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Agenda 

- Waarom SEPA? 

- Wat gaat SEPA betekenen? 

- Hoe migreert Nederland? 

- Hoe kunnen we elkaar helpen? 

 

 



SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt 

- Logische voltooiing Euro markt 

- Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform giraal 

betalingsverkeer in EU 

- Grote verschillen in tussen landen 

- Kosten, verwerkingstijden, rechten/plichten betalers en ontvangers 

- Bevorderen concurrentiekracht Europese economie 

- Standaardisatie 

- Schaalvergroting 
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EU consument kan 

rekening aanhouden in 

land van zijn keuze en 

daarmee al zijn 

dagelijkse betalingen 

doen  

Internationaal opererende 

bedrijven hoeven nog 

slechts één rekening aan 

te houden in het Euro-

gebied: vereenvoudiging 

cash management  

Bedrijven kunnen middels SEPA 

producten klanten in heel Europa 

betalen en incasseren waardoor 

internationale handel wordt bevorderd  



Voordelen Interne Euro betaalmarkt 

- Op korte termijn 

- Gemakkelijker grensoverschrijdend betalen, ontvangen, incasseren  

- Reductie aantal rekeningen 

- Op lange termijn 

- Meer concurrentie, innovatie en veiligheid 

- Verwerking betalingsverkeer op grotere schaal → lagere kosten 

- Maar … 

- Kosten gaan voor baten uit 

- Grensoverschrijdende eurobetalingen < 2% van totaal  

- Nederland is al zeer efficiënt 

 

 



SEPA realisatie kent drie pijlers 

- Wetgeving 

- Payment Services Directive (2009) 

- Verordening einddata (2012) 

- Producten 

- SEPA Credit Transfer (2008) 

- SEPA Direct Debit (2009) 

- Standaarden 

- IBAN 

- ISO20022 XML 

Producten 

Wet- 
geving 

Stan- 
daarden 



Verordening geeft heldere richtlijnen 

- Marktgedreven migratie naar SEPA onvoldoende 

- Regulation verplicht gebruik technische standaarden 

- Belangrijkste elementen: 

- Einddata gebruik niet-Europese overboekingen en incasso’s in Euro 

- 1 feb 2014 voor binnenlandse betalingen 

- 1 feb 2016 voor buitenlandse betalingen (in Euro binnen SEPA) 

- Additionele consumentenbescherming 

- Alleen IBAN in klant-bank interactie 

- ISO20022 verplichte berichtenstandaard 

- Goedgekeurd op 14 februari 2012 

 



SEPA standaarden door overheid geadopteerd 

- Alle overheden moeten nu al om  

SEPA-standaarden vragen bij aanschaf  

nieuwe betalingssystemen/-diensten 

- Sinds juni 2011 namelijk opgenomen 

op ‘pas toe of leg uit’-lijst door  

College Standaardisatie 

- College Standaardisatie bestaat  

uit ambtelijk top, wordt  

geadviseerd door  

Forum Standaardisatie  

(overheid/bedrijfsleven/wetenschap) 

 



Uitgangspunten migratie 

- Op basis Europese verordening  

- Commitment stakeholders 

- Iedere partij neemt eigen verantwoordelijkheid 

- Gefaseerde migratie  

- Gecoördineerde planning 

- Actieve rol koepels, branches en intermediairs  

 



 Nederlands poldermodel  

 Brede participatie van stakeholders 

 Doel: efficiënte en  gecoördineerde  migratie 

Door 

 Uitwisselen informatie en ervaringen 

 Organisatie nationale communicatiecampagne 

 Signaleren en oplossen problemen 

 Monitoren SEPA-migratie  

Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) 
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Koepels 

Nationaal Forum 

voor de SEPA-

migratie (NFS) 

Individuele 

 partijen 

Programma-

bureau SEPA 

Task Force SEPA 

Nederland (TFSN) 

Bestuurlijk overleg 

Software-

leveranciers 

Ondersteunende 

partijen 

Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) 

Aanbieders Gebruikers 
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SEPA campagne 

- Drietrapsraket 

- algemene publiekscampagne 

- koepels en brancheorganisatie  

- bedrijven en organisaties 

- Drie fases  

- bedrijven activeren 

- consumenten informeren en mijlpalen benutten  

- aftellen naar februari 2014 

-  Website is live (incl. toolkit voor bedrijven) 

-  Massamediale campagne start op 9 mei  



Wederzijdse verwachtingen 

- Wat verwachten we van jullie? 

- Tijdig aanpassen software 

- Awareness bij klanten verhogen waar nodig 

- Leveren van capaciteit voor migratie klanten 

- Signaleren en communiceren van knelpunten 

- Wat kunnen jullie van ons verwachten? 

- Brede nationale communicatiecampagne 

- Beantwoorden vragen en delen kennis 

- Oppakken van knelpunten 

 



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 

- sepa@betaalvereniging.nl 

 

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


Vragen 

Explain 

Who 

What 

When 

How 

Why 

Where 

Why 

Who 

Explain 

Where 

How 

What 

When 


