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Conversietools voor de overgang naar SEPA 

Bestaande software SEPA-compliant maken is niet altijd de meest efficiënte oplossing 

In niet alle gevallen wordt bestaande software met functies voor betalingsverkeer aangepast 

aan SEPA standaarden. Zo kan sprake zijn van maatwerk of standaard pakketten die al 

langere tijd niet meer worden onderhouden. Ook zijn er standaard pakketten waarvan 

(oudere) versies niet meer SEPA-compliant worden gemaakt. In het laatste geval is het 

meest logisch om te migreren naar de laatste versie van het betreffende pakket, maar dat 

kan, meestal omwille van maatwerk of gekoppelde systemen, lastig zijn. Het komt ook voor 

dat de migratie naar SEPA op een ongelukkig moment valt binnen een groter project waarbij 

een legacy systeem wordt vervangen door een bijdetijds, dus ook SEPA compliant, systeem.   

Gelukkig zijn er in de markt oplossingen voorhanden waarmee betalingsverkeer binnen 

bestaande software niet of nauwelijks aangepast hoeft te worden aan SEPA. Deze 

oplossingen worden in dit artikel verder aangeduid als ‘SEPA conversietools’.  

Rekening houden met het softwarelandschap in de toekomst 

Voordat een bedrijf een SEPA conversietool en/of andere conversietool aanschaft is het 

belangrijk rekening te houden met het softwarelandschap in de toekomst. Altijd blijven 

werken met ‘oude’ software en noodzakelijke conversietools kan voor de toekomst wel eens 

verkeerd uitpakken. Zo kan een leverancier een oudere versie van een softwarepakket niet 

meer ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan het overzetten van de software naar een 

andere server of besturingssysteem. Ook zijn er situaties bekend waarin de SEPA 

functionaliteit in een aparte module wordt uitgerold en de ondersteuning van de oude 

bestandsformaten in de loop van de tijd uit de standaardsoftware wordt verwijderd. Ook is 

altijd de vraag in hoeverre conversietools alle toekomstige ontwikkelingen blijven 

ondersteunen. Bij SEPA kan dit bijvoorbeeld ondersteuning zijn van toekomstige eMandates 

(in relatie tot SEPA incasso’s).  

Een ander voorbeeld van een verplichte aanpassing binnen (boekhoud)software is die van 

de BTW-aangifte en ICP-opgave. Vanaf januari 2014 is SBR verplicht als elektronische 

aanlevering richting Belastingdienst. Inhoudelijk is dan sprake van BTW-aangiftes en ICP-

opgaves in XBRL-formaat die verzonden worden via Digipoort en ondertekend worden met 

een PKIoverheid Services certificaat. Als alternatief kunt u BTW-aangiftes en ICP-opgaves 

handmatig opgeven via uw persoonlijk domein op de website van de Belastingdienst. Echter 

als een ICP opgave meer dan 99 regels bevat bent u aangewezen op elektronische 

aanlevering via SBR. Ook hiervoor zijn inmiddels Digipoort (aangifte)conversietools op de 

markt. 

SEPA conversietools 

Zoals eerder gesteld verstaan we in dit artikel onder ‘SEPA conversietools’ die tools 

waarmee betaalopdrachten of elektronische rekeningafschriften binnen bestaande software 

niet (significant) aangepast hoeft te worden aan SEPA. Er zijn daarnaast bijvoorbeeld ook 

tools om BBAN (binnenlands of basis bankrekeningnummer) te converteren naar IBAN 

(International Bank Account Number) of tools die reconciliatie mogelijk maken voor bepaalde 

softwaresystemen.  
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Dit artikel richt zich verder uitsluitend op de ‘SEPA conversietools’.  

Aandachtspunten: 

Naast het hiervoor genoemde punt van continuïteit zijn er legio andere aandachtspunten bij 

de inzet van SEPA conversietools. Enkele van deze aandachtspunten zijn: 

 Welke banken en bankdialecten worden ondersteund?; denk aan de koppeling met 

uw bank(en), maar ook aan het juiste formaat voor zowel betaalopdrachten als 

rekeningafschriften. Ook al gaat het om soms hele kleine verschillen, sommige 

banken hanteren een eigen SEPA-dialect. 

 

 Welke banken en bankdialecten zijn getest?; controleer of de conversietool is getest 

met gewenste banken. 

 

 SAAS versus lokaal installeren; in een SAAS-omgeving (waarbij SAAS staat voor 

‘Software as a Service’) is de oplossing vaak al live. De klant kan er dan gewoon op 

inpluggen. Bij lokaal installeren speelt de beschikbaar van bestaande infrastructuur 

een aandachtspunt, evenals het beheer bij updates van de tool in de toekomst.   

   

 IBAN registreren; een huidig betaalbestand (clieOp) past geen IBAN in. 

Conversietools zullen dan ook uitgaan van BBAN. De vraag is dan of u in de 

toekomst BBAN moet blijven vastleggen? Stel dat leveranciers of klanten straks 

massaal IBAN doorgeven. Hoe wordt dan met dit laatste omgegaan. Wordt BBAN 

afgeleid en apart vastgelegd of kan de conversietool ook met IBAN overweg? 

 

 Hoe omgaan met ontbrekende gegevens?; zonder uitgebreid in detail te gaan 

bevatten SEPA betaal- en incassobestanden meer informatie dan de huidige betaal- 

en incasso bestanden. Zo is bij een overschrijving de naam van de begunstigde 

verplicht en en heeft bij een incasso iedere machtiging een uniek kenmerk. 

 

 Hoe wordt met incasso mandaatgegevens omgegaan?; als een conversietool zelf 

mandaatgegevens genereert (wat vaak de praktijk zal zijn) moet er wel voor gezorgd 

worden dat deze gegevens uiteindelijk weer in de basisadministratie terecht komen, 

zoals in een CRM-systeem. Hoe meer incasso’s, hoe belangrijker dit zal laatste zijn. 

En als met papieren mandaten wordt gewerkt is het de vraag of deze vastgelegd 

kunnen worden in de conversietool.  

 

Houdt rekening met een eventuele ‘mandaatpolicy’. Stel dat het gewenst is alle 

incasso’s van één klant onder een enkel mandaat te verwerken. Dan moet de 

conversietool daar wel rekening mee houden. En is het bijvoorbeeld mogelijk om met 

meerdere incassant-id’s voor verschillende labels binnen één bedrijf te werken? 

 

 Voor welke betalingsinstrumenten? in principe zal het gaan om overschrijvingen en 

incasso’s, maar er zijn ook bedrijven die gebruik maken van Acceptgiro’s. Vanaf 1-1-

2014 zult u echt met nieuwe IBAN-acceptgiro’s moeten werken, daar kan geen 

conversietool tegenop. Daarbovenop is er ook nog de rekeninginformatie die van 

belang is om bankafschriftmutaties te verwerken in uw administratie. Het liefst 

natuurlijk zoveel mogelijk automatisch via ‘reconciliatie’. De vraag is of er bij dit 
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laatste rekening gehouden wordt met IBAN of worden bankafschriftmutaties opeens 

niet meer herkend?   

Kortom: ga niet over één nacht ijs, maar stem vooraf goed af of en welke SEPA 

conversietool een oplossing kan zijn en welke maatregelen u verder moet nemen. Want na 1 

februari 2014 geen goed betalingsverkeer meer voorhanden hebben zullen de meeste 

bedrijven zich niet kunnen permitteren. 

Aanbod van SEPA conversietools 

Onderstaand is een selectie uit het aanbod van dergelijke tools op een rij gezet: 

Leverancier en website Conversietool en toelichting 

Clear2Pay Nederland 

www.cleartopay.com  

De Betaalfabriek, een dienst waarbij een partij CLIEOP/BTL 

bestanden kan insturen en de gegenereerde PAIN (bank 

dialecten) kan downloaden. Deze dienst is beschikbaar via: 

https://www.debetaalfabriek.nl.  

 Corporate Payment Hub, biedt een volledige ontkoppeling van 

de betaalformaten vanuit het ERP systeem richting de bank 

specifieke SEPA dialecten. Tevens machtigingenbeheer, 

verrijking, mandaat reconciliatie en andere functies. 

Equens 

www.equens.com  

Formaat Conversie, met deze dienst worden uw ClieOp betaal- 

en incassobestanden geconverteerd naar het pain-formaat 

(dialect) van uw bank(en). Deze dienst is beschikbaar via: 

www.SEPAklaar.nl  

 Rekening- en Verwerkingsinformatie, hiermee bepaalt u zelf welk 

MT940 of camt formaat u gebruikt en kunt u het VerwInfo 

rapportageformaat blijven ontvangen zoals u gewend bent. Deze 

dienst is beschikbaar via: www.SEPAklaar.nl  

IBANC Software & 

Consultancy 

https://www.ibanc.eu/  

IBANC, Excel, CSV en andere bestandsformaten omzetten naar 

het benodigde XML/SEPA formaat. Ook adressen, 

bankinformatie en incassomandaten beheren. 

PowertoPay 

www.powertopay.com  

InstantSEPA, een conversiedienst veel gebruikt door MKB 

klanten. De dienst converteert ClieOps naar SEPA XML 

bestanden via handmatige up- en downloads en koppelt 

machtingen aan incasso’s: de mandaat functionaliteit. 

 PowertoPay Corporate Payment Hub. De Payment Hub is een 

centraal geautomatiseerd service punt voor al het betalings- en 

incassoverkeer en biedt meerdere services zoals bank-

specifieke conversiediensten, mandaat administraties en 

autorisaties. 

Sentenial Origix Corporate-productmodulen; 
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www.sentenial.com  

 

SaaS oplossing. Machtigingen migreren, machtigingen beheer 

en Transactiebeheer met ondersteuning voor nationale 

communicatiestandaards en bestandsformaten voor alle Euro 

landen. 

Meer informatie over SEPA en SBR. 

Voor uitgebreide informatie over de invoering van SEPA wordt verwezen naar het gratis 

rapport “Van Clieop naar SEPA” dat is te verkrijgen via de websites: 

www.softwarepakketten.nl, www.ictaccountancy.nl en www.ictfinancials.nl. Voor meer 

informatie over SBR per 2014 voor de BTW aangiftes en de ICP opgaves kunt via dezelfde 

websites gratis het rapport “Van BAPI naar Digipoort” opvragen. 

Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED.   
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