Productwijzer

Europese domiciliëring
Wat is een Europese domiciliëring?

Van de Belgische domiciliëring
naar de Europese domiciliëring

Schakelen alle leveranciers over
op Europese domiciliëringen?
Hoe maakt u een Europese
domiciliëring aan?

Wat als u niet akkoord gaat?

Hoe blokkeert u een invordering?

Kunt u een blokkering ook weer
ongedaan maken?
Nieuw vanaf februari 2014: de
lijsten van uw Europese
domiciliëringen.

Hoe en wanneer krijgt u het geld
terug dat volgens u onrechtmatig
werd afgehaald?

Wilt u een Europese domiciliëring
stopzetten?

Hebt u momenteel nog een
nationale domiciliëring?

Met een domiciliëring kunnen uw leveranciers/schuldeisers het bedrag van al dan niet regelmatig terugkerende facturen voor
bv. water, elektriciteit, gas, telefoon… rechtstreeks innen bij uw bank. Het verschuldigde bedrag wordt van uw rekening
afgehouden. Daarvoor moet u uitdrukkelijk uw toestemming geven aan de leverancier. Daarna hoeft u niets meer te doen: elke
betaling gaat keurig en op het juiste moment van uw rekening af.
Belangrijk: deze productwijzer betreft alleen domiciliëringen tussen een leverancier en een particuliere klant en focust op de
wijzigingen voor particuliere klanten, niet voor professionele klanten/leveranciers.
Vroeger waren domiciliëringen tot het nationale grondgebied beperkt. In 2009 voerde Europa de SEPA (Single European
Payment Area) in, de eengemaakte ruimte voor betalingen in euro. Dankzij SEPA kan een Belgische klant bijvoorbeeld ook zijn
facturen van een Spaanse leverancier via domiciliëring betalen.
Belangrijk: Vanaf 1 februari 2014 zijn er nog uitsluitend Europese domiciliëringen (geldig voor domiciliëringen met Belgische
en Europese leveranciers). De 'nationale' domiciliëringen verdwijnen dan. Als klant hoeft u niets te doen om uw Belgische
domiciliëringen om te schakelen naar Europese domiciliëringen. Daar zorgt uw leverancier voor. Hij zal u op de hoogte
brengen van de migratie en u de nieuwe referentie meedelen van uw Europese domiciliëring.
Nee, een klein aantal zelfstandigen en ondernemingen schakelen niet over op de Europese domiciliëring. Uw leverancier moet
u op de hoogte brengen en u een ander middel voorstellen om uw facturen te betalen (via overschrijving bijvoorbeeld).
Als klant geeft u de toestemming - een zogeheten mandaat - aan uw leverancier om het bedrag van zijn facturen in te
houden op uw rekening. Dat heeft tot gevolg dat u niet langer een domiciliëring kunt aanvragen in uw BNP Paribas Fortiskantoor of via PC banking.
Belangrijk: Bij een Europese domiciliëring is uw schuldeiser (leverancier van elektriciteit, water, telefoonmaatschappij enz.)
verantwoordelijk voor het maken, beheren en opslaan van uw domiciliëringsopdrachten. U moet dus aan uw leverancier
toelating verlenen en een mandaat ondertekenen. Hij zal dan de nodige stappen ondernemen.
Bij een Belgische domiciliëring zorgt de bank daar nog voor tot februari 2014.
De Europese domiciliëring biedt u als particuliere klant een ruimere bescherming:

U kunt via PC banking of uw kantoor een maximumbedrag invoeren voor een welbepaalde schuldeiser.
Een hoger bedrag zal dan niet worden afgehouden, de domiciliëring zal niet worden uitgevoerd.

U kunt de bank opdracht geven om een domiciliëring te blokkeren vóór er effectief een bedrag van uw
rekening afgaat.

U kunt binnen een termijn van 8 weken vragen dat een bedrag dat al van uw rekening gegaan is,
teruggestort wordt. In dat geval blijft de schuld uiteraard nog openstaan.
Belangrijk: Uw schuld tegenover uw schuldeiser blijft. U moet dus met uw leverancier zo spoedig mogelijk tot een akkoord
komen om kosten wegens niet-betaling te vermijden.
Via PC banking of uw kantoor kunt u bepaalde automatische afhoudingen blokkeren. Er zijn verschillende mogelijkheden:

U blokkeert een specifieke invordering. Twee dagen vóór de invordering van een Europese domiciliëring
zal de informatie (waaronder het af te houden bedrag) beschikbaar zijn in uw PC banking en in uw BNP
Paribas Fortis-kantoor. Vanaf dan kunt u de betaling blokkeren om te vermijden dat ze wordt uitgevoerd.

U blokkeert meteen alle invorderingen.

U blokkeert alle invorderingen van een welbepaalde schuldeiser. Dat kunt u doen via 'Uw leveranciers
beheren' door de leverancier te blokkeren op basis van zijn 'Creditor ID'.

U blokkeert alle invorderingen van een bepaald land.
Belangrijk: Uw schuld tegenover uw schuldeiser blijft. U moet dus met uw leverancier zo spoedig mogelijk tot een akkoord
komen om kosten wegens niet-betaling te vermijden.
Belangrijk: Wanneer u een Europese domiciliëring blokkeert, kunt u:

de eerstvolgende invordering door een schuldeiser op de rekening blokkeren; of

alle invorderingen van die schuldeiser blokkeren.
Via PC banking of uw kantoor kunt de volgende limieten vastleggen en beheren:

het maximumbedrag voor een invordering;

de frequentie van de vordering (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks).
U kunt een blokkering ongedaan maken via PC banking of uw kantoor.
U kunt via PC banking of uw kantoor een lijst maken van leveranciers die wel bedragen mogen afhouden van uw rekening of een
lijst van leveranciers die dat niet mogen.
Belangrijk: Als u een dergelijke lijst gebruikt, pas ze dan onmiddellijk aan als u een mandaat aan een nieuwe schuldeiser geeft.
Zo niet, dan zal de invordering van deze nieuwe schuldeiser immers geweigerd worden, wat aanleiding kan geven tot kosten voor
niet-betaling van een factuur.
Als particulier kunt u tot 8 weken na de debitering van uw rekening via PC banking of uw kantoor een terugbetaling vragen.
Belangrijk: U krijgt het geld terug met dezelfde waardedatum als de datum waarop het geld van uw rekening afgegaan is.
Uiteraard blijven uw verplichtingen als schuldenaar bestaan. U zult dus tot een akkoord moeten komen met uw leverancier
over de betwiste verrichting. De bank zal niet tussenbeide komen.
Wat als u de geldigheid van het domiciliëringsmandaat betwist? Dan kunt u tot 13 maanden na de debitering van uw rekening
vragen om terugbetaald te worden. De geldigheid van het mandaat wordt dan onderzocht door de bank van uw schuldeiser
en door uw bank.
Belangrijk: De 'verliezende' partij moet de administratiekosten betalen. Als het mandaat inderdaad ongeldig is, betaalt de
leverancier de administratiekosten en krijgt u het onterecht ingehouden bedrag terug. Als het mandaat geldig is, dan betaalt u
de administratiekosten en het ingehouden bedrag blijft bij de leverancier.
Een Europese domiciliëring is een contract tussen u en uw leverancier. Als u dat wilt stopzetten, dient u zich dus rechtstreeks
tot hem te wenden. Sommige leveranciers aanvaarden een opzegging via de telefoon, anderen alleen via aangetekende
zending.
Belangrijk: U kunt weliswaar mandaten blokkeren, maar uw verplichtingen tegenover uw leverancier blijven gelden tot een
opzegging wordt overeengekomen. De bank komt niet langer tussenbeide in de opzegging van Europese
domiciliëringsmandaten (dat was wel het geval voor Belgische domiciliëringen).
Dan hoeft u niets te doen. Uw leverancier neemt het beheer van uw domiciliëring over van uw bank zodat de automatische
invorderingen op uw rekening actief blijven. Hij zal u op de hoogte brengen van de overschakeling en u de nieuwe referentie
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van het mandaat meedelen.
Wat gebeurt er als mijn
leverancier nog niet omgeschakeld
is?
Wat moet u doen als een
domiciliëring niet werd
uitgevoerd?

Domiciliëringen die de schuldeiser niet op tijd heeft omgeschakeld, worden niet meer uitgevoerd. De invordering zal dus niet
automatisch gebeuren. Aarzel niet om uw schuldeiser hierover te contacteren.
De invordering is niet gebeurd? Contacteer uw schuldeiser om met hem een ander betaalmiddel af te spreken (overschrijving,
Zoomit ...). Hij kan u zijn rekeningnummer geven om het verschuldigde bedrag via bankoverschrijving te betalen of hij kan een
nieuwe invordering op uw rekening aanbieden bij uw bank.
Als het saldo van uw rekening op het ogenblik van de invordering ontoereikend is, wordt de betaling geweigerd. Neem in dat
geval ook contact op met uw leverancier om af te spreken hoe de factuur zal worden voldaan.

Lexicon
Nationale domiciliëring (Belgische
domiciliëring of DOM80)
Europese domiciliëring (SEPA Direct
Debit of SDD)

Een nationale domiciliëring (DOM80) is een overeenkomst tussen een klant-schuldenaar en zijn bank waarbij hij opdracht geeft
om de schuldvorderingen van een bepaalde schuldeiser in België (leverancier van water, elektriciteit ...) automatisch te betalen.
De inning van facturen via Europese domiciliëring is een procedure waarbij de schuldenaar aan de schuldeiser (Belgisch of in de
SEPA-zone) een mandaat geeft. In het kader van dat mandaat kan de schuldeiser via zijn bank één of meer invorderingen
aanbieden bij de bank van de schuldenaar. De rekening van de schuldenaar wordt dan automatisch gedebiteerd.

Mandaat
'Creditor ID' of 'identificatie van de
schuldeiser'
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Akkoord tussen de schuldeiser en de schuldenaar in het kader van een Europese domiciliëring. De schuldeiser kan daarmee aan
de bank van de schuldenaar één of meerdere invorderingen vragen op de rekening van die laatste.
Uniek nummer dat de schuldeiser van een Europese domiciliëring identificeert en dat afgeleverd wordt door de bank van de
schuldeiser. Niet te verwarren met het nummer van de Belgische domiciliëring DOM80, dat door de Nationale Bank van België
wordt afgeleverd. Het unieke 'Creditor ID' kan in heel Europa worden gebruikt, in tegenstelling tot het DOM80-nummer.
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