FAQ SEPA en IBAN op website
Europa is op weg naar de gezamenlijke betaalmarkt SEPA (Single Euro Payments Area). De
belangrijkste wijziging voor u als consument is dat u een langer bankrekeningnummer krijgt: IBAN
(International Bank Account Number).
Wat is IBAN?
IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Het IBAN van Nederlandse
bankrekeningnummers bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en is als volgt opgebouwd: het huidige
rekeningnummer, vooraf gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee
cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen.
Voorbeeld: Het IBAN van het PAX rekeningnummer 390515000 van de Triodos bank is
NL03TRIO0390515000. (onder onze oude naam IKV Pax Christi bankierden we nog bij ING met
rekeningnummer 5161 maar met verandering van de naam gaan we duurzamer bankieren, zie Eerlijke
bankwijzer.)
Waar vindt u uw IBAN?
Uw IBAN vindt u op uw bankafschriften, in uw internetbankier omgeving en soms ook al op uw
betaalpas. Ook vindt u uw IBAN door uw oude korte rekeningnummer in te voeren op
www.ibanbicservice.nl of www.ibannl.org
Wanneer moet u uw IBAN gaan gebruiken?
De invoering gaat gefaseerd: vanaf april 2013 zijn steeds meer bedrijven, organisaties en
overheidsinstellingen overgegaan op IBAN. Vanaf 1 februari 2014 kan iedereen alleen nog maar
gebruik maken van zijn IBAN-rekeningnummer voor zowel binnen- als buitenlandse betalingen. Tot die
tijd kon u zowel uw huidige rekeningnummer als uw IBAN gebruiken.
Wat verandert er voor acceptgiro’s?
De acceptgiro is aangepast. Vanaf 1 juli 2013 kon u naast oude acceptgiro’s ook al IBAN-acceptgiro’s
ontvangen. Vanaf 1 februari 2014 kan officieel de oude acceptgiro niet meer gebruikt worden.
De IBAN-acceptgiro lijkt op de oude acceptgiro, maar is net iets anders. Boven de ruimte waar u het
bedrag dient in te vullen staat op de IBAN-acceptgiro ‘Acceptgiro’, terwijl op de oude acceptgiro op die
plek ‘euro-acceptgiro’ staat.
Wat betekent dit voor uw steun aan PAX?
Als u PAX steunt middels een automatische incasso hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat uw
huidige rekeningnummer in ons systeem wordt omgezet naar uw IBAN.
Met ingang van 1 februari 2014 gaat PAX incasseren volgens SEPA-regels. Nieuw binnen SEPA zijn
het incassant ID en het machtigingskenmerk:
 Incassant ID: dit is een unieke code die PAX als incassant van de bank heeft gekregen. Elke
organisatie die in het SEPA-gebied opdracht mag geven aan de bank om automatisch geld te
incasseren van een klant krijgt zo’n code. Over het incassant ID van PAX volgt binnenkort
informatie.
 Machtigingskenmerk: uw machtiging aan PAX krijgt ook een uniek kenmerk. Dit kenmerk vindt
u terug op uw dagafschrift bij de eerste SEPA-incasso van PAX.
e
PAX incasseert rond de 26 van de maand. Mocht het niet mogelijk zijn te incasseren, dan
proberen wij twee weken later uw bijdrage te incasseren.
 In Internet bankieren kunt u vooraf zien wanneer de incasso zal plaatsvinden.

Per wanneer verstuurt PAX IBAN-acceptgiro’s?
Vanaf 1 december 2013 verstuurt PAX geen oude acceptgiro’s meer. Als u na 1 december 2013 een
acceptgiro van IKV Pax Christi ontvangt, dan is dit een IBAN-acceptgiro. U herkent de IBANacceptgiro aan de informatiestrook die aan de acceptgiro vastzit. Tevens ziet
u op de begeleidende brief dit rode stempel. En boven de ruimte waar u het
bedrag dient in te vullen staat ‘Acceptgiro’ (op de oude acceptgiro staat op die
plek ‘euro-acceptgiro’).
Op de IBAN-acceptgiro dient u uw IBAN in te vullen. Indien mogelijk zal PAX
uw IBAN al voor u op de acceptgiro voordrukken.
Wat moet u doen als de voorgedrukte gegevens op de IBAN-acceptgiro niet (meer) kloppen?
Als uw IBAN fout staat ingevuld, of als u van een andere betaalrekening wilt betalen, dan kunt u dit
doorstrepen en het juiste rekeningnummer vermelden. Gaat het om uw adresgegevens, neem dan
alstublieft contact op met onze administratie op telefoonnummer 030 2 33 33 46.
Acceptgiro’s van PAX die u vóór 1 december 2013 heeft ontvangen
Het is niet duidelijke of het door de Europese Commissie voorgestelde uitstel van invoeren van IBAN
en SEPA officieel al gevolgen heeft voor verwerking van acceptgiro’s oude stijl. Officieel geldt: de
acceptgiro’s van PAX die u vóór 1 december 2013 heeft ontvangen vervallen per 1 februari 2014. U
kunt deze dan niet meer gebruiken om uw gift of lidmaatschapsbijdrage over te maken. Op deze oude
acceptgiro’s dient u nog uw huidige rekeningnummer in te vullen.
NB – op acceptgiro’s van voor 1 februari 2014 staat nog onze oude naam IKV Pax Christi en oude
rekeningnummer 5161 bij ING bank. Deze rekening bestaat nog maar wij verzoeken u om uw giften
zoveel mogelijk over te maken naar de PAX rekening bij de Triodos bank: NL03TRIO0390515000.
Het betalingskenmerk op de oude acceptgiro blijft wel gelden en kunt u gebruiken om uw gift gericht
aan die specifieke actie te geven.
Wat is BIC?
Elke bank heeft een internationale code voor internationale betalingen. Die code heet de Bank
Identifier Code (BIC), ook wel SWIFT-adres genoemd. Hiermee wordt de bank van de begunstigde
geïdentificeerd. Als u geld wilt overmaken naar een ontvanger buiten Europa, kan het zijn dat u een
BIC nodig heeft.
IBAN en BIC van PAX
Het IBAN en de BIC van PAX voor zowel giften als lidmaatschapsbetalingen:
IBAN: NL03TRIO0390515000
BIC (SWIFT): TRIONL2U
Meer weten?
Heeft u vragen over uw steun aan PAX, dan kunt u contact opnemen met onze administratie op
telefoonnummer 030 – 2 33 33 46 of via e-mail: info@paxvoorvrede.nl.
Meer informatie over SEPA en IBAN vindt u op:
www.overopiban.nl
www.ibanbicservice.nl

