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0UCV 
UITWISSELINGSCENTRUM 

EN VERREKENING 
VZW 

 

CEC 
CENTRE D’ECHANGE 

ET DE COMPENSATION 
ASBL 

 

    TARIEFKADER UCV 

   Van toepassing vanaf 1 januari 2016  

 

Hieronder worden de kosten voor deelname aan het UCV beschreven. De kosten variëren in 

functie van het aangenomen statuut. Het UCV factureert de kosten aan de directe 

deelnemers, met inbegrip van de kosten voor indirecte deelnemers die door hen 

vertegenwoordigd worden. 

De vaste kosten worden bij de start van het jaar gefactureerd en zijn definitief verworven. 

De variabele kosten worden per trimester gefactureerd.  

 

1. Eenmalige toetredingskosten* 

Statuut van de deelnemer Bijdrage 

Directe deelnemer (DP) 100.000 EUR 

Indirecte deelnemer met rechtstreekse technische toegang (IPDTA) 75.000 EUR 

Indirecte deelnemer (IP) 1.000 EUR 

 

* Deze toetredingskosten geven recht op deelname aan alle beschikbare toepassingen:  

SCT (SEPA Credit Transfer), SDD Core (SEPA Direct Debit), SDD B2B, legacy kaarten & legacy 

cheques. 

 

2. Jaarlijkse operationele kosten 

 

2.1. Vaste kosten 

De vaste kosten omvatten de werkingskosten van het UCV, de gemeenschappelijke 

connectiekost op SWIFT en de TARGET2 kost.  
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Deze vaste kost wordt via een verdeelsleutel doorgerekend aan de DP’s en IPDTA’s (in 

verhouding 5/7) en de IP’s (in verhouding 2/7).  

Voor de DP’s en de IPDTA’s wordt voor hun individuele bijdrage een variatie voorzien in 

functie van het volume aan transacties ( al of niet meer dan 10% van het totale 

transactievolume binnen het UCV). 

 

 Vaste kost 
(CEC/SWIFT/T2)  

DP en IPDTA met een volume > 10% van het totale volume  74.148,24 EUR 

DP en IPDTA met een volume < 10% van het totale volume 26.934,80 EUR 

Indirecte participanten 5.442,69 EUR 

 

De aangeslotenen of directe participanten die IPDTA’s en/of IP’s vertegenwoordigen betalen 

nog een vaste bijdrage van 5.000 euro, ongeacht het aantal IPDTA’s of IP’s  zij 

vertegenwoordigen. 

De DP’s en IPDTA’s connecteren via SWIFT File Act op het UCV. Let op: dit maakt het 

voorwerp uit van een bilateraal contract met SWIFT.  

De huidige bedragen zijn bepaald op basis van het aantal deelnemers per 1/01/2016, de 

transactievolumes van 2015 en de geldende verdeelsleutels. 

Iedere wijziging in één van bovenvermelde parameters kan aanleiding geven tot een 

herziening van de bijdragen door de Raad Van Bestuur van het UCV.  

 

2.2. Variabele kosten 

Transactiekost  0,0019 EUR 
of 0,00095 per debet & credit transactie 

Uitwisselingsvergoeding* 
- per verwerkte cheque 
- per SDD transactie 

 
0,01 EUR 
0,02 EUR 

 

* Deze uitwisselingsvergoeding wordt door de geadresseerde aangeslotene betaald aan de 

aanbiedende aangeslotene voor wat betreft de cheques.  Voor de SEPA Direct Debet 

verrichtingen wordt de richting van de vergoeding omgekeerd: het is de aanbieder die aan 

de geadresseerde uitwisselingskosten betaalt. Deze vergoedingen worden via het UCV apart 

gefactureerd.  
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3. Extra Service : SEDUS  

De SEDUS service ( “Système d’Echange Digital/Digitaal UitwisselingsSysteem”) laat de 

deelnemers aan de service toe om electronische bestanden op een veilige manier uit te 

wisselen. 

Deze service wordt op jaarbasis aangerekend.  

 

Type Kost Tarief 

Eénmalige aansluitingskost 1.000 EUR 

Jaarlijkse vaste kost  500 EUR  

Variabele kost Bedrag in functie van het procentueel 
aandeel in het totaal aantal uitgewisselde 
bestanden.  
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