NBN Leidraad
Registratiedienst
ISO/IEC 7812-2
Identificatie van
kaartuitgevers
Een IIN (issuer identification number), volgens het nummersysteem gedefinieerd in de
internationale norm ISO/IEC 7812-1, wordt sterk aanbevolen voor organisaties die
elektronische kaarten uitgeven waarmee transactiegegevens tussen twee of meer
entiteiten (bedrijven) worden uitgewisseld.
De norm ISO/IEC 7812-2 behandelt de aanvraag- en registratieprocedure voor het IIN.

Aanvraag van een INN
Volgens ISO/IEC 7812-2:2017, kan een organisatie een aanvraag doen:
1. voor toekenning van een Issuer Identification Number (IIN)
2. om te worden goedgekeurd als authorized blockholder (voor een blok van IIN’s)
Een aanvrager van een enkelvoudig IIN die voldoet aan de goedkeuringscriteria die zijn
bepaald in ISO/IEC 7812-2 paragraaf 4.2.1 moet aan het NBN het ingevulde formulier
“Application / Agreement for Issuer Identification Number” bezorgen. Let erop dat:
•
•
•

een aanvrager slechts één IIN kan aanvragen, dus mag nog niet beschikken over een IIN
die eraan in eigen naam is toegekend;
een IIN dient ter identificatie van de kaartuitgever en de kaart zal gebruikt worden voor het
uitwisselen van transactiegegevens in een internationale omgeving en/of tussen twee of
meer bedrijven;
het IIN op korte termijn moet worden gebruikt (binnen een termijn van 12 maanden na
toekenning).

Wie een aanvraag indient voor goedkeuring als authorized blockholder, moet voldoen aan
de goedkeuringscriteria die zijn bepaald in ISO/IEC 7812-2 paragraaf 4.2.2 en het NBN contacteren
voor het geschikte aanvraagformulier.

Registratievergoeding
NBN brengt kosten in rekening ten bedrage van EUR 600 (exclusief 21% BTW) voor toekenning
van een IIN en EUR 1 500 (exclusief 21% BTW) voor een goedkeuring als authorized blockholder.
Dit bedrag moet worden overgeschreven op volgende bankrekening:
Rekeningnummer

000-3255621-10

IBAN

BE41 0003 2556 2110

BIC

BPOTBEB1

In de mededeling bij de overschrijving moeten volgende gegevens worden vermeld:
ISOIEC 7812 IIN ; <naam aanvrager> ; <BTW-nummer van aanvrager>

Hoe verkrijgt u een IIN?
Binnen 30 dagen, gerekend vanaf de ontvangst van de registratievergoeding en na positieve
verificatie van de aanvraag, wordt de aanvraag verzonden naar de “international Registration
Authority” voor verdere behandeling. Eens de registratie is goedgekeurd door de Registration
Authority en het NBN het toegekende enkelvoudige IIN of het IIN-blok heeft ontvangen, wordt de
aanvrager hiervan op de hoogte gebracht.
Op het ogenblik dat een aanvrager eigenaar wordt van één IIN of van een IIN-blok, gelden de
verantwoordelijkheden die zijn opgesomd in ISO/IEC 7812-2 paragraaf 6.1 (enkelvoudige IIN) en
ISO/IEC 7812-2, paragraaf 6.2 (IIN-blok).

Contactinformatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Madarasz (andre.madarasz@nbn.be).

