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• 2004 – 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur voor euro 
betalingsverkeer voorwaarde voor een concurrerend Europa; 
alle nationale betaalsystemen (euro) migreren naar SEPA

• 2007 - 2009: Betalingen in Europa onder uniforme wetgeving (PSD); 
geharmoniseerde voorwaarden voor consumenten en bedrijven

• 2010 – 2013: Wetgeving verplichte Europese standaards
• Europese overschrijving medio/eind 2012 (huidig voorstel)

• Europese incasso medio/eind 2013 (huidig voorstel)

Verplichte migratie komt sneller dan verwacht!.
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Overgang naar SEPA is onvermijdelijk



Status SEPA Migratie Nederland – girale gebruikers

Enkele ministeries zijn al naar volledig SEPA overgegaan; 
betreft alleen overschrijvingen zichtbaar effect beperkt

Enkele grootgebruikers zijn vergevorderd met de voorbereidingen;
wachten op gemeenschappelijke publieksvoorlichting

Uitdaging zit in de (complexere) overgang naar Europese incasso;
Implementatie bij aanbieders (NL banken) technisch gereed, 
markt pilot (SEIN) begin 2011 wordt nu voorbereid.

ASN april 2010: Acceptgiro met IBAN beschikbaar vanaf 1-1-2013

iDEAL wordt aangepast – relatie met e-Mandate

Bulk, periodieke overschrijving (+ reporting); banken individueel
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Welke obstakels zijn onderkend?
• Nederlands betalingsverkeer is al effectief, efficiënt en goedkoop; 

SEPA biedt  met name grensoverschrijdende voordelen

• IBAN is objectief gezien niet veel lastiger dan huidige 
rekeningnummer, maar langer rekeningnummer roept weerstand op

• Specifieke, collectief Nederlandse oplossingen moeten aangepast 
worden voor algemeen Europees gebruik (bv. Overstapservice)

• SEPA aanpassingen hebben impact op de administraties en 
werkwijze bij bedrijven; hele administratieve organisatie doorlichten

• Wijzigingen in technisch platform (ISO 20022/XML) leiden tot 
software aanpassingen in klant – bank interface (zakelijk)

• Gecombineerde overgang SCT / SDD wenselijk; voldoende tijd?



SEPA en IT-providers
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• SEPA monitor DNB – Europese overschrijving

Biedt  u actief softwarepakketten aan voor de overgang  op de 
Europese overschrijving?

5%

53%

10%

32%

Nog geen contracten afgesloten

Gesprekken zijn gaande

Contracten afgesloten, software
pakketten nog niet actief

Softwarepakketten bij klanten in
gebruik

Anders



SEPA en IT-providers
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• SEPA monitor DNB – Europese incasso

Biedt  u actief softwarepakketten aan voor de overgang  op de 
Europese incasso?

84%

5%

11%
Nog geen contracten afgesloten

Gesprekken zijn gaande

Contracten afgesloten, software
pakketten nog niet actief
Softwarepakketten bij klanten in
gebruik
Anders



SEPA Monitor DNB – IT providers
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Informatiebehoefte:

• Technische zaken: zeer divers en overwegend technisch van aard 
bijv. Hoe wordt CLIEOP bestand geschikt gemaakt voor SEPA?
Wanneer zijn specificaties van CAMT voor NL beschikbaar?

• Opvallende vraag: Komen er uniforme specficaties voor de 
aanlevering van betaalbestanden aan banken?

Genoemde informatiebron: maakt niet uit



Vervolgstappen
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• www.sepanl.nl blijft belangrijke informatie bron (update 1-10)

• toegevoegd zijn contactgegevens technisch specialisten van 
banken

• implementatie richtlijnen SCT en SDD (generiek) gepubliceerd; 
nieuwste versie begin oktober (uiterlijk)

• bankspecifieke elementen blijven (net als nu), maar hebben 
beperkte impact

• in samenwerking met Platform: 
informatiemarkt banken – IT providers 



Inventarisatie opzet SEPA informatiemarkt IT
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• wat moet zeker aan de orde komen?

• wat is echt niet nodig?

• wat zijn de gedeelde eisen / wensen van de IT-sector?
hoe kunnen die gebundeld worden? 

• overige tips?
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Afsluiting

SEPA MIGRATIEPLAN NEDERLAND
STATUS EN PLANNING 

Mei 2009

Programmabureau SEPA NL
sepa@nvb.nl

websites: 
www.sepanl.nl

www.europeanpaymentscouncil.eu
en die van de Nederlandse banken


