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Wat zou ik willen vertellen? 

1. Wie ben ik, wat is de Betaalvereniging? 

2. Wat is een SEPA eMandate? 

3. Iets over de context, de aanpak en de planning 

4. Het afgeven van een eMandate – hoe gaat het nou werken? 

5. Wat kan dat voor u betekenen? 

 

Let op: In de slides wordt de huidige stand van denken weergegeven. Een aantal termen 

en processen die hier worden genoemd staan nog ter discussie. 
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Betaalvereniging  Nederland – wie zijn wij? 

• Een neutrale organisatie 

• Collectieve, niet-competitieve taken binnen het Nederlandse betalingsverkeer 

• Taken hebben betrekking op: 

– infrastructuur 

– standaarden  

– gezamenlijke productkenmerken 

• Gericht op een effectief, veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer  

• Verenigingsstructuur, leden zijn aanbieders van betaalproducten op de 

eindmarkt 

• Rekening houdend met de wensen van de vraagzijde 
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Wat is een SEPA eMandate? 

• Elektronische machtiging 

• Afgegeven door de (bank van de) consument 

• Online, realtime 

• Uitwerking van de Europese oplossing (EPC eMandate operating model) 

• Niet verplicht, wel gewenst 
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Omgeving eMandates 
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Doelstelling en fasering 
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Fase Scope 

Fase 1 • Definitie en specificatie oplossing eMandates op basis van 

iDEAL 

• Opstellen afsprakenstelsel 

Fase 2 • Realisatie en inrichting beheer 

• Realisatie eMandates door Credit Banken en Debtor Banken 

• Inrichting beheersorganisatie 

• Voorbereiding uitrol eMandates 

Fase 3 • Regisseren en coördineren markintroductie 

• Ondersteunen eerste implementaties marktpartijen 

• Communicatie 

Doelstelling: het introduceren van de oplossing voor 

elektronische machtigingen in Nederland per medio 2015 
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Overall planning 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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Scherm 1 – aanleiding eMandate 

Ik koop product A à € 8,95 

 
 

Ik koop product B à € 12,95 

Ik koop product C à € 17,95 

Ik koop product D à € 22,95 

Ik koop product E à € 29,95 

Ik koop product F à € 49,95 

Ik koop product G à € 79,95 

Welkom bij  

Kies nu voor een van onze speciale aanbiedingen! 

U heeft gekozen voor product D. 

Bedankt voor uw keuze! 

 
 
 

 
 
 

8 Introductie eMandates 02 april 2013 

NB Scherm te bepalen door incassant 

Ga naar het volgende scherm  



| 

Scherm 2 – selectie betaalwijze 

Selecteer de door u gewenste betaalwijze: 

Overschrijving 

Acceptgiro 

iDEAL 

‘eMandate’ 

Credit card 

 
 

U wilt betalen met de eenmalige/doorlopende 

Europese incasso 

Geachte heer/mevrouw…… 

U heeft gekozen voor product D à € 22,95 
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Scherm 3 – selectie bank 

U heeft gekozen voor betaling middels een 

eenmalige/doorlopende Europese incasso 

Selecteer hier uw bank 

Uw rekening loopt bij de Rabobank  

Kies uw bank…  
ABN AMRO 

ING Bank 

KNAB 

Royal Bank of Scotland 

Rabobank 

SNS Bank 

Triodos Bank 

Van Lanschot 
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U heeft gekozen voor betaling middels een 

eenmalige/doorlopende Europese incasso 

 

Log hieronder in om verder te gaan. 

Scherm 4 -  inloggen Debtor Bank  
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Log in met de Random Reader 

Inloggen 
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Scherm 5 - rekeningselectie 
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Scherm 6 – “Klik op ‘Machtigen’ als u 

akkoord gaat met onderstaande machtiging” 
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Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan [Creditor.Name] om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van [Creditor.Name]. 

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 

Incassantgegevens [Creditor.Name] 

 [Creditor.AddressLine1] 

 [Creditory.Country] 

 [Creditor.CreditorID] 

Informatie machtiging Referentie: [eMandate.DebtorReference] 

 Kenmerk machtiging: [eMandate.eMandateID] 

 Wegens: [eMandate.Reason] 

 eMandate.SequenceType (eenmalig of doorlopend) 

Gegevens Rekening  
 Ten laste van rekeningnummer [Debtor.IBAN] 

             Tenaamstelling rekening [Debtor.Accountname] 

                            Adres rekening [Debtor.AccountAddressLine1] 

 [Debtor.AccountCountry] 

Ondertekend door [Debtor.SignerName] 

 Datum/tijd: [eMandate.DateTimestamp]  

Machtigen 

NB Scherm te bepalen door de bank 
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Scherm 7 – “U heeft de onderstaande 

doorlopende machtiging afgegeven” 
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Ga verder  
Ik wil een bevestiging per email  

Ik wil deze machtiging afdrukken 

 
 Mijn mailadres is: …………………….. 

 

Ik wil deze machtiging opslaan  

NB Scherm te bepalen door de bank Incassantgegevens [Creditor.Name] 

 [Creditor.AddressLine1] 

 [Creditory.Country] 

 [Creditor.CreditorID] 

Informatie machtiging Referentie: [eMandate.DebtorReference] 

 Kenmerk machtiging: [eMandate.eMandateID] 

 Wegens: [eMandate.Reason] 

 eMandate.SequenceType (eenmalig of doorlopend) 

Gegevens Rekening  
 Ten laste van rekeningnummer [Debtor.IBAN] 

             Tenaamstelling rekening [Debtor.Accountname] 

                            Adres rekening [Debtor.AccountAddressLine1] 

 [Debtor.AccountCountry] 

Ondertekend door [Debtor.SignerName] 

 Datum/tijd: [eMandate.DateTimestamp]  
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Klik hier om dit scherm af te sluiten 

Scherm 8 – bevestiging door incassant 

Wij hebben uw machtiging ontvangen! 
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Wat gebeurt er dan onderwater? 
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Debiteur Crediteur 

Browser Website 

9. Confirmation 

1. Initiation 

Validation Service Routing Service 

Debet Bank 

Credit Bank 

3. Mandate Request 

7. e-Mandate 

Internet 
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Belangrijke kenmerken van de oplossing 

• Analoog aan iDEAL, maar niet hetzelfde 

• Voor éénmalige en doorlopende incasso’s 

• Gegevensverrijking door Credit bank (via routing service) en Debet bank 

• Validate naam / rekeningnr 

• Validatie adres / woonplaats (optioneel) 

• Geldig mandaat 

• Minder MOI (tov papier) 

• Naam ondertekenaar 

• Bijwerken whitelist 

• Meegeven frequentie en bedrag ingebouwd in de oplossing 

• SDD CORE en waarschijnlijk ook B2B (bijwerken administratie Debet bank) 
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Wat betekent dit mogelijk voor u? 

• Verwachting is dat webwinkels, en online omgevingen van bedrijven waar 

diensten of goederen kunnen worden afgenomen, deze betaalwijze gaan 

aanbieden 

• Service providers zullen de afhandeling gaan ondersteunen, net als bij iDEAL 

• De output hiervan is:  

- de ‘ondertekende (ISO) berichten’, nodig voor MOI 

- De informatie voor incassobatch 

• Maar! 

- Papieren incasso blijft bestaan (verplicht) 

- Mogelijk zelfs dat elektronische machtiging op papier opgezegd wordt 

- Goed machtiging beheer is daarom essentieel 
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