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ISO 20022           pain 001.001.03 en PAIN.008.001.02 

EPC                     rulebook versie 5.1 voor SCT / SCT Implementation Guidelines (Customer 2 Bank) versie 5.0 

EPC                     rulebook versie 5.1 voor SDD CORE en rulebook 3.1 voor SDD B2B / SDD Implementation Guidelines  

 (Customer 2 Bank) versie 5.0 voor SDD CORE en versie 3.0 voor SDD B2B 

NVB                    implementation guidelines versie 5.0 voor SDD en SCT 

Rabobank           business rules SDD, business rules SCT (NVB) 
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SEPA informatie en contact voor ERP 

• Informeren en adviseren over kansen en uitdagingen van SEPA 
www.rabobank.nl/sepa 

– Brochures en checklist  

– Rabobank SEPA-check 

– Implementatiebegeleiding 

 

• Services 
Email: sepa.erp@rn.rabobank.nl 

– Monitoring van ERP- en Boekhoudpakketleveranciers 

– Test Services 
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