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Forum for the Future

Het onderwerp was : «Het ondernemerschap ten
aanzien van de fiscale en sociale uitdagingen : is
een constructieve consensus mogelijk ?»
Voorzitter Jean-Marie Conter, die het debat leidde, gaf
eerst een overzicht van de economische en sociale toestand van ons land. Hij stelde vast dat het aantal faillissementen sinds begin 2013 al opgeklommen was tot het
trieste record van 11 197 en uitte de vrees dat dit aantal
tegen eind 2013 nog zou toenemen om het schrikbarende cijfer van 12 000 bedrijfssluitingen te bereiken.

Die trieste werkelijkheid moet echter enigszins genuanceerd worden omdat het voornamelijk om zeer
kleine ondernemingen (ondernemingen met 1 tot
5 werknemers) gaat. De oorzaken van die faillissementen zijn natuurlijk van velerlei aard : ontoereikende opleiding van sommige bedrijfsleiders, een
onvolledig of onnauwkeurig financieel en/of businessplan of een plan dat geen rekening houdt met
de economische werkelijkheid, te zware belastingdruk, te hoge sociale lasten, …
De voorzitter wees er ook op dat, volgens een enquête
die de Nationale Bank van België in november 2013 bij
de ondernemingen heeft uitgevoerd, de conjunctuur
de laatste tijd toch ietwat verbeterd is.

Tweetalig panelgesprek met als onderwerp «Het ondernemerschap ten aanzien van de fiscale en sociale uitdagingen : is een constructieve consensus mogelijk ?» In het panel (van rechts naar links : Jean-Marie Conter, voorzitter BIBF (moderator), minister Sabine
Laruelle, Jan Van Dyck (hoofd cel Fiscaliteit – Kabinet Minister Koen Geens), Christine Lhoste (secretaris-generaal UCM), Anne
Demelenne (algemeen secretaris FGTB), Jan Sap (directeur-generaal Unizo) en Xavier Schraepen, Ondervoorzitter BIBF
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Op de vijfde editie van het Forum for the Future heeft
het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en
Fiscalisten (BIBF) een ontmoetingsdebat georganiseerd rond een thema dat zowel in de geschreven pers
als in de audiovisuele media geregeld centraal staat.

Hij meende ook dat het mogelijk moet zijn om, in een
serene sfeer en met een constructieve geest, oplossingen te vinden om onze economie weer op de sporen te
krijgen. Hij drukte er vooral op dat men ermee moet
ophouden de zelfstandigen en de werknemers tegen
elkaar op te zetten, met de voordelen en de nadelen
die eigen zijn aan de twee statuten, zoals sommigen
maar al te graag doen. Dergelijk debat leidt tot niets
anders dan achterhaalde en steriele beschouwingen.
De oplossingen die moeten aangereikt worden om uit
dit moeilijk sociaal-economisch klimaat te klimmen,
moeten zowel de zelfstandigen en de vrije beroepers
als de werknemers ten goede komen.
Zoals u hier verder zult zien, werd het debat gaandeweg gehouden door prominente personen met een
gedegen kennis van de behandelde problematiek :
– Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s,
Zelfstandigen en Landbouw;
– Jan Van Dyck, adjunct-kabinetschef cel fiscaliteit
op het kabinet van Koen Geens, minister van Financiën;
– Christine Lhoste, secretaris-generaal van de UCM;
– Anne Demelenne, secretaris-generaal van het FGTB;
– Jan Sap, directeur-generaal van Unizo;
– Xavier Schraepen, ondervoorzitter van het BIBF en
vertegenwoordiger van de cijferberoepen.

De economische toestand van België
De diverse panelleden staken van wal met een schets
van de economische toestand van ons land. Onze
voogdijminister, Sabine Laruelle, onderstreepte dat
de globale schuldgraad van België gedaald is. Welis-

waar nog niet genoeg, maar de tendens is dalend. En
de toestand is in België over het algemeen minder
dramatisch dan in vele andere landen van de EU. Ondanks druk vanuit Europa, dat eerder opteerde voor
een streng bezuinigingsbeleid, zijn wij ons blijven
inspannen voor de ondernemingen.
De organisaties van zelfstandige ondernemers, Christine Lhoste (UCM) en Jan Sap (Unizo), wezen van hun
kant op de povere balans van 2013 : te veel faillissementen, verlies aan arbeidsplaatsen, minder beginnende zelfstandigen (starters), met een lichte nuancering voor Vlaanderen waar er minder faillissementen
werden geregistreerd.
Bij de vakbonden denken ze dat de economische en sociale crisis voornamelijk te wijten is aan druk vanuit
de EU, die de regering ertoe verplichtte om bezuinigingen door te voeren. Anne Demelenne hamerde erop
dat er absoluut weer geïnvesteerd moet worden in de
industrie om de tewerkstelling te doen opleven. Zij
pleitte voor een billijkere belasting van de inkomsten,
inclusief de roerende en onroerende inkomsten, door
de oprichting van een vermogenskadaster en de volledige opheffing van het bankgeheim. Dat is wat men in
syndicaal jargon «global tax on web» noemt, met het
doel de fiscale administratie in staat te stellen om haar
controles preciezer te richten. Door de belasting opnieuw echt progressief te maken en dit op de globaliteit van de inkomens, kunnen de inkomsten uit arbeid
minder belast worden en kan de koopkracht hersteld
worden. Ten slotte moet de notionele interest vervangen worden door fiscale steun aan bedrijven die investeren en werkgelegenheid in stand houden en creëren.

Véronique Sirjacobs, Juriste bij het BIBF houdt een seminarie over de anti-witwaswetgeving
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De ondervoorzitter van het BIBF, Xavier Schraepen,
stelde vast dat de Belgen over zeer veel spaargeld beschikken en dat dit geld beter in het economische circuit zou kunnen gebracht worden, door het te investeren in sectoren met een hoge toegevoegde waarde
en die arbeidsplaatsen opleveren voor gekwalificeerde
werknemers.

Duurzame tax-cificatie : een
neologisme van bij ons !
Voorzitter Conter herinnert aan de goede relaties tussen de minister van Financiën, Koen Geens, en de
cijferberoepers. De minister heeft immers aangekondigd dat hij naar een tax-cificatie met de economische
beroepen streeft.
Maar waarover gaat het nu precies ?
Jan Van Dyck, adjunct-kabinetschef cel fiscaliteit op
het kabinet van de minister van Financiën, verschafte
ons enige opheldering. Het gaat om een overlegplatform waarop de economische beroepen, de advocaten
en de notarissen regelmatig bijeenkomen om met de
fiscale administratie van gedachten te wisselen over
de controles, de op stapel staande wetgeving, de eventuele hiaten in de wetgeving en de toepasbaarheid
ervan. De grote principes van dit systeem steunen
trouwens op de hervatting van de dialoog en de versterking van de vertrouwensrelatie tussen de administratie, de economische beroepen en hun cliënten en
op het aanknopen van respectvolle relaties in het belang van alle betrokken partijen. Door het wederzijdse vertrouwen en respect dat eruit moet voortvloeien,

zou er voor aantijgingen zoals dat de economische beroepen de medeplichtige zijn van hun cliënten als het
om fiscale fraude gaat, geen plaats meer zijn.
Dit overlegplatform ligt in de lijn van de dialoog die
destijds werd aangeknoopt in het kader van de protocollen «Jamar» en «Clerfayt», die met de fiscale administratie werden gesloten.
Zonder in detail te treden, vermeldde Jan Van Dyck
al enige positieve punten die van deze toenadering
mogen verwacht worden : de reactivering van het
spaargeld van de gezinnen door het meer te richten op beleggingen en andere producten van productieve aard, de overgangsmaatregel inzake de opneming van belaste reserves in het kapitaal van de
kmo’s en de nieuwe tarieven van de roerende voorheffing van 15 %, alleen voor de kmo’s, die zowel
gelden voor kapitaalverhogingen als oprichtingen
van nieuwe kmo’s. Uiteraard kon niet onvermeld
blijven dat hij nog werk wil maken van een versoepeling van sommige fiscale maatregelen ten gunste
van de ondernemingen (vooral in de horecasector),
de toepassing van de 309 %-regel (de bijzondere aanslag op geheime commissielonen) op maat van elk
concreet geval en de verlichting van de overgangsregeling betreffende de liquidatieboni.
Ook de notionele interest moet volgens hem herdacht
worden, met in het achterhoofd het economische herstel en de jobcreatie, maar zonder ons te laten leiden
door overwegingen van electorale aard. Maar de notionele interest gewoon afschaffen, blijft ook een mogelijke optie.

Patrick Deleu, Lid Nationale Raad BIBF in het interinstitutenseminarie betreffende de elektronische factuur
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De fiscaliteit : een Belgische kwaal ?
De deelnemers waren het erover eens dat de fiscale en sociale lasten veel te hoog zijn in ons land en
het concurrentievermogen aantasten. Maar over de
remedies om eraan te verhelpen, verschillen ze van
mening. Anne Demelenne vindt dat de consumptiegoederen te zwaar belast worden (65 % van de totale
belasting) en dat de personenbelasting te hoog is,
maar Sabine Laruelle, Christine Lhoste en Jan Sap
leggen eerder de nadruk op het grote verschil tussen het brutoloon en het nettoloon. Zij pleiten voor
lagere lasten op de lage lonen en een loonkostverlaging voor de aanwerving van jongeren, vooral
in de kleine en de zeer kleine ondernemingen, en
een betere opleiding van de werknemers (sommige
jobaanbiedingen geraken niet ingevuld bij gebrek
aan gekwalificeerd personeel). Vervolgens moet er
absoluut een stabiele fiscaliteit komen. De regels
veranderen te vaak, en dat is nefast voor het vertrouwen van de investeerders en de activering van
het spaargeld. Ook de banken moeten aangespoord
worden om te investeren in de kmo’s die, zoals u wel
weet, 97 % van het economisch-industriële weefsel
van het land vormen. Ten slotte moeten de zelfstan-

digen beter geïnformeerd worden over beschikbare
overheidssubsidies, aanwervingssteun, exportsubsidies, ...

Besluit
Terwijl de vakbonden veeleer pleiten voor een billijkere belasting (de globale belasting, zie hoger), moet volgens de zelfstandigen en de cijferberoepen voorrang
worden gegeven aan een verlaging van onze loonhandicap, en wel door de lasten die op de ondernemingen drukken te verminderen en het nettoloon van de
werknemers te verhogen.
Zoals de lezer zelf kan vaststellen, is het geen peulschil om al deze standpunten te verzoenen, maar we
onderlijnen zeker al het feit dat dit debat, dat verre
van afgesloten is, alvast in de serene en constructieve sfeer is verlopen, die Voorzitter Jean-Marie Conter
gewenst had.

Gaëtan HANOT
Verantwoordelijke voor de publicaties van het BIBF en
redactiesecretaris van Pacioli

De problematiek van de heropening
van de handelsdebiteurenrekeningen
De titel van dit artikel komt misschien verrassend
over : de door het BIBF erkende boekhouder(-fiscalist),
die is uitgerust met een goede boekhoudsoftware,
denkt ongetwijfeld dat deze verrichting automatisch
wordt ‘beheerd’ door zijn boekhoudpakket.
En toch, met de eerste boekhoudsoftwarepakketten
was een voorlopige heropening mogelijk voordat de
handelsdebiteurenrekeningen definitief werden heropend. En als er diverse verrichtingen waren geboekt,
kon het bedrag van de som van de individuele rekeningen niet meer gelijk zijn aan de ‘centralisatierekening’ aangezien deze optelling afkomstig was van de
voorlopige balans van de rekeningen en niet van de
definitieve rekeningenbalans.
Vóór het afsluiten van de jaarrekening kan het beheersorgaan (vaak bijgestaan door een cijferberoeper)
vaststellen dat de individuele handelsdebiteurenreke-

4

ningen niet zijn gesaldeerd. Daarvoor kunnen heel
uiteenlopende verklaringen bestaan :
– het bestaan van dubbele informatie, m.a.w. één of
meer betalingen die onder een andere naam werden
geboekt in de financiële dagboeken (bv. omdat de
echtgenoot de betaling heeft gestort, of als het gaat
om een vennootschap, wanneer een aandeelhouder,
vennoot of bestuurder de overschrijving heeft uitgevoerd);
– het bestaan van een dubbele betaling die bij vergissing werd uitgevoerd;
– het bestaan van een niet-geboekte creditnota;
– er werd geen rekening gehouden met een vaste of,
meer algemeen, een voorwaardelijke korting die
gekoppeld is aan een verkoopfactuur;
– het feit dat gewoon werd vergeten om een verkoopfactuur te boeken.
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In het KB van 12 september 1983 dat de rekeningen
van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel (MAR) bepaalt, wordt verduidelijkt dat de rekeningen met een debetsaldo als debet worden geboekt
in rubriek VII.A. van het actief (handelsvorderingen
op ten hoogste één jaar); op het passief wordt gebruik
gemaakt van rubriek IX.C.1. (handelsschulden op ten
hoogste één jaar).
Vreemd is dat het MAR geen rekening vaststelt die
moet worden gebruikt voor de handelsdebiteurenrekeningen met een creditsaldo noch voor de leveranciersrekeningen met een debetsaldo. Voor zover wij
weten is in het KB van 30 januari 2001 geen enkele
specifieke waarderingsmethode vermeld.
De specialisten zijn het echter over één zaak eens, in
die zin dat het gaat om één van de werkzaamheden
op het einde van het boekjaar; de rekenkundige en
logische controles van de Balanscentrale/NBB maken
het niet mogelijk om een jaarrekening op te stellen
waarbij het totaalsaldo van de handelsdebiteuren een
creditsaldo zou zijn.

Voorbeeld
Handelsdebiteur ALPHA vertoont een creditsaldo
van 12 100 euro; op 31 december (in de veronderstelling dat dit de afsluitingsdatum van de jaarrekening
van de vennootschap is) doet men de volgende boeking :
400

Handelsdebiteuren met
creditsaldo

443

Aan Handelsdebiteuren met
creditsaldo

12 100,00

van ‘440 Leveranciers’ tot ‘444 Te ontvangen facturen’.

Voorbeeld (vervolg)
Het is mogelijk dat het saldo van een individuele
handelsdebiteurenrekening afkomstig is van een
verkoopfactuur die niet was geboekt (bv. omdat Angelsaksische klanten meer de neiging hebben om de
nummering bij het begin van elke maand opnieuw op
1 te beginnen, bijvoorbeeld december = 2013/12/001
en vervolgens 2013/12/002, …). Als er een derde factuur bestaat in de maand december en die niet tijdens
de gewone termijnen werd betaald, noch werd bezorgd aan de boekhouder, zou het nodig kunnen zijn
om de volgende boeking te doen :
40

Te innen opbrengsten

70

Aan Omzet

En, bij de boeking van de factuur :
400

Handelsdebiteur ALPHA

404

Aan Te innen opbrengsten

451

Een variant bestaat erin om in het dagboek voor de
diverse verrichtingen het volgende te boeken :
400

Handelsdebiteur ALPHA

70

Aan Omzet

4514

12 100,00

Opmerkingen :
– Deze boeking moet op de eerste dag van het volgend belastbaar tijdperk worden teruggeboekt.
– Wij bevelen aan om de individuele betrokken handelsdebiteur niet te debiteren (en nog minder om
de op hem betrekking hebbende rekeningen af te
vinken) om later wijs te worden uit de historiek van
die handelsdebiteur.
– Bepaalde beroepsbeoefenaars doen deze boeking
slechts ten belope van het totaal creditbedrag van
alle handelsdebiteuren; deze praktijk moet volgens
ons worden afgeraden want ze is niet in overeenstemming met het principe van afzonderlijke waardering (cf. art. 31 van het KB van 30 januari 2001).
– De rekening ‘445 Handelsdebiteuren met creditsaldo’ is eveneens correct maar wordt slechts zelden herkend door de software die als hulpmiddel
wordt gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening voor de NBB. Deze beperken vaak de invoer
van de gegevens tot de rekeningen 440/4 d.w.z.
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Te betalen btw

Te betalen btw/regularisaties (rooster 61)

Merk op : het zal dan nodig zijn om de boekhoudkundige omzet/btw-omzet opnieuw in overeenstemming
te brengen. In bepaalde gevallen zullen correcties
worden doorgevoerd in de aangifte in de Ven.B. (verborgen reserves, onderwaardering van activa).
Tot besluit raden we onze confraters aan om waakzaam te zijn … niet alleen bij de afsluitingsverrichtingen (inventaris) maar ook in de loop van het boekjaar.
Het komt voor dat ondernemingen die veel contante
verkopen doen een samenvattende maandelijkse factuur opstellen voor deze leveringen van goederen/
dienstverrichtingen en dat een klant vervolgens een
factuur vraagt, waarbij hij zijn eigen btw-nummer
opgeeft.

Stéphane MERCIER
Erkend boekhouder-fiscalist
Lid Stagecommissie BIBF
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SEPA en IBAN – wat verandert er
voor u en uw klanten op 1 februari
2014 ?
1. SEPA en IBAN – een algemene
situering

Verplicht gebruik van het rode Europese
overschrijvingsformulier

Met ingang van 1 februari 2014 betaalt iedereen in
de SEPA-zone (omschrijving van de zone, zie verder
onder 4) met een IBAN-nummer als rekeningnummer met betaalmiddelen die zowel voor binnenlandse als voor grensoverschrijdende eurobetalingen
bruikbaar zijn. Vanaf dat ogenblik is er dus geen
onderscheid meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en is het de bedoeling
dat alle betalingen binnen deze zone even efficiënt
gebeuren. Sinds 1 januari 2007 was het gebruik
van de IBAN-rekeningstructuur al verplicht voor
grensoverschrijdende verrichtingen binnen de eurozone.

Uw bank biedt u wellicht al sinds enkele jaren het Europese rode overschrijvingsformulier aan (met vermelding van het IBAN) en de nieuwe SEPA-standaard
om Europese overschrijvingen elektronisch in te voeren. Deze nieuwe SEPA-standaard is verplicht vanaf
1 februari 2014.

SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’.
Het IBAN, ‘International Bank Account Number’,
wordt gebruikt om internationale transacties tussen rekeningen en banken gelegen in verschillende
landen vlotter te laten verlopen (zie verder onder 5.
omtrent de structuur van de IBAN).

2. Wat zijn hiervan de praktische
gevolgen voor u en uw klanten ?
Gebruik van het
IBAN-rekeningnummer
Iedereen in België (en bij uitbreiding iedereen binnen
de SEPA-zone) zal vanaf 1 februari 2014 gebruik moeten maken van het IBAN als rekeningnummer. Dit
kan een verregaandere impact hebben op uw organisatie dan het op het eerste zicht zou lijken. Zo heeft
bijvoorbeeld het gebruik van het IBAN niet enkel een
impact op de administratie en de informaticasystemen van een organisatie, maar moeten ook alle communicatiemiddelen worden aangepast waarop het rekeningnummer vermeld staat.
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Beheer van de domiciliëringen
Vanaf 1 februari 2014 zal u facturen via domiciliëring innen, zowel in België als in andere landen van
de SEPA-zone. Echter, de mandaten voor deze Europese domiciliëringen worden in de toekomst beheerd
door de schuldeiser zelf, in plaats van door de banken van de klanten/schuldenaars ! Ook zal de betaler
vanaf 1 februari 2014 het recht hebben om aan zijn
betalingsdienstaanbieder op te dragen dat de inning
van een domiciliëring tot een bepaald bedrag en/of bepaalde periodiciteit wordt beperkt.

3. Welke stappen moeten u en uw
klanten ondernemen om tijdig in
orde te zijn met de nieuwe regeling
en verplichtingen ?
In de documentatie die zij rond het gegeven van
‘SEPA’ heeft verspreid, heeft de overheid ook een aantal aanbevelingen verspreid omtrent de te ondernemen acties door de verschillende marktdeelnemers.
Deze aanbevelingen zijn van uitermate groot belang,
zowel voor u als voor uw klanten.

Opstellen van een actieplan
Het is belangrijk een actieplan op te stellen met de
verschillende te ondernemen acties, met aanduiding
van de verantwoordelijken binnen de organisatie voor
de verschillende elementen. Hoe groter en complexer
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de organisatie, hoe uitgebreider het actieplan zal zijn.
Zo raakt het gebruik van het IBAN niet alleen aan de
administratie en de systemen, maar moeten ook de
communicatiemiddelen waarop het rekeningnummer
vermeld staat worden aangepast. Ook hebben bedrijven die in meerdere landen van de SEPA-zone actief
zijn, in principe nog maar één rekening nodig.

Planning opstellen met
softwareleverancier en/of boekhouder
Afhankelijk van de situatie, kan het zowel voor u als
voor klanten belangrijk zijn om een planning op te
stellen met de softwareleverancier of met de boekhouder. De gebruikte software zal moeten aangepast worden aan het IBAN en de SEPA-normen.

Het vastleggen van een overgangsdatum
Het verdient aanbeveling om binnen het actieplan
een duidelijke overgangsdatum vast te leggen. Met
ingang van 1 februari 2014 kunnen de oude rekeningnummers, overschrijvingen en domiciliëringen
niet meer gebruikt worden. Het is dus van uitermate
groot belang om alle nodige veranderingen uit te
voeren voor deze datum. Er moet uiteraard niet gewacht worden tot de ultieme datum, uw organisatie
kan nu al volledig migreren naar de nieuwe situatie.
Stel de overgang dus niet uit tot op het laatste moment.

Informeren van alle stakeholders
U moet alle betrokkenen tijdig informeren. Het gaat
hier over uw medewerkers, leveranciers, klanten en
andere handelsrelaties. Zij moeten tijdig op de hoogte
gebracht worden van uw nieuwe bankgegevens. Dit
betekent uiteraard ook dat alle websites waarop uw
rekeningnummers vermeld staan en documenten
zoals salarisfiches, facturen, bestelbons, contracten, ... moeten worden bekeken en aangepast. Weet
dat u alle rekeningnummers met een ‘oude’ Belgische
structuur in één keer kan laten overzetten naar het
IBAN d.m.v. een conversietool die beschikbaar is op
www.sepabelgium.be.

Verzamelen van IBAN-nummers
U moet ook tijdig alle IBAN-nummers van uw contactpersonen verzamelen en aanpassen in uw administratie en/of informatica- en boekhoudsystemen.

De impact van de nieuwe
domiciliëringsnormen
Indien uw activiteit hiermee in aanraking komt, is
het van primordiaal belang om de impact van de nieuwe domiciliëringsnormen op de procedures van uw
onderneming na te gaan, vooral in het kader van de
nieuwe mandaten die u zal moeten beheren.
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Het is voor iedere marktdeelnemer nu dan ook de
hoogste tijd om :
i) kennis te nemen van de verschillende wijzigingen;
ii) te analyseren op welke businessprocessen deze
wijzigingen een impact kunnen hebben;
iii) het hiervoor bedoelde actieplan op te stellen.
Iedere onderneming die op deze wijzigingen niet is
voorbereid en niet klaar is tegen 1 februari 2014 kan
in serieuze moeilijkheden geraken.

4. Geografische toepassing van
SEPA
De SEPA-zone wordt gevormd door alle 28 landen van
de EU, aangevuld met Noorwegen, Ijsland, Liechenstein (deze drie landen maken geen deel uit van de
EU, maar maken deel uit van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco. Daarnaast zijn
er nog een aantal landen buiten de SEPA-zone waar
de IBAN-rekeningstructuur ook in gebruik is (zie
verder onder 5).

5. Het IBAN-nummer – structuur –
overzicht binnen SEPA
Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en
heeft een vaste lengte per land. Het IBAN bestaat uit
een landcode (twee letters), een controlegetal (twee
cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.
In tegenstelling tot de BIC die naar een bepaalde
bank verwijst, verwijst het IBAN naar een individuele
bankrekening.
Op 1 februari 2014 gaat iedereen binnen SEPA over
op IBAN, voor iedereen worden de nummers van de
bankrekeningen vervangen door een IBAN.
Hieronder geven we een overzicht van de structuur van de IBAN in de verschillende landen binnen
SEPA. Hiervoor staat A voor een alfabetisch karakter,
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0/1/2/3/4 voor een numeriek karakter en X voor een
alfanumeriek karakter.
België
Bulgarije
Cyprus

BE12 1234 1234 1234
BG00 AAAA 0000 00XX XXXX XX
CY12 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Litouwen
Luxemburg
Malta

Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk (1)
Griekenland
Groot-Brittanië (2)
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein

DK12 1234 1234 1234 12
DE12 1234 1234 1234 1234 12
EE12 1234 1234 1234 1234
FI12 1234 1234 1234 12
FR 1234 1234 1234 1234 1A34 123
GR12 1234 1234 1234 1234 1234 123
GB12 XXXX 1234 1234 1234 12
HU12 1234 1234 1234 1234 1234 1234
IE12 XXXX 1234 1234 1234 12
IS12 1234 1234 1234 1234 1234 12
IT12 A234 1234 1234 1234 1234 123
HR12 1234 1234 1234 1234 1
LV12 XXXX 1234 1234 1234 1
LI12 1234 1234 1234 123X X

Monaco
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal (3)
Slovakije
Roemenië
Slovenië
Spanje (4)
Tsjechië
Zweden
Zwitserland

(1)
(2)
(3)
(4)

LT12 1234 1234 1234 1234
LU12 1234 1234 1234 1234
MT12 XXXX 1234 1234 1234 XXXX XXX1
12X
MC12 1234 1234 1234 1234 1X34 123
NL12 XXXX 1234 1234 12
NO12 1234 1234 123
AT12 1234 1234 1234 1234
PL12 1234 1234 1234 1234 1234 1234
PT12 1234 1234 1234 1234 1234 1
SK12 1234 1234 1234 1234 1234
RO12 XXXX 1234 1234 1234 1234
SI12 1234 1234 1234 123
ES12 1234 1234 1234 1234 1234
CZ12 1234 1234 1234 1234 1234
SE12 1234 1234 1234 1234 1234
CH12 1234 1234 1234 1234 1

met inbegrip van Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon en Réunion
met inbegrip van Gibraltar – GI12 XXXX 1234 1234 1234 123
met inbegrip van de Azoren en Madeira
met inbegrip van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla.

Noteer dat voor de volgende landen buiten de SEPAzone de IBAN-rekeningstructuur ook van toepassing is :
Andorra
Faroer Eilanden
Guernsey
Macedonië
San Marino

Bosnie-Herzegovina
Frans Polynesië
Jersey
Mauritius
Servië-Montenegro

Tunesië

Turkije

Eiland Man
Groenland
Nieuw-Caledonië
Franse Zuidelijke
Gebieden
Wallis en Futuna

6. Nood aan verdere informatie ?
Voor verdere informatie kunnen u en uw klanten
steeds contact opnemen met de bank. De banken kunnen verdere en concrete inlichtingen geven over te ondernemen stappen. Tevens vindt u ook nog heel wat
bijkomende en achtergrondinformatie op de website
www.sepabelgium.be.

Sven REYNDERS

Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen
in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De
redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke
uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. – Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/626 03 80, Fax. 02/626 03 90 e-mail : info@bibf.be, URL : http: //www.bibf.be.
Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus,
Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.
Gerealiseerd in samenwerking met kluwer – www.kluwer.be
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