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Tarieven opgesteld in uitvoering van de Algemene Voorwaarden1,  
conform het Wetboek van economisch recht en Koninklijk Besluit van 23 maart 1995 

 
 
 

Nr. 32 van 01/01/2020 
 

I. LOKETVERRICHTINGEN 
 
Poststorting op de betaalrekening van een derde, dus door een opdrachtgever die geen  
 
- houder of lasthebber van de begunstigde rekening is (deposito op eigen rekening), 
- federaal bediende, lid van de federale of lokale politie, douanier, controleur van de FOD 

Mobiliteit en Vervoer of gewestelijke agent belast met de onmiddellijke inning van de 
verkeersboeten is die, in het kader van zijn professionele opdracht, een som op de 
postrekening-courant van een Belgische federale overheid, een Belgisch federaal 
organisme of een Belgische federale instelling stort (de betalingstransactie wordt 
behandeld als een deposito op eigen rekening): 

 
• basistarief (in het postkantoor en in een postpunt): 
a.  op een rekening van een derde bij bpost bank of een postrekening-courant van 

een derde bij bpost: 1 € 
b.  op een betaalrekening in België, maar een andere dan die in a: 3,35 € 
 
• supplement voor een poststorting van muntstukken2: 
a.  tot 50 stukken: 0,00 € 
b.  meer dan 50 losse stukken: 5,00 € 
c.  in clips: 0,00 € 

 
Uitbetaling van een circulaire cheque3 aan het loket van een postkantoor, uitgegeven ten 
laste van een postrekening-courant bij bpost (in speciën of gekruist): 0,00 €  
 
Uitbetaling van een postassignatie ten laste van de Federale Pensioendienst, de FOD Sociale 
Zekerheid (Directie-generaal Personen met een handicap) en de FOD Financiën (Inning en 
Invordering) in speciën: gratis 

                                           
1 De Algemene Voorwaarden voor de poststorting op de betaalrekening van een derde en voor de binnenlandse postwissel zijn 
beschikbaar in uw postkantoor en op www.bpost.be. 
2 Dezelfde tariferingsmodaliteiten gelden voor de gelddeposito’s in muntstukken, door de houder of de lasthebber, op een eigen 
bankrekening bij bpost bank. 
3 Sinds 14 juni 2010 worden circulaire cheques, uitgegeven ten laste van een rekening bij een andere betaalinstelling dan bpost 
bank of bpost, niet meer uitbetaald in speciën aan de loketten van bpost. 
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Uitgifte en uitbetaling in speciën van een binnenlandse postwissel: 
• vaste uitgiftekosten: 4,80 € 
• herwaardering van binnenlandse postwissels uitgegeven voor 5 december 2005: 2,00 € 
• deblokkering van binnenlandse postwissels uitgegeven vanaf 5 december 2005: 0,00 € 
• bericht van ontvangst: portkosten van een gewone postzending of aangetekende 

zending 
• bericht van betaling: portkosten van een bericht van ontvangst. 
 

II. VERRICHTINGEN AAN HUIS 
 

• Uitbetaling van een postassignatie ten laste van de Federale Pensioendienst, de FOD 
Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een handicap) ten huize en 
eigenhandig: gratis  

• Poststorting op de rekening van een derde door tussenkomst van de postbode tijdens 
zijn ronde: 

a. op een rekening van een derde bij bpost bank of een postrekening-courant van een 
derde bij bpost: 1 € 

b. op een betaalrekening in België, maar een andere dan die in a: 3,35 € 

  

 

*** 

 

 

(*) De tarieven van bpost bank en de dienst “geldtransfer uit het buiteland” staan in een 
apart document. Bijkomende informatie over de financiële postdiensten kan u verkrijgen 
aan het loket van de postkantoren of bij onze klantendienst op het nummer 022/012345. 
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