
 

   

B E N T  U  A L  K L A A R  V O O R  S E P A ? 
 

SEPA (Single Euro Payments Area) heeft 

onder meer gevolgen voor het Nederlandse 

girale betalingsverkeer, te weten: 

 Europese overschrijving; 

 Europese incasso; 

 Overige Nederlandse girale producten; 

 Clearing en settlement infrastructuur. 

 

Europese overschrijving 

Nu de Europese overschrijving al volop wordt 

gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen 

is het van belang dat de migratie ook voor 

binnenlandse betalingen op gang komt. Er is 

een tendens dat veel bedrijven wachten met 

aanpassen van het binnenlands betalings-

verkeer tot het moment dat ook de Europese 

incasso en de IBAN BIC service op de markt 

komen, zodat ze hun betalingsverkeer in één 

keer over kunnen laten gaan van nationale 

naar Europese producten en standaarden. 

 

Europese incasso 

Een belangrijke verandering als gevolg van de 

Europese incasso, is dat debiteuren voortaan 

machtigingen kunnen afgeven aan incassanten 

in het buitenland. Verder zullen de tijdlijnen 

voor alle gebruikers op een aantal punten 

wijzigen. Zo wordt de termijn waarbinnen de 

gewone incasso kan worden teruggedraaid, 

acht weken. De banken streven verder naar 

vergroting van veiligheid bij gebruik van de 

Europese incasso met het aanbieden van 

diverse faciliteiten. Zoals de (selectieve) 

incassoblokkade en het op termijn aanbieden 

van een attenderingsservice aan consumenten 

om de inkomende incassotransacties vóór de 

afboeking te signaleren bij de consument. 

 

Overige Nederlandse girale producten 

SEPA heeft niet alleen gevolgen voor de 

basisinfrastructuur (de rekeningnummers) en 

de basisproducten (de overschrijving, incasso 

en betaalpassen) van het Nederlandse 

betalingsverkeer. Ook de andere Nederlandse 

betaalinstrumenten worden in meer of mindere 

mate geraakt. Denk hierbij aan de acceptgiro, 

Digitale Nota (ViaMijnBank.nl), spoed-

betalingen en iDEAL. Hiervoor geldt 

voornamelijk dat de IBAN- en BIC-codes 

geïmplementeerd moeten worden. 

 

Clearing en settlement infrastructuur 

Tot op heden is de interbancaire verwerking 

van betalingen nationaal geregeld. Zo is er in 

Nederland één centrale verwerker, Equens, die 

alle binnenlandse girale transacties verwerkt. 

Dit gaat veranderen. Door het gebruik van uni-

forme verwerkingsstandaarden kunnen  trans-

acties voortaan verwerkt worden door iedere 

verwerker die voldoet aan de SEPA-eisen, 

ongeacht in welk land deze gevestigd is. Dat 

heeft met name gevolgen voor de bestaande 

procedures en afspraken die de Nederlandse 

banken hebben gemaakt voor:  

 Overstapservice 

 Controle van incasso-opdrachten 

 Berichtenuitwisseling en transactie-

verwerking 

 Tijdlijnen verwerking van betaalopdrachten 



 

   

Waar raakt dit u? 

SEPA raakt producten, dienstverlening en 

systemen die u gebruikt dan wel aanbiedt aan 

uw relaties. Denk hierbij aan de volgende 

zaken: 

 Implementeren van het nieuwe formaat 

(XML ISO 20022) voor de aanlevering van 

SEPA-incasso-opdrachten; 

 Implementeren van een nieuwe kosten-

structuur met betrekking tot boekingen, 

batches en storneren; 

 Uw administratieve organisatie en sys-

temen aanpassen om aanvullende gege-

vens vast te leggen; 

 Aanpassen van uw bedrijfsprocessen met 

betrekking tot de terugboektermijn van acht 

weken, aanlevertermijnen en informatie-

plicht; 

 Inregelen mandaatbeheer met betrekking 

tot machtigingen en incasso;  

 Ervoor zorg dragen dat de overgang naar 

de Europese incasso gecontroleerd plaats- 

vindt. 

 

Accedis kan u ondersteunen bij het 

implementeren van SEPA.  

Omdat Accedis uitsluitend voor de financiële 

sector werkt, kennen onze professionals de 

producten en diensten van banken en 

verzekeringsmaatschappijen en zijn ze bekend 

met het (internationale) betalingsverkeer. Deze 

materiekennis in combinatie met hun 

vakkennis op het gebied van informatie-

voorziening en hun professionele houding 

bieden u optimale ondersteuning voor uw 

project op het snijvlak tussen business en ICT. 

 

Accedis levert expertise voor de verschillende 

fasen in uw project. Van advies, begeleiding, 

analyse en ontwerp tot coördinatie en beheer. 

 

Onze professionals kunnen u van dienst zijn bij 

onder meer: 

 Het vertalen van SEPA-eisen naar interne 

consequenties (business-, process- en 

systemrequirements); 

 Het in kaart brengen, beschrijven en imple-

menteren van procesketens; 

 Het uitvoeren van impactanalyses; 

 Het documenteren van processen en op-

stellen van werkinstructies; 

 Het opstellen van implementatieplannen en 

het uitvoeren/begeleiden van de implemen-

tatie; 

 Het reviewen van deliverables; 

 Het opstellen van testplannen en uitvoeren 

van functionele testen; 

 Het opstellen van opleidingsplannen. 

 

Neem contact met ons op indien u meer wilt 

weten. Wij helpen u graag verder. 

 

 

 

 

 

 

Accedis B.V. 

Postbus 175 

2130 AD Hoofddorp 

Telefoon : (023) 562 75 55 

Telefax : (023) 557 42 01 

E-mail : info@accedis.nl 

Internet : www.accedis.nl 
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