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 Impact SEPA op Processen en ICT 

 Wat moeten SWO‟s doen?  

 Wat moeten bedrijven doen? 
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ICT focus binnen SEPA programmabureau 

 Gereedheid software is voorwaarde voor migratie 
- Op 1 oktober 2012 dient software SEPA-compliant te zijn! 

 Specifieke ICT focus binnen SEPA programmabureau 
- Doelgroep: ICT bedrijven, consultants, servicebureau‟s 

 Activiteiten gericht op 
- Voorlichtingen communicatie 

- Beantwoorden van vragen uit markt en delen best-practices 

- Monitoren voortgang, signaleren en oplossen knelpunten 

 Nauwe samenwerking met o.a. 
- Koepels van ICT bedrijven 

- Betaalvereniging 
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SEPA heeft ICT impact op drie gebieden 
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• IBAN 

• Incasso machtigingen (mandaten) 

Data 

• Mandaat beheer 

• Productkenmerken (met name SDD) 

• Rekeningrapportages en reconciliatie 

Processen 

• ISO 20022 XML berichten standaard 

Klant-bank interface 
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Dataconversie 

 Conversie BBAN naar IBAN 
- IBAN verplicht in SEPA betaalinstructies naar bank 

- BIC is optioneel vanaf 2014 (binnenland) / 2016 buitenland 

- Nationale rekeningnummers (BBAN) converteren 

- Conversiedienst banken via  www.ibanbicservice.nl 

 

 Conversie bestaande incassomachtigingen (mandaten) 
- Mandaatinformatie onderdeel SDD transactie 

- Elektronische beschikbaarheid 

- Conversie noodzakelijk 

- Papier naar elektronisch 

- Verrijking van gegevens 
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• Soort machtiging (doorlopend, éénmalig, B2B) 

• NAW van incassant en debiteur 

• Uniek kenmerk machtiging 

• Incassant ID 

• IBAN debiteur 

• Plaats en datum van ondertekening (1/11/2009 

voor bestaande machtigingen) 

Procesimpact 

 Mandaatbeheer 
- Registratie nieuwe, wijziging bestaande mandaten 

- Integratie mandaten bij generatie betaalinstructies 

- Bij B2B eigen afgegeven mandaten communiceren met bank 

 Nieuwe productfunctionaliteiten 
- Notificatie en aanlevering SDD (D-5, D-2 voor Core, D-1 voor B2B) 

- Toekomst: bijv. recall functionaliteit of e-Mandate integratie 

 Rijkere rapportage 
- Verbeterde reconciliatie / Structured Creditor Reference 

- Verwerkingsrapportage op nieuwe momenten 
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Klant-bank interface - achtergrond 

 Momenteel op basis van nationale formaten 
- Betaalinstructie: ClieOp3, BTL-91 

- Rapportage: o.a. MT9xx, Verwinfo, GMU, etc. 

 Additionele informatie vereist in SEPA berichten, zoals  
- Gebruik BIC & IBAN (SCT, SDD) 

- Creditor scheme identifier (SDD) 

- Mandaatinformatie (SDD) 

 Voor SEPA producten overgang op ISO 20022 XML 
- Betaalinstructie: verplicht PAIN berichten 

- Rapportage: mogelijk CAMT berichten + PAIN.002 status report 
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Klant-bank interface – in de praktijk 
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Initiator Betaler/Ontvanger 

Zakelijke transactie 

Clearing & 

Settlement 

Mechanism (CSM) 
Rapportage: 
CAMT.052 (intraday) 

CAMT.053 (einde dag) 

Bank Bank 

Betaalinstructie: 
PAIN.001 (SCT) 

    PAIN.008 (SDD) 

 

Bank-bank en bank-CSM verkeer in ISO 20022 XML formaat (PACS) 

Klant-bank 

verkeer in ISO 

20022 XML 

formaat 

(CAMT) 

Status rapport: 
PAIN.002 
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SEPA Implementation Guidelines NL 

Global ISO 20022 XML Message Standard 

Verplicht in ISO of 

noodzakelijk voor 

verwerking 

Verplicht op basis 

van EPC rulebooks 

Beschikbaar voor 

AOS-en binnen 

EPC framework 

Niet van toepassing 

op SEPA in NL 

EPC Implementation Guidelines 

Nadere invulling en interpretatie door de 

Nederlandse banken  

BVN Implementation Guidelines 

Eventuele aanvullingen per bank 

Combineert de informatie van ISO, EPC 

en NVB teneinde unieke en volledige 

informatiebron te zijn voor gebruikers 

Voornamelijk inzake wijze van aanlevering, 

samenvoeging van betaalopdrachten, etc 

Wat kan verschillen per bank? 

 Communicatie/kanalen  

 Autorisatie 

 Rapportage 

 Bank specifieke features 
- Mandate management (mandate database, validaties) 

- Ondersteunen van andere bericht-formaten (enrichment) 

 en helaas de XML berichten (SDD en SCT) 
- Bank- of land specifieke invullingen moeten voldoen aan 

verplichte elementen uit de implementation guidelines 
- M.a.w. vnl. afwijkingen op codes en niet verplichte elementen 
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SEPA berichten - wat is er beschikbaar? 

 Implementation Guides: betaalinstructies 
- SCT initiatie (pain.001.001.03) versie 5.0 en 6.0 

- SDD initiatie (pain.008.001.02) versie 5.0.1 en 6.0 

 

 Implementation Guides: rapportage 
- Account statement/dagafschrift (camt.053), versie 1.0 

 

 Binnenkort beschikbaar 
- Account report/intradag afschrift (camt.052), versie 1.0 

- Account statement/dagafschrift (camt.053), versie 1.1 

 

SEPA berichten - waar is het te vinden? 

 www.iso20022.org 
- ISO 20022 XML berichten (2009 versie) 

- ISO 20022 for Dummies 

 www.europeanpaymentscouncil.eu 
- EPC implementation guidelines 

- EPC factsheet IT-providers 

 www.sepanl.nl   (wordt www.betaalvereniging.nl/sepa) 
- Implementation guidelines, factsheets, FAQ‟s, etc 

- Link naar bank specifieke informatie 

 website banken 
- Eventuele bank specifieke documentatie 
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Overschrijving – SCT  

24 april 2012 13 

Overschrijving via 
internet (binnenlands) 

Grensoverschrijdende 
overschrijving via 
internet (in euro’s, 
binnen Europa) 

Europese overschrijving 
via internet  

• IBAN naast huidige (nationale) overschrijving; wordt omgezet naar primair IBAN 

• Ondersteuning bij invullen / aanvullen BBAN  IBAN (afbouwen na migratie) 

• Adresboek wordt door de bank omgezet naar IBAN 

• ISO–standaard remittance beschikbaar (modulus – 97 proof) 

24 april 2012 14 

Overschrijving via 
overschrijvingsformulier 
(binnenlands) 

Grensoverschrijdende 
overschrijving via 
overschrijvingsformulier  
(in euro’s, binnen Europa) 

Europese overschrijving 
via (standaard-) 
overschrijvingsformulier
  

• Er komt een standaard ontwerp voor het overschrijvingsformulier 

• Via dit formulier ook ISO betaalkenmerk te verwerken 

Overschrijving – SCT  
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Periodieke (Nederlandse) 
overschrijving  

Periodieke Europese 
overschrijving 

Overschrijving – SCT  

• bestaande periodieke overschrijvingen worden omgezet naar IBAN 

basis assortiment 

aanvullend assortiment 

• Verwerking spoed is al op basis van IBAN (TARGET); aanlevering wordt nu 

ook met IBAN 

Spoedbetaling  Spoedbetaling op 
basis van IBAN 
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iDEAL afgehandeld via 
Nederlandse overschrijving 

iDEAL afgehandeld via 
Europese overschrijving 

• Duale periode Q3 2012 – Q2 2013; acquiring kan versie 2.2 en 3.3 aan 

• Gedurende duale periode bepaalt web-merchant timing overgang naar 

aansluiting op SCT 

Overschrijving – SCT  
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Finbox afgehandeld via 
Nederlandse overschrijving 

Finbox afgehandeld via 
Europese overschrijving 

• Finbox betaalfunctie zit in internetbankieromgeving; overstap naar SCT wordt 

daar door de bank ingeregeld; is technisch onafhankelijk van aanleveraar 

financiële informatie (zowel voor overschrijving als incasso) 

Overschrijving – SCT  
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Acceptgiro Nog niet bekend 

• Volume verwerking papieren Acceptgiro neem sterk af 

• Voor grootgebruikers zijn alternatieve (papierloze) betaalvormen aantrekkelijk 

• Alfanumeriek ISO betaalkenmerk (modulus 97) komt beschikbaar; gebruik 

hiervan is (zonder toename fouten) over meer kanalen mogelijk 

• Marktconsultatie loopt; Q2 rapportage naar TFSN 

Overschrijving – SCT  
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Eenmalige incasso; 
machtiging papier / telef. 

Doorlopende incasso; 
machtiging papier / telef. 

Europese incasso; 
machtiging papier 

• Eenmalige incasso zonder storno recht vervalt (tenzij ….) 

• Telefonisch machtigen vervalt 

• Aanvullende eisen consumenten (extra controle mogelijkheden bij debetbank) 

worden nader (nationaal) uitgewerkt; inzet is behoud  efficiency / effectiviteit 

Incasso – SDD  

Zakelijke incasso varianten Zakelijke Europese incasso 

24 april 2012 20 

Kansspel incasso Nog niet bekend 

• Rulebook voor niet storneerbare incasso „hangt‟ bij EPC 

• Verordening staat niet storneerbare incasso onder strikte condities toe; in 

onderzoek of dat basis biedt voor NL-oplossing (scheme / reach voorwaarden) 

• Alternatieven worden besproken tussen banken en kansspel incassanten 

• Oplossing voor kansspel zal (waarschijnlijk) ook bruikbaar zijn voor eenmalig 

 

Incasso – SDD  
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24 april 2012 

Huidige praktijk van 
machtigen via internet 

eMandate; (papierloos) 
machtigen via internet 

• eMandate zal tijdens de migratieperiode niet gerealiseerd kunnen worden 

• Vanwege grote marktbehoefte wordt gekeken naar interim oplossingen 

• Afstemming via TFSN - NFS 

Incasso – SDD  

Agenda  

 

 Impact SEPA op Processen en ICT 

 Wat moeten SWO‟s doen?  

 Wat moeten bedrijven doen? 
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Wat moeten softwareontwikkelaars doen? 

23 

• IBAN 

• Incasso machtigingen (mandaten) 

Data 

• Mandaat beheer 

• Productkenmerken (met name SDD) 

• Rekeningrapportages en reconciliatie 

Processen 

• ISO 20022 XML berichten standaard 

Klant-bank interface 

Software aanpassen 

 IBAN / BIC 
- Aanpassing registratie  

- Uw klanten- en uw eigen nummers 

- IBAN conversie ondersteunen 
- www.ibanbicservice.nl / webservices gewenst 

 

24 

 BANK gegevens 
- „Bankkey‟ 

-  SWIFT code / BIC 
- Bv. ING = INGBNL2A  = INGB  

- BIC niet verplicht 2014 / 2016 

- „Betaalwijzen‟ 
- Binnenland / Buitenland 

  wordt  
SEPA / niet SEPA 
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Software aanpassen 

 Overschrijvingen 
- SEPA formaat (SCT) 

- Support EU / NL / Bank specifiek? 

- Evt. tooling (voor klanten) voor aanpassingen/bank specifiek 

- XML i.p.v. Ascii 

- BTL91 blijft bestaan voor niet-SEPA betalingen 
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 Incasso 
- Machtigingen administratie 

- Elektronisch -> verificatie Debet bank met geïncasseerde 

- Terugboekingstermijn 

- SEPA formaat (SDD) 

- Support EU / NL / Bank specifiek? 

- XML i.p.v. Ascii 

 

Software aanpassen 

 Terugmelding 
- Bankafschrift (CAMT053 / bruto terugmelding) 

- MT840 (met IBAN) 
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 Interfaces aanpalende systemen 
- Indien bankgegevens extern 

 Rapportages 
- IBAN i.p.v. BBAN 

- Bankkey / SWIFT code / BIC 

- Opdrachtformulier 

- IBAN + BIC op de factuur etc. 
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Software testen 

 Technisch 

- XSD controle 

- XSD alleen bij EPC / ISO beschikbaar 

- NVB dient z.s.m. XSD beschikbaar te stellen! 
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 Inhoudelijk 

- Bank onafhankelijk 

- Bv. bij NVB – n.n.b. 

- Bank specifiek 

- Afspreken met uw bank 

 Het „gebrek‟ aan testfaciliteiten heeft de aandacht van het 
programmabureau SEPA maar dienen de banken op te lossen! 

SEPA; Checklist of uw software gereed is 
1. Kan uw eigen IBAN en BIC vastgelegd worden? 

2. Kan IBAN en BIC van uw klanten en personeelsleden vastgelegd worden? 

3. Als met buitenlandse relaties wordt gewerkt is dan genoeg ruimte voor het vastleggen van IBAN?  

Het IBAN kan maximaal 34 tekens bevatten. 

4. Ondersteunt uw pakket overboekingen via het formaat SEPA Credit Transfer (SCT)?  

Het kan gaan om uw boekhoudpakket voor betalingen aan crediteuren of bijvoorbeeld het 

salarispakket voor betalingen aan werknemers. 

5. Ondersteunt uw pakket incasso's via het formaat SEPA Direct Debet (SDD)? 

Het kan gaan om uw boekhoudpakket voor incasso van debiteuren of bijvoorbeeld een 

ledenadministratie voor incasso van leden. 

6. Ondersteunt uw pakket het vastleggen van mandateringsgegevens voor incasso‟s, te weten: 
-  Kenmerk machtiging (uniek in combinatie met uw incassant ID) 

-  Datum en plaats ondertekening 

-  Soort machtiging (eenmalig, doorlopend) 

7. Ondersteunt uw pakket het ophalen van rekeninginformatie (elektronische bankafschriften) via het 

formaat CAMT?  

Een nadrukkelijk aandachtspunt hierbij is de herkenning van het bankrekeningnummer waar vanaf 

betaald wordt door uw klanten. 

8. Ondersteunt uw software de SEPA-variant iDEAL (versie 3.3)?  

Het gaat dan meestal om software voor web winkeliers die betaling mogelijk maakt via iDeal. 

28 
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12 Migratiestappen voor incasso bedrijven 
1. Verzamel informatie over de Europese incasso 

2. Benoem een projectleider en stel een plan van aanpak op 

3. Neem contact op met de leverancier van uw software pakket 

4. Sluit een Europees incassocontract af met uw bank 

5. Verzamel de ontbrekende gegevens van uw bestaande machtigingen 

6. Ontwerp nieuwe machtigingsformulieren voor de Europese incasso 

7. Herzie waar nodig, de contractuele verplichtingen met uw debiteuren (bv algemene voorwaarden 

van incasssant 1 week van de voren, als geen afspraak is dan 14 dagen) 

8. Meld uw incassant ID en het kenmerk van de machtiging aan uw debiteuren 

9. Richtlijnen voor de factuur/vooraankondiging (ga zoveel als mogelijk door op huidige manier, 

pragmatisch, dus bv op factuur/ op machtiging geldt ook voor eenmalige incasso‟s) 

10. Aandachtspunten bij het insturen van uw Europese incassobatches 

11. Overstapservice blijft bestaan 

12. Incassoblokkade? Neem contact op met uw klant 
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Communicatie 

 Software aanpassen 
- Up-to-date blijven met de laatste SEPA ontwikkelingen 

- Wijzigingen elk jaar vanaf November- EPC / Maart? – NVB 

- Nieuwe versie na 1 jaar operationeel 

- Tijdig (her)aanpassen van de software 

30 

WWW. .NL 

 Samenwerken met Programmabureau 
- Signaleren en communiceren van knelpunten 

 

 Klanten informeren 
- Bewustwording bij klanten 

- Nieuwe diensten ontwikkelen en aanbieden 

- Leveren van capaciteit voor migratie klanten 
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Agenda  

 

 Impact SEPA op Processen en ICT 

 Wat moeten SWO‟s doen?  

 Wat moeten bedrijven doen? 
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SAP ervaringen 

 NL migratie 
- Eerste klanten (public) live sedert 2010 

- Vnl. voor overmakingen 

- Meerdere klanten live met IBAN  
- Vnl. buitenlandse betalingen 

 Migratie ervaring 
- Afwachtende houding bij klanten 

- “Onbekend maakt onbemind” ? 

 Banken ervaring 
- Niet alle banken zijn even ver 

- Te weinig bank overstijgende informatie beschikbaar 

32 
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Wat moeten bedrijven doen? 

33 

• IBAN 

• Incasso machtigingen (mandaten) 

Data 

• Mandaat beheer 

• Productkenmerken (met name SDD) 

• Rekeningrapportages en reconciliatie 

Processen 

• ISO 20022 XML berichten standaard 

Klant-bank interface 

Wat moeten bedrijven doen? (afhankelijk van klant en SWO) 

 Project definiëren 
- Afstemming met bank en SWO 

- Plan van Aanpak opstellen 

34 

 Implementatie 
- Huisbank(en) 

- „Bankkey‟s‟ 

- „Betaalwijzen‟ 

 

 
 Data migratie  

- BBAN -> IBAN  + BIC 
- M.b.v. www.ibanbicservice.nl  

- Crediteuren, Debiteuren,  
Klanten en Werknemers 
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Wat moeten bedrijven doen? (afhankelijk van klant en SWO) 

 Betaalformaten 
- Check betaalformaten SCT & SDD 

- Afhankelijk van SWO / Banken kennen dialecten 

35 

 Incasso 
- Proces aanpassen 

- Europees incassocontract afsluiten met de bank 

- Machtigingen Management 

 Bankafschriften 
- MT940 met IBAN 

- CAMT053 (bruto terugmelding) 

 

Wat moeten bedrijven doen? (afhankelijk van klant en SWO) 

 Interfaces aanpalende systemen 
- Indien bankgegevens extern 

 

 Rapportages 
- IBAN i.p.v. BBAN 

- Bankkey / SWIFT / BIC 

- Opdrachtformulier 

- IBAN + BIC op de factuur 
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Voordelen SEPA migratie 

37 

 Software leverancier           Klanten 

 Eenmalige ontwikkeling SEPA 

compliance 

 Lagere onderhoudskosten:  

minder formaten 

 Ontwikkelen van toegevoegde 

waarde voor klanten 

 Extra consulting ? 

 Lagere kosten van betalingen 

 Consolidatie onder banken 

 Uniforme concurrentieomgeving 

voor betaaldiensten binnen Europa 

 Ontwikkeling van toegevoegde 

waarde diensten door banken 

 Mogelijkheden voor centralisatie 

van liquide middelen  

Aandachtspunten - Zorgen 

 Timing: 
- Bedrijven starten niet eerder dan nodig is 

 

 Banken: 
- Klaar voor SEPA? 

- Gebrek aan nationale: 
- Testfaciliteit voor SWL´s  

- Inzicht in bank dialecten 

- Projectaanpak naar SWL‟s en Bedrijven 

 

 Open issues: 
- Oplossen issues met afgesproken deadlines 
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Vragen 

Explain 

Who 

What 

When 

How 

Why 

Where 

Why 

Who 

Explain 

Where 

How 

What 

When 

40 

Contact informatie: 
      

Leo Mommersteeg 

Product Manager   SAP Nederland B.V. 

Leo.Mommersteeg@sap.com 

Dank voor uw aandacht 
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Contact 

 Eerste aanspreekpunt voor bedrijven 

- hun eigen bank 

 Q&A‟s en toolkits 

- www.overopiban.nl 

 Algemene vragen inzake de migratie 

- programmabureauSEPA@dnb.nl 

 Product of technische vragen 

- www.sepanl.nl wordt www.sepa@betaalvereniging.nl  

 

http://www.overopiban.nl/
mailto:programmabureauSEPA@dnb.nl
http://www.sepanl.nl/
http://www.sepa@betaalvereniging.nl/

