bij uitzondering is uitgedrukt in de valuta van de 
 debitering [deze laatste moet verplicht de valuta van de gedebiteerde 
 rekening zijn] 

13. 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 uitschrijving van gekruiste cheque toegezonden aan de 
 opdrachtgever 
CHA : betaling door uitschrijving van niet gekruiste bankcheque 
 toegezonden aan het bankkantoor van de opdrachtgever 
CDA : betaling door uitschrijving van gekruiste bankcheque toegezonden 
 aan het  bankkantoor van de opdrachtgever 
TLX :  betaling per telex 
MAN : betaling per postmandaat 
Z + 2  alfabetische tekens : andere betalingswijzen. Bilateraal overeen te 
 komen met de financiële instelling 
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EUR : Europese betaling die beantwoordt aan de criteria gedefinieerd door 
 de bank. Indien niet is voldaan aan deze criteria, zal de betaling via 
 de normale weg worden uitgevoerd. 
bbb : (3 blanco's) betalingswijze overgelaten aan de keuze van de 
 financiële instelling van de opdrachtgever. 

14. geschrapt 

15. Muntcode 

ISO-code gevolgd door een blanco teken - links gealigneerd. 

16. Landencode 

ISO-codering (2 alfabetische tekens) 

17. Postcode land 

Identiek aan de landenaanduiding naast het kentekennummer van auto's. 

18. Code BBR-rubriek 

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.. 

Zie : Coördinatie van de richtlijnen inzake het bijhouden van de repertoria en het opmaken 
van de wisselstaten voor de erkende banken - (Coderingsrepertorium). 

19. Globalisatiecode debet 

Waarde 0 : geen globalisatie 
Waarde 1 : globalisatie van de bedragen van alle betalingen op de drager 

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

Voor globalisatie van enkele betalingen, zie bijlage I.20. hierna. 

20. Bilaterale akkoorden cliënt-bank 

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

De inhoud van deze zone moet bilateraal worden vastgelegd tussen de financiële 
instelling en haar cliënt. 
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Bijlage II : Commentaar betreffende sommige zones 

1. Identificatienummer van de afgever 
    Identificatienummer van de opdrachtgever 

De afgever van de drager kan iemand anders zijn dan de opdrachtgever wiens 
betalingsopdrachten op de drager voorkomen. 
Dat geldt onder meer voor "servicebureaus" die voor verscheidene opdrachtgevers 
werken. 
In dat geval is het mogelijk om op één drager betalingsopdrachten uitgaande van 
verscheidene opdrachtgevers op te nemen en op die drager verscheidene bestanden te 
plaatsen. Er is echter maar één bestand per opdrachtgever. 

2. Zone bestemd voor bilaterale betrekkingen 

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

3. Gevraagde uitvoeringsdatum 

Orders die deel uitmaken van een zelfde bestand mogen worden verwerkt op de 
verschillende data die alle volgen op de datum van ontvangst van de drager. Bij het 
ontbreken van een vermelding zal de financiële instelling het  order zo vlug mogelijk 
uitvoeren. 

4. Bedrag voor internationale uitwisselingen 

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 
tekening, maar kan worden afgedrukt tijdens de decodering. 
Indien er geen decimalen zijn, zijn de laatste 2 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 

Bestaat uit 150 alfanumerieke tekens 
Naam : 35 AN tekens 
Adres : 2 x 35 AN tekens 
             (een woord of een nummer mag zich niet tegelijk op 2 regels bevinden) 
Herkenningsteken postcode : 1 AN teken 

° Indien dat een "*" is, volgen er 34 tekens onderverdeeld als volgt : 
                         landcode : 3 AN tekens (postnorm zie bijlage I.17.) 
                         scheiding : 1 blanco 
                         postcode : 6 AN tekens 
                         plaats, staat, land : 24 AN tekens. 

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

Reserve : 10 blanco's (mogen thans nog niet worden gebruikt). 

6. Structuur van het adres S.W.I.F.T., ook BIC genoemd 

De BIC (Bank Identifier Code), ook SWIFT-adres genoemd, bestaat uit 8 tot 11 
alfanumerieke tekens en bevat   

• Een bankcode (4 tekens) 

• Een landcode (2 letters) 

• Een plaatscode (2 tekens) 

• En kan voor bepaalde banken worden aangevuld met een kantoorcode (3 tekens). 

 

De aflijning gebeurt links. 

7. Structuur van het loro/nostro rekeningnummer 

Structuur identiek aan die van een rekeningnummer in het Belgisch financieel systeem, in 
12 numerieke tekens. 

8. Mededeling voor internationale uitwisselingen 

Wanneer in een tekening de lengte van de zone wordt aangegeven in de vorm van een 
cijfer vermenigvuldigd met een ander, betekent dit dat de mededeling wordt 
doorgezonden op verscheidene lijnen en dat in dat geval een woord of een getal zich niet 
op 2 regels tegelijk mag bevinden. 
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9. Bedrag en BBR-inlichtingen 
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.  

Deze zone mag tot 5 maal worden vermeld voor elke verrichting in gegevensopname 1 en 
tot 19 maal in elke gegevensopname 2. Elke zone bestaat uit de volgende rubrieken : 

- BBRI-rubriek 

Rubriek met betrekking tot de aard van de verrichting. 
Heeft 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. 

- verantwoording 

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

10. Refertes van de opdrachtgever 

De opdrachtgever zal in deze refertes de gegevens vermelden die het mogelijk maken de 
verrichting te identificeren (microfilmnummer, enz.) 

11. Financiële instelling belast met de uitvoering 

De financiële instelling belast met de uitvoering is een financiële instelling waarmee de 
financiële instelling van de opdrachtgever correspondentie onderhoudt en die door haar is 
belast met de uitvoering van de betalingen. 

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

Die laatste zal, al naargelang haar correspondentiebetrekkingen, de instelling aanwijzen 
die met de uitvoering van de betalingen zal kunnen worden belast. 
De cliënt-opdrachtgever mag deze zone alleen in opdracht van zijn financiële instelling 
invullen. 
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12. Financiële instelling van de begunstigde 

De financiële instelling van de begunstigde is de financiële instelling die de rekening van 
de begunstigde voert maar die niet noodzakelijk correspondentie onderhoudt met de 
financiële instelling van de opdrachtgever. 

De cliënt-opdrachtgever zal in deze zone de financiële instelling van de begunstigde 
aangeven, als hij ze kent. 

Deze zone is niet bestemd voor gegevens betreffende de correspondentiebetrekkingen 
tussen de financiële instelling van de opdrachtgever en de financiële instelling van de 
begunstigde. 

Wanneer de financiële instelling van de begunstigde tevens de financiële instelling belast 
met de uitvoering is en voor zover de financiële instelling van de opdrachtgever haar cliënt 
een loro/nostrorekening heeft medegedeeld, mag die laatste worden vermeld in de zone 
"financiële instelling belast met de uitvoering". 

13. Mededeling van de opdrachtgever aan de begunstigde 

Deze zone bevat de voor de cliënt-begunstigde bestemde informatie omtrent de reden 
van betaling. 

Deze zone kan refertenummers, factuurnummers of andere bijzonderheden ten behoeve 
van de begunstigde bevatten. 

14. Mededeling van de opdrachtgever aan de financiële instelling van 
de begunstigde 

Deze zone bevat instructies/informatie van de opdrachtgever aan de financiële instelling 
van de begunstigde : PHONE BEN, TELEX BEN, NO CHARGES, enz. 

15. Voor de kosten te debiteren rekeningnummer 

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

Zo niet, zal deze zone blanco's of nullen bevatten. 

16. IBAN 
 

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

Het IBAN telt maximum 34 alfanumerieke tekens. Het IBAN bestaat uit een landcode 
(2letters), 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 controlegetal worden gevalideerd. 
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Voor nadere informatie, in het bijzonder met betrekking tot het algoritme voor validatie, zie 
standaard EBS 204 (hoofdstuk 6.1) van het ESCB, die u kan raadplegen op 
www.ecbs.org>IBAN>IBAN Standard and Related Publications > Standard > EBS 204 > 
chapter 6.1 

http://www.ecbs.org>iban>iban/
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