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SEPA CREDIT TRANSFER : Frequently Asked Questions (FAQ)
AFKORTINGEN








BBAN : Basic Bank Account Number
BIC : Business Identifier Code
EPC : European Payments Council
EU : European Union
IBAN : International Bank Account Number
SCT : SEPA Credit Transfer
SEPA : Single Euro Payments Area

0° ALGEMENE INFORMATIE


Mag SCT worden gebruikt voor andere betalingen?
De Europese XML implementatierichtlijnen voor SCT zijn uitsluitend van toepassing op
overschrijvingen in euro binnen de SEPA‐zone.
De Febelfin XML implementatierichtlijnen omvatten echter zowel SCT als niet‐SCT betalingen
(niet‐euro en/of landen buiten SEPA en/of cheque) met verschillende regels.



Mag de SCT gebruikt worden in landen waar de EUR niet de officiële munt is?
Ja, want de SEPA‐zone omvat naast de EU‐lidstaten (Zweden, Verenigd Koninkrijk etc.) ook
niet EU‐landen zoals IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.



Zijn er beperkingen voor welbepaalde landen?
Ja; deze informatie vindt u via de volgende link :
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=328
Deze beperkingen betreffen voornamelijk Frankrijk en, in zekere mate, het Verenigd
Koninkrijk (de Kanaaleilanden behoren niet tot de SEPA‐zone)

1° AANBIEDING VAN BETALINGEN


Is het gebruik van de BIC verplicht?
Indien de begunstigde rekeninghouder bij een niet‐Belgische bank is, dan moet de BIC tot
1 februari 2016 vermeld worden.
Opgelet : als je SCT’s afgeeft in XML‐bestanden, dan zijn de tags <debtor agent> en
onderliggende tag <financialinstitutionid> verplicht. Je kan hier in plaats van de BIC mee te
geven gebruik maken van de tag <other> “NOTPROVIDED”.



In welk formaat dienen de SCT‐files te worden afgegeven?
XML pain.001.001.03 : https://www.febelfin.be/nl/betaalverkeer/richtlijnen‐en‐protocollen‐
bankstandaarden
SEPA gebruikt de UNIFI (ISO 20022) XML message standard.



Waar vind ik de structuur van het IBAN terug?
http://www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf



Hoe kan ik rekeningnummers met Belgische structuur (BBAN) omzetten in BIC + IBAN?
http://www.sepabelgium.be/nl/bban‐iban‐bic‐converter. Of contacteer uw bankier.



Waar kan ik de geldigheid van een IBAN controleren?
http://www.tbg5‐finance.org/?ibancheck.shtml
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Bestaat er een centraal europees IBAN‐bestand?
Neen



Waar kan ik een bestaande BIC terugvinden ?
http://www.swift.com/bsl/index.faces;DIRECTORIES=r22YRL4WbJnfTly2QhsJvLsMWhTTNjy0
1f6Zf110Nd89ZppTQpbh!1332197574



Wat is het onderscheid tussen een BIC en een SWIFT‐code of ‐adres?
Er is totaal geen onderscheid!

2° DAGAFSCHRIFTEN


Kan ik XML‐rapportering gebruiken in plaats van CODA?
Ja, maar contacteer in dat geval uw bank voor bijkomende informatie.

