
MasterCard nationale multilaterale interbancaire vergoedingstarieven 
 
MasterCard is gemachtigd om standaardschema's voor nationale multilaterale interbancaire 
vergoedingstarieven in te stellen. In lijn met de benadering van MasterCard om elders in de 
wereld afwikkelingstarieven vast te leggen, is het doel van MasterCard om met 
standaardafwikkelingstarieven de wijdverbreide uitgifte van MasterCard en Maestro-kaarten en 
de acceptatie daarvan door winkeliers te garanderen. 
 
Bij het vaststellen van nationale multilaterale interbancaire vergoedingstarieven wordt rekening 
gehouden met de lokale marktsituatie, waaronder de concurrentiedruk van andere 
betaalmethoden, langetermijntrends op het gebied van kosten, de geldende regelgeving, de 
noodzaak van investeringen in nieuwe technologie en de noodzaak van stimuleringsregelingen 
om de efficiëntie van het systeem te bevorderen. MasterCard maakt het afwikkelingssysteem 
transparanter door de nationale multilaterale interbancaire vergoedingstarieven voor EER-landen 
voor door MasterCard vastgestelde nationaal opererende verkooppunten te publiceren. Hiermee 
neemt MasterCard een voortrekkersrol in de gehele branche. 
 
NATIONALE MULTILATERALE INTERBANCAIRE VERGOEDINGS TARIEVEN 

 
Selecteer een land in het vervolgkeuzemenu om de nationale multilaterale interbancaire 
vergoedingstarieven voor nationaal opererende acceptanten te bekijken.  
 
Belgische MasterCard en Maestro nationale multilaterale interbancaire vergoedingstarieven 
worden in de PDF hieronder weergeven. 
 
http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html 
 
 
MasterCard 

De volgende tabel bevat de vereisten voor elk van de vergoedings tiers. 

MasterCard 
Interchange 
Tiers 

Transactie 
Type 

Kaart Terminal 
PIN Verificatie 
(Kaarthouder 
Aanwezig) 

SecureCode 
(e-
commerce) 

Transactie 
Bedrag  
Limiet 

Tijdigheid 
(*) 

PayPass 
Kaarthouder 

aanwezig 

Contactless 

M/Chip 
Contactless NVT NVT <= 25 EUR 

<= 4 

dagen 

Chip & PIN 
Kaarthouder 

aanwezig 
Nee EMV Yes NVT Nee 

<= 4 

dagen 

Enhanced 

Electronic 

Kaarthouder 

aanwezig 
Nee Mag stripe Nee NVT Nee 

<= 4 

dagen 

Merchant UCAF e-commerce Nee NVT NVT Handelaar Nee 
<= 4 

dagen 

Full UCAF e-commerce Nee NVT NVT 
Uitgever & 

Handelaar 
Nee 

<= 4 

dagen 

Base Alle Nee Nee Nee NVT Nee NVT 

Large Ticket 

Level 1 
Alle Nee Nee Nee NVT >3,000 EUR 

<= 4 

dagen 

Large Ticket 

Level 2 
Alle Nee Nee Nee NVT 

>10,000 

EUR 

<= 4 

dagen 
 
(*)Tijdigheid: het aantal dagen tussen het overleggen van het verrekeningsoverzicht aan MasterCard en de transactie datum 
 

http://www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/interchange/Country.html


 
Maestro  

De volgende tabel bevat de vereisten voor elk van de vergoedings tiers. 

Maestro 
Interchange 
Tiers 

Transactie 
Type 

Kaart Terminal 
PIN Verificatie 
(Kaarthouder 
Aanwezig) 

SecureCode 
(e-
commerce) 

Transactie 
Bedrag  
Limiet 

Tijdigheid 
(*) 

PayPass 
Kaarthouder 

aanwezig 

Contactless 

M/Chip 

Contactless 

(EMV) 
NVT NVT <= 25 EUR 

<= 5 

dagen 

Chip & PIN 
Kaarthouder 

aanwezig 
Nee EMV PIN NVT Nee 

<= 5 

dagen 

Base 
Kaarthouder 

aanwezig 
Nee Nee Nee NVT Nee NVT 

Secure e- & 

m-commerce 
e-commerce Nee NVT NVT 

Uitgever &  

Handelaar 
Nee NVT 

 
(*)Tijdigheid: het aantal dagen tussen het overleggen van het verrekeningsoverzicht aan MasterCard en de transactie datum 
 
 
 
 
 


