Alles over het Europese
overschrijvingsformulier

HET EUROPESE OVERSCHRIJVINGSFORMULIER

In deze folder vind je meer informatie over het Europese overschrijvingsformulier. Met dat formulier kan je, zowel in België als in de andere SEPA-landen,
overschrijvingen in euro uitvoeren (SEPA-landen: alle lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen zoals IJsland, Liechtenstein, Monaco,
Noorwegen, San Marino en Zwitserland.)
Belgische banken aanvaarden alleen het Europese formulier.

Hoe ziet het Europese overschrijvingsformulier eruit?
Voor het invullen van een Europees overschrijvings-formulier, ga je best 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
• je handtekening.

Bij het invullen van de vakjes voor het vermelden van de IBAN en de BIC, start je best links.
(Voor meer info: zie volgende pagina.)
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Meestal heeft de begunstigde de gestructureerde mededeling vooraf afgedrukt.

HET EUROPESE OVERSCHRIJVINGSFORMULIER

Wat is een IBAN en een BIC?
Een IBAN (staat gelijk aan een bankrekeningnummer. Het aantal tekens varieert van land
tot land, maar bedraagt maximaal 34. Aan het
begin van elke IBAN staan telkens twee letters
die overeenstemmen met de (ISO)-code van
het land waarin de rekening wordt gehouden
(bijvoorbeeld FR voor een Franse rekening of
NL voor een Nederlandse rekening).

De BIC is bedoeld om een bank te herkennen. De BIC telt 8 of 11 tekens en bestaat uit
een bankcode (4 tekens), een landcode (ISO)
(2 letters), een plaatscode (2 tekens) en kan voor
bepaalde banken worden aangevuld met een
kantoorcode (3 tekens).
Voorbeeld Belgische BIC-code: BANKBEBB.

In ons land bestaat een IBAN-nummer
uit 16 tekens (oorspronkelijk waren dat er
12). Aan het begin staan de letters ‘BE’,
gevolg door 2 cijfers. Daarna volgen de
12 cijfers van het nationaal rekeningnummer.
Een Belgisch rekeningnummer kan er dus zo
uitzien: BE68 5390 0754 7034
Het IBAN van uw Belgische bankrekening
staat vermeld op uw rekeninguittreksels.

Welke landen behoren tot
de SEPA-zone?
De volledige landenlijst staat op de website van de European
Payments Council www.europeanpaymentscouncil.eu.

Je kan de Europese overschrijving
zowel op papier als
via digitale kanalen gebruiken.

Vragen?
Zie www.febelfin.be
of
contacteer uw bank

