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Brussel, 7 februari 2014 

 
 

Belfius lanceert BelfiusWeb Mobile 
 

Een speciaal voor smartphones ontworpen bankapplicatie voor 

grote ondernemingen en publieke of social profit instellingen 

 

Courante bankverrichtingen vanop afstand beheren via smartphone of tablet: voor steeds meer 

particulieren, zelfstandigen en bedrijfsleiders van KMO’s is het de normaalste zaak van de wereld. 

Maar tot nu toe was geen enkele mobiele bankapplicatie in België echt aangepast aan de specifieke 

behoeften en kenmerken van grote ondernemingen en publieke of social profit instellingen, en 

zeker  niet aan het aantal en het volume van de betalingen die ze moeten verwerken.  

 

Enkele voorbeelden: vóór het einde of begin van de maand te valideren collectieve betaling van de lonen, 

dringend te betalen leveranciersfacturen van vaak tienduizenden euro’s, hele loten van te verwerken 

Europese domiciliëringen, gelijktijdig op te volgen rekeningen en opdrachten, soms in verschillende 

entiteiten … De aard van de bankverrichtingen van grote ondernemingen en publieke of social profit 

instellingen vereist duidelijk specifieke tools die aangepast zijn aan de verwerkte volumes, de 

werkmethodes en de eisen van die klanten. 

 

Daarom lanceert Belfius Bank BelfiusWeb Mobile, de eerste mobiele bankapplicatie die echt rekening 

houdt met de specifieke situatie en behoeften van financieel verantwoordelijken: financiële beheerders en 

directeurs, ontvangers, al wie over de vereiste volmachten en handtekenbevoegdheden beschikt ...  Zij 

krijgen voortaan de mogelijkheid om vanop afstand en in real time hun rekeningen te beheren en 

verrichtingen te doen via hun smartphone, zelfs wanneer ze in vergadering of onderweg zijn.  

 

Dankzij BelfiusWeb Mobile kunnen deze financieel verantwoordelijken niet alleen de saldi van hun 

verschillende rekeningen raadplegen, maar ook – en vooral – dringende betaalopdrachten (lonen, 

leveranciers …) of loten van domiciliëringen veilig (mede)ondertekenen vanop afstand, zonder dat ze fysiek 

op de werkvloer aanwezig moeten zijn of een pc nodig hebben.  
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Welke mogelijkheden biedt BelfiusWeb Mobile ?  

 

BelfiusWeb Mobile is een veilige, snelle en gebruiksvriendelijke mobiele bankapplicatie die de gebruiker via 

een smartphone toegang geeft tot de belangrijkste functies die worden aangeboden door de e-

bankingprogramma’s BelfiusWeb en Isabel:  

 

 in real time de stand van rekeningen bekijken en de uitgevoerde verrichtingen opvolgen 

 opdrachten die op uitvoering wachten raadplegen en ondertekenen: betalingsbestanden, 

individuele opdrachten en loten van Europese domiciliëringen, zonder beperking van het bedrag 

 rentevoeten raadplegen (Euribor, OLO, IRS) 

 vreemde valuta’s omzetten 

 meerdere entiteiten tegelijk beheren tijdens eenzelfde sessie, zonder opnieuw te moeten 

aanloggen 

 via een simpele knop contact opnemen met Belfius om vragen door te mailen of te bellen.  

 

 

 

 

 

 Fictief voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

Waarom een specifieke applicatie voor grote 
ondernemingen, publieke of social profit 
instellingen ?  
 
De cijfers spreken voor zich (cijfers Belfius, 12/2013) :  
 
 gemiddeld bedrag van collectieve betaalopdrachten 

(lonen ...) : >100.000 € per opdracht  
 dagelijks duizenden opdrachten (bestanden) met 

een bedrag boven 50 000 €  
 70 % van de dringende individuele overschrijvingen 

betreft bedragen boven 10 000 € 
 
Dringende overschrijvingen en betalingen op afstand 
kunnen valideren en uitvoeren via mobile banking is voor 
die klanten een noodzaak geworden. BelfiusWeb 
Mobile is de eerste mobiele bankapplicatie in België 
die het mogelijk maakt dergelijke opdrachten en 
volumes, waarvan de bedragen de gangbare limieten 
voor transacties via mobile banking ruim 
overschrijden, volkomen veilig te verwerken. 
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BelfiusWeb Mobile voor smartphones is beschikbaar voor toestellen die onder iOS (versie >= 6.0) draaien en 

voor Androids (versie >= 2.2). De applicatie kan gratis worden gedownload op de App Store of op Google 

Play : 

 

App Store:  https://itunes.apple.com/nl/app/new-belfius-direct-mobile/id735115850?mt=8 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=be.belfius.bw.android.mobile 

 

Eind 2014 stelt Belfius Bank een tabletversie ter beschikking van zijn klanten. 

 

 

Meer weten over BelfiusWeb Mobile :  www.belfius.be/belfiuswebmobile. 

 

 
 

Perscontacten 
press@belfius.be 
+ 32 2 222 02 50 
 
Moniek Delvou 
moniek.delvou@belfius.be 
+ 32 2 222 98 16+ 32 475 266495 
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