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1. Een rekening openen

De zichtrekening 

Als je betalingen wil uitvoeren via een bankkaart of overschrijvingen wil uitvoeren, dan heb
je een zichtrekening nodig. 

Zo’n zichtrekening openen is gemakkelijk. Je gaat naar de post of de bank en vertelt hun
dat je een rekening zou willen openen. Dan hebben ze deze gegevens nodig:

• je naam

• je adres

• je geboortedatum

• het nummer van je identiteitskaart

Telkens er geld op je rekening komt of er gaat geld af,  wordt dat genoteerd. Dit kan je
terugvinden op je rekeninguittreksels.

Je kan iemand volmacht geven over deze rekening. Dit houdt in dat deze persoon dezelfde
verrichtingen kan doen als jij. Deze persoon kan geld op de rekening zetten maar ook geld
afhalen. Als je een volmachtdrager hebt, dan moet hij/zij ook papieren ondertekenen. 

De spaarrekening 

Als  je  wat  geld  op  overschot  hebt,  kan  je  best  een  spaarrekening  openen.  Ook  een
spaarrekening  heeft  een  rekeningnummer  en  je  krijgt  ook  rekeninguittreksels  van  deze
rekening. Als er iets gebeurt waardoor je het geld wel zou kunnen gebruiken, dan kan je dit
meteen opvragen. 

De termijnrekening 

Bij zo’n rekening zet je het geld voor een bepaalde tijd ‘vast’ bij de bank, voor een vooraf
afgesproken rente en periode.  Je hebt rekeningen voor lange termijn (1 tot  10 jaar) en
termijnrekeningen op korte periode (korter dan 1 jaar).

1



Wegwijs in de papieren

Bankieren

2. Hoe maak je een overschrijving?

Er zijn 3 manieren om een overschrijving te plaatsen. 

2.1. Overschrijving op papier 

1) uw handtekening                                          4) IBAN van de begunstigde 

2) het bedrag van de betaling                           5) BIC van de begunstigde 

3) uw IBAN                                                        6) de naam van de begunstigde

Wat is IBAN?

Het IBAN nummer telt maximum 34 tekens en heeft een vaste lengte per land. Het bestaat
uit  een  landcode,  een  controlegetal  en  een  (voor  bepaalde  landen)  nationaal
rekeningnummer.

• Landcode: in België is deze BE

• Controlegetal: 2 cijfers bijvoorbeeld 12

• Rekeningnummer: in België is dit een code van 12 cijfers, 3 groepjes van 4 cijfers 
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Wat is BIC?

BIC staat voor Bank Identifier Code. Dit wordt ook het SWIFT-adres genoemd en is de code
die een bank identificeert. DE BIC telt 8 of 11 karakters. Deze code bestaat uit:

• Bankcode: 4 letters 

• Landcode: 2 letters 

• Plaatscode: 2 letters 

• Voor bepaalde banken aangevuld met kantoorcode : 3 karakters 

De BIC is verplicht voor elke betalingen waarbij het IBAN wordt gebruikt. 

2.2. Digitaal/online bankieren 

Online bankieren is voor alle banken anders. De gegevens die je nodig hebt, zijn wel voor
alle banken hetzelfde. Enkel de werking is anders. Hieronder vind je een stappenplan voor
Belfius.  

Stap 1:  Log in op het online platform van je bank. 

Stap 2: Ga in het linkermenu naar ‘Overschrijving invoeren’
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Stap 3: Neem het overschrijvingsformulier of factuur bij de hand 

Stap 4: Vul de noodzakelijke elementen van het online overschrijvingsformulier in 
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Stap 5: Controleer nogmaals het bedrag en de 2 rekeningnummers en ‘Onderteken’

Stap 6:  Steek de bankkaart in de kaartlezer. Druk op M2. Vul de respons in en bevestig.
Vervolgens wordt de overschrijving meteen uitgevoerd of opgenomen in de betaalagenda.

2.3. Overschrijvingen via de app 

Zie hiervoor 6.4. 
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3. Hoe moet je betalen met bankkaart?

Hieronder vind je een stappenplan om te betalen met je bankkaart: 

Stap 1:

Bij de kassa vertel je de winkelbediende dat je wil betalen met je bankkaart. 

Stap 2:

Op het  scherm van  de  betaalautomaat  zie  je  verschijnen  ‘uw  kaart  aub’.  Je  steekt  je
bankkaart in de daar voor voorziene gleuf. Je zorgt ervoor dat de chip naar onder zit. 

Stap 3: 

Daarna  zal  er  verschijnen:  het  bedrag  en  ‘PIN’.  Toets  je  pincode  in.  Bij  sommige
betaalautomaten moet je dit nog bevestigen door daarna op de groene knop de duwen. Als
je een fout cijfer hebt ingetoetst, kan je op de gele knop duwen. Deze staat voor correctie.
Daarna kan je nogmaals je pin code ingeven. Zorg ervoor dat andere mensen je code niet
zien. 

Stap 4: 

Nu zal de betaalautomaat controleren of de pincode klopt en of er voldoende saldo is om
het bedrag te kunnen betalen. 

Stap 5: 

Als dit in orde is, hoor je korte piepjes achter elkaar. Dan weet je dat de betaling gelukt is.
Daarna mag je de bankkaart terugnemen. 

Je  kan  ook  geld  afhalen  uit  een
bankautomaat: 

 A: Dit is de gleuf bankkaart 

B: Hier zal je geld uitkomen

C: Dit zijn keuzeknoppen, hiermee kan 
je naar de volgende schermen gaan

D: De groene knop (deze staat voor 
oké) 

E: De gele knop (deze staat voor 
correctie) 

F: De rode knop (deze staat voor stop) 
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Stap 1:  voer je bankkaart in 

                                                      Stap 2: kies de knop geld afhalen 

Stap 3: kies het gewenste bedrag 

Stap 4: geef je pincode in. 
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                                                       Stap 5: geef aan of je een transactiebon wil

                                                               Stap 6: neem je geld uit de gleuf 

 Stap 7: wacht op je transactiebon en neem deze eruit. 
Daarna kom je terug op het scherm van stap 2. Hier kan
je de knop ‘kaart terug geven’ kiezen. 

Stap 8: neem je kaart terug 
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4. Rekeninguittreksels

Rekeninguittreksels geven een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten en uitgaven) op
een bankrekening. Via jouw rekeninguittreksels kan je controleren of alle verrichtingen op
jouw bankrekening goed zijn uitgevoerd!

Je kan deze gegevens terugvinden als je dit raadpleegt via je app of online bankieren. Ook
kan je in je bankkantoor je rekeninguittreksels laten afdrukken.  

Op jouw rekeninguittreksels vind je volgende informatie:

bron: www.wikifin.be

1. jouw gegevens en de gegevens van de bankrekening; 

2. de datum waarop het rekeninguittreksel werd gemaakt en het volgnummer van het
uittreksel. Gaat het om een rekeninguittreksel over een langere periode, dan kan het
veel pagina's tellen. De nummering gaat dan meestal als volgt: 1/15, 2/15, 3/15, ...,
14/15, 15/15; 

3. op de eerste pagina staat de stand van jouw rekening op de dag dat jouw vorig
rekeninguittreksel werd gegenereerd. De stand van jouw rekening waarmee jouw
uittreksel begint moet dus dezelfde zijn als de stand waarmee jouw vorige uittreksel
is beëindigd. 
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4. daarna volgen alle verrichtingen in chronologische volgorde: de datum waarop je de
verrichting uitgevoerd hebt,  de valutadatum waarop het  bedrag effectief  op  jouw
rekening kwam of  eraf  ging,  het  bedrag van de verrichting;  het  soort  verrichting
(overschrijving,  storting,  betaling met  de bankkaart,  geldafhaling,  enz),  informatie
betreffende de begunstigde; 

5. op  de  laatste  pagina  staat  de  stand  van  uw  rekening  op  de  dag  dat  het
rekeninguittreksel werd gegenereerd. 

5. Online bankieren (app/PC) 

Installeren van de app

Je zoekt de app van je bank op via de app store of Google play. Daarna installeer je deze
op je telefoon.

Je profiel maken 

De app zal je kaartnummer vragen. Deze geef je in. 

Daarna volg je de verschillende stappen met je kaartlezer.

Daarna kies je een wachtwoord. Dit  kan bij  alle banken verschillende zijn.  Bij  sommige
banken bestaat het wachtwoord enkel uit cijfers, andere banken vragen ook letters in je
wachtwoord. 

Je rekening bekijken 

Je logt in met je wachtwoord (of vingerafdruk).

Nu zal je al je verschillende rekeningen zien staan. Als je klikt op je rekening, zie je al je
transacties staan.

Een overschrijving plaatsen 

Wanneer je bent ingelogd op je app, kan je een overschrijving plaatsen. 

Dit is verschillend bij elke app. 

• Bij  Belfius  zie  je  een  pen  in  een  cirkeltje  staan.  Als  je  hierop  klikt,  kan  je  alle
gegevens ingeven die nodig zijn om een overschrijving te plaatsen 

• Bij Argenta zie je een groen vlak staan ‘een nieuwe overschrijving’. 

• …
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Wat moet je ingeven voor een overschrijving: 

• van welke rekening wil je deze overschrijving maken 

• naar wie wil je deze overschrijving maken (je hebt de naam en de rekeningnummer
nodig) 

• het bedrag van de overschrijving 

• wanneer wil je dat deze overschrijving uitgevoerd wordt

• je kan een mededeling plaatsen bij je overschrijving. Als je een rekening wil betalen,
moet  je  de mededeling  overnemen van het  overschrijvingsformulier.  Zo weet  de
ontvanger dat je het geld hebt gestort. 

• daarna moet je de overschrijving nog bevestigen met je pincode 

In de bijlage vind je deze uitleg over de Belfius app in het Engels. 

6. Leningen 

6.1. Lenen 

Lenen op afbetaling wil zeggen dat men geld leent van de bank. Dit bedrag moet volledig (+
rente) worden terugbetaald aan de bank door een vast bedrag per maand. 

Om zeker te zijn dat je het geld aan de bank gaat terugbetalen, zal je een overeenkomst
van loonsafstand moeten tekenen. Als je dan je maandelijks bedrag niet betaald, kan de
bank beslag leggen op je inkomen(= loonbeslag).

De bank kan ook vragen of er iemand borg staat voor jou. Dat wil zeggen dat als jij  je
maandelijks bedrag niet betaalt, dat die persoon dat in jouw plaats moet doen. Borg staan
voor anderen wordt dan ook afgeraden.

Automatisch krediet wil zeggen dat je onder 0 euro kan gaan op je bankrekening. Dan moet
je wel binnen de 3 maanden terug boven 0 eindigen.  Als dit  niet  het geval is,  wordt je
rekening geblokkeerd. Ook wordt er elke keer een intrest aangerekend wanneer je onder 0
gaat.  Je kan ook aan je bank vragen om een grens in te stellen op 0 zodat je hier niet
onder kan gaan. 

6.2. Lenen via advertenties 

Dit is heel duur,  niet betrouwbaar en wordt sterk afgeraden! Als je graag een lening wil
aangaan, kan je dit beter doen bij een grote en bekende bank. Zo weet je zeker dat alles in
orde is. Ook zijn de grote banken veel voordeliger dan lenen uit advertenties. Soms wordt
er zelf gesproken over woekerrentes. 
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Enkele tips indien je iets koopt op afbetaling: 

• Vergelijk prijzen en intresten, kies de goedkoopste 

• Kijk wat de lening gaat kosten, probeer dat bedrag eens 2 maanden opzij te leggen.
Dat kan een soort van oefening zijn. 

• Pas op met lenen in winkels, bij autohandelaars,…

• Betaal nooit een lening af met een nieuwe lening, dan vul je het ene gat door een
ander te maken. 

• Ga nooit in op advertenties zoals: ‘wij betalen uw schulden voor u’ of ‘centralisatie
van alle leningen’

• Opgepast voor volgende uitspraken: 

◦ teken nu, het verbind tot niets 

◦ koop nu, betaal later

◦ gratis krediet

◦ teken nu de bestelbon, later krijg je je krediet 

6.3. Kredietkaart 

Een  kredietkaart  is  een  betaalkaart  waarbij  jouw  betalingen  of  geldafhalingen  niet
onmiddellijk van jouw rekening afgaan. Je kan het bekijken als de bank die je voor een
korte periode geld voorschiet.  Als je besluit om een kredietkaart te nemen, moet je een
kredietovereenkomst hiervoor tekenen. 

Een kredietkaart werkt op dezelfde manier als debetkaarten met een betaalschema. Vele
kredietkaarten worden bij veel handelaars wereldwijd aanvaard als betalingsmiddel. 

Het  wordt  ook vaak gebruikt  voor betalingen op afstand:  Je kan met deze kaart  via  je
telefoon of via internet betalen. Zorg er dus voor dat je de kredietgegevens enkel geeft aan
handelaars of websites die je vertrouwt. 

Je kan ook geld afhalen met kredietkaarten. Let wel op want dit kost geld! 

Op alle kredietkaarten staat een limiet ingesteld. Deze limiet kan je in samenspraak met je
bank zelf instellen. De meeste gangbare limieten bevinden zich tussen 1250 en 2500 euro.
Wat je hierbij zeker in het achterhoofd moet houden is je financiële situatie.

Je verrichtingen met een kredietkaart worden op een later moment aangerekend. Het gaat
dus niet onmiddellijk van je zichtrekening. Er zijn 2 mogelijkheden voor de afbetaling: 

• één keer per maand krijg je een overzicht van al je betalingen en geldafhalingen met
je kredietkaart. Dan gaat het volledige bedrag op een vast moment in de maand van
je  zichtrekening.  Zorg  er  dan  voor  dat  je  genoeg  geld  op  je  zichtrekening
beschikbaar hebt. Hiervoor worden geen interesten aangerekend. Wel kan er een
jaarlijkse kost aangerekend worden. 
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• je kredietkaart wordt gekoppeld aan een kredietlijn waarbij: 

◦ er wordt een vast minimumbedrag verrekend op een vaste dag in de maand

◦ als je uitgaven boven dit vast minimumbedrag zijn:

▪ je betaalt het resterend saldo onmiddellijk terug 

▪ je betaalt het resterend saldo gespreid in tijd terug

Je krijgt van je kredietgever een maandelijks afrekening met een overzicht wat je al hebt
betaald,  welk  bedrag  er  nog  openstaat  en  hoeveel  ruimte  er  nog  is  binnen  jouw
kredietlimiet. 

Je kredietkaart kan ook geweigerd worden om verschillende redenen: 

• je kredietlimiet is opgebruikt

• je kan niet aantonen dat jij de eigenaar van die kredietkaart bent (bv pincode) 

• de chip van je kaart is stuk 

6.4. Prepaid betaalkaarten 

De prepaid werkt eenvoudig: je moet eerst een bedrag op de kaart opladen en dan pas kan
je dat geld uitgeven. Zo’n kaart is een alternatief voor een kredietkaart, zeker voor wie nog
geen vast inkomen heeft of zichzelf wil beschermen tegen het maken van schulden. Bij de
prepaid kaart sluit je geen krediet af bij de uitgever van die kaart. Je kan enkel maar het
geld uitgeven dat je vooraf hebt opgeladen. 

Zo’n kaart is zoals andere kaarten beveiligd met een geheime pincode. Bij deze kaart zal de
bank niet vragen naar je financiële situatie omdat er geen kredietcontract wordt opgesteld.
Deze kaart kan iedereen verkrijgen. 

Je kan je prepaid kaart opladen via jouw online banksysteem of via overschrijving. Je kan
enkel betalen met deze kaart als er voldoende geld is opgeladen. Dit kunnen ze zien door
dit online te controleren. Daardoor zijn er plaatsen waar je niet met de prepaid kaart kan
betalen.

Ze rekenen zoals bij een kredietkaart een jaarlijkse kost aan. Het geld opladen of ontladen
is ook meestal gratis. Geld afhalen bij een geldautomaat is betalend. 

7. Bronnen

https://docplayer.nl/23391662-Handleiding-pinnen-snel-eenvoudig-en-veilig.html
https://www.wikifin.be/nl/themas/uw-dagelijks-geld/bankrekeningen/rekeninguittreksels
https://www.wikifin.be/nl/themas/uw-dagelijks-geld/betaalmiddelen/kredietkaarten
https://www.wikifin.be/nl/themas/jouw-dagelijks-geld/betaalmiddelen/prepaid-betaalkaart-eerst-
opladen-en-dan-betalen
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