
Single Euro Payments Area (SEPA)  
De standaard voor betalen in Nederland en Europa 

http://www.vpb-emmen.nl/


Welke onderwerpen komen aan bod? 

Waarom SEPA? 

Voordelen van één Europese betaalmarkt 

Het IBAN rekeningnummer 

De SEPA-overboeking / SEPA-incasso / IBAN-Acceptgiro 

Hoe pakt u de migratie naar SEPA aan? 

Belangrijke SEPA ontwikkelingen 

Hoe helpt  ABN AMRO u verder in de migratie? 
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SEPA: Europese standaardisatie van het betalingsverkeer 

De Europese Unie streeft naar een sterke Europese economie 

Daarbij hoort een concurrerende, innovatieve en efficiënte Europese betaalmarkt 

Om dit te bereiken is in februari 2012 de SEPA wetgeving aangenomen  

Om aan deze wetgeving te voldoen, ontwikkelden de Europese banken nieuwe 

Europese betaalproducten: 

– de SEPA-overboeking 

– de SEPA-incasso 
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Geen gefragmenteerde 
betaalmarkten… 

maar één grenzeloze 
betaalmarkt…  

die betalingsverkeer       
gemakkelijk maakt. 



Welke landen maken onderdeel uit van het SEPA gebied? 

De SEPA landen 

België IJsland Polen  

Bulgarije  Italië  Portugal  

Cyprus  Letland Roemenië 

Denemarken  Liechtenstein Slovenijë 

Duitsland  Litouwen  Slowakije  

Estland  Luxemburg  Spanje  

Finland  Malta  Tsjechië  

Frankrijk  Monaco  Verenigd Koninkrijk  

Griekenland Nederland  Zweden  

Hongarije Noorwegen Zwitserland 

Ierland Oostenrijk 
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Betreft alleen betalingen in euro 



Tijdslijnen en scope 

Huidige betaalproducten vervangen voor 1-02-2014  

Gangbare betaalproducten zoals overboeking, periodieke overboeking, 

incasso, acceptgiro etc. vervangen door SEPA-overboeking en SEPA –

incasso, IBAN-acceptgiro  

Óók voor binnenlandse betalingen 

Nederlandse producten zoals iDEAL en FiNBOX worden gebaseerd op de 

SEPA overboeking 

Ook de rapportage over betalingen verandert  
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     De overstap naar SEPA betaalproducten is een wettelijke verplichting 



Voordelen van één Europese betaalmarkt 

Standaardisatie vergemakkelijkt centralisatie van uw betaalstromen binnen Europa 

– Één rekening nodig binnen Europa 

– Uw Europese Payment Factory een stuk dichterbij? 

 Betalingsverkeer vormt geen belemmering meer om Europese markten te bedienen 

Meer transparantie in het tot stand komen van de prijzen van betalingsverkeer leidt 

op termijn tot meer concurrentie binnen Europa 

Standaardisatie verbetert de straight through processing ratio van betalingen 
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HET IBAN REKENINGUMMER 



IBAN als basis van alle betaalproducten 
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www.ibanbicservice.nl 

NL02ABNA0123456789 

Landcode 

Een controlegetal 

Bankcode 

Oud rekeningnummer 

 (eventueel met voorloopnullen) 

Gebruik van IBAN zorgt voor herkenbaarheid betalingen binnen het gehele SEPA-gebied 



DE SEPA-OVERBOEKING 



De SEPA-overboeking  

Kenmerken 

Andere benamingen: SEPA Credit Transfer (SCT),  Europese Overboeking 

Gebruik van IBAN (gebruik van de Bank Identifier Code (BIC) vervalt binnenkort) 

Gegarandeerde verwerkingstijd van 1 werkdag  

Aanlevering individueel en in batch 

Eén uniform bestandsformaat gebaseerd op PAIN XML (Clieop03 vervalt) 

Geen verlies van betalingsinformatie en langere omschrijvingsregels 

Elke betaling kan voorzien worden van een unieke referentiecode 

Aanpassing in reporting MT940 of gebruik van het SEPA reporting formaat (CAMT) 
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DE SEPA-INCASSO 



De SEPA-incasso  

Vier SEPA-incassovarianten 

SEPA Incasso Algemeen Doorlopend en Eenmalig  

– Voor het incasseren van consumenten én bedrijven in heel Europa 

– Terugboekingsrecht geïncasseerde: 8 weken  

– 13 maanden mogelijkheid voor melding onterechte incasso 

 

SEPA Incasso Bedrijven (B2B) Doorlopend en Eenmalig 

– Voor het incasseren van bedrijven in heel Europa 

– De SEPA Incasso Bedrijven kent na uitvoering géén 

terugboekingsrecht voor de debiteur. 

– Debiteur moet machtiging registreren bij zijn bank. Bank controleert 

voor uitvoering of de machtiging aanwezig is. 
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Voorbeeld SEPA machtigingsformulier (SEPA Incasso Algemeen) 
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Doorlopende SEPA-incasso machtiging 

LOGO 
Incassant 

Naam Incassant: 
Adres Incassant: 
Postcode/woonplaats Incassant: 
 
Land Incassant: 

Naam en voorletters 

Adres 

Postcode en plaats 

Rekeningnummer (IBAN) 

Bank identificatie (BIC) 

 

Incassant ID 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 
Kenmerk machtiging 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 

A. Voorbeeld 

Adresweg 123 

1234 XX Woonplaats 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Plaats en datum Handtekening 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

 {NAAM VAN INCASSANT} om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven wegens {OMSCHRIJVING 

DIENSTVERLENING/BESTELLING(optioneel)} en 

 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van {NAAM VAN INCASSANT} 

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

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 



Maar er verandert meer voor het incassoproduct…….  

Tijdslijnen: bestanden eerder insturen naar bank 

 

Migratie van bestaande machtigingen 

 

Vooraankondiging van incasso richting geïncasseerde 
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DE IBAN-ACCEPTGIRO 



IBAN-Acceptgiro  
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Acceptgiro wijzigt in IBAN-Acceptgiro 

De IBAN-Acceptgiro kan vanaf 1 juli 2013 

worden gebruikt  

De formulierspecificaties zijn te vinden op 

acceptgiro.nl 

De belangrijkste wijzigingen zijn het 

toepassen en vermelden van: 

– het IBAN van de incassant en van 

de betaler 

– de BIC van de bank van de 

incassant in de coderegel    

Tot 1 februari 2014 bestaan de huidige 

Acceptgiro en de IBAN-Acceptgiro naast 

elkaar.  
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DE MIGRATIE 



Bij welke bedrijven is de impact het grootst? 

Bedrijven die automatisch incasseren (incassanten)  

– Registreren van machtiging wijzigt ingrijpend 

– Tijdslijnen veranderen ingrijpend 

– Minder varianten 

 

Bedrijven die in bulk aanleveren (batches) 

– Implementeren ISO XML PAIN formaat 

 

Bedrijven die in meerdere SEPA landen actief zijn 

– Soms blijven lokale verschillen blijven bestaan 

 

Bedrijven die gebruik maken van maatwerksoftware 
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Wat is voorwaardelijk voor een succesvolle SEPA-migratie? 

Commitment en focus 
Deskundigheid en ondersteuning  

van de huisbank 
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Deskundigheid en ondersteuning  

van uw boekhoudpakket/ERP 

leverancier 

Draagvlak bij consumenten voor 

gebruik van SEPA betaalproducten 



Hoe pak ik de migratie aan?  

Belangrijkste stappen 

Voorbereiding 

– Maak iemand verantwoordelijk voor de SEPA implementatie 

– Verzamel kennis over SEPA en maak een stappenplan 

– Zorg voor betrokkenheid van alle relevante afdelingen 

– Stappenplan op maat: ga naar www.abnamro.nl/SEPA en vul de 

SEPA tool in 

– Europese rationalisatie van uw betalingsverkeer? 

20 



Hoe pak ik de migratie aan?  

Belangrijkste stappen 

Software 

– Prioriteit: vraag leverancier naar de SEPA-update 

– Eigen ontwikkeling? Start met aanpassen software   

– Kijk op www.abnamro.nl voor de bestandbeschrijving 

– ClieOp verdwijnt 

– Let ook op de rapportages (MT940) 

– Let niet alleen op het facturerings- en betaalproces, maar ook het traject 

wat hieraan voorafgaat. Bijvoorbeeld het CRM systeem 
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Hoe pak ik de migratie aan?  

Belangrijkste stappen 

Omnummeren 

– Wijzig de gegevens van klanten & leveranciers in het boekhoudpakket of 

gebruik de IBAN BIC service (www.ibanbicservice.nl) 

– Zet bestaande incasso machtigingen om 

Documentatie 

– Pas uw facturen, contracten en brieven aan zodat het IBAN 

rekeningnummer bekend is 

– Pas uw documentatie rond incassomachtigingen aan. 

Informeer uw personeel over SEPA 

Plan de implementatie zorgvuldig 

– Gefaseerd indien mogelijk, hoe eerder hoe beter 
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http://www.ibanbicservice.nl/


HOE HELPT ABN AMRO U VERDER? 



ABN AMRO is deskundig op het gebied van SEPA 

Uitgebreide informatie op www.abnamro.nl/sepa 

– SEPA-tool helpt u de benodigde wijzigingen in kaart te brengen  

– Beschrijving van de SEPA producten en bestandsformaten 

 

Uw contactpersoon kan terugvallen op een uitgebreide help- en supportdesk voor 

gedetailleerde vragen en testmogelijkheden 

 

Heeft u al een incassocontract? Dan ontvangt u automatisch een SEPA-incassocontract 

 

Belangrijk:    START NU! 
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APPENDIX 



Dus minder incassovarianten… 
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Incassovariant Terugbetalingstermijn 

en terugbetalingsrecht 

sinds PSD 

SEPA Incasso  

Doorlopende machtiging 

algemeen schriftelijk 

56 kalenderdagen  

(8 weken) 

56 kalenderdagen  

(8 weken) 

Doorlopende machtiging 

algemeen telefonisch 

56 kalenderdagen  

(8 weken) 

Geen SEPA-variant 

Eenmalige machtiging 

schriftelijk 

Geen terugboekingsrecht 

debiteur 

56 kalenderdagen  

(8 weken) 

Eenmalige machtiging 

telefonisch 

Geen  terugboekingsrecht 

debiteur 

Geen SEPA-variant 

 

De telefonische machtiging kent geen alternatief in het SEPA-tijdperk 

Onwaarschijnlijk dat er op korte termijn een Europese incassovariant komt 

zonder terugboekingsrecht voor consumenten 



SEPA-incasso: de machtiging 

Het is verplicht om machtigingsgegevens toe te voegen aan een incassotransactie 

 

Bestaande incassomachtigingen blijven meestal geldig 

– Voor de SEPA Incasso Bedrijven is altijd een nieuwe machtiging nodig 

Hoe zet u een bestaande machtiging om? 

– Toekennen van een uniek machtigingskenmerk  

– Aanvullen met IBAN 

– De gemigreerde machtiging voorzien van datum ondertekening 1-11-2009.  

 

De vooraankondiging 

– Incassant moet geïncasseerde minimaal 14 dagen voor incasso informeren  

over bedrag en afschrijfdatum 

– Incassant mag een afwijkende termijn overeenkomen met geïncasseerde 
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Tijdslijnen SEPA-incasso (1) 

2 weken voor incasso Laat uw klant uiterlijk vandaag weten welk bedrag u 

wanneer gaat incasseren 

 

5 werkdagen voor incasso Laatste dag waarop u het bestand met ‘eenmalige’ 

of ‘eerste doorlopende’ SEPA Incasso Algemeen 

kan aanbieden bij uw bank 

 

2 werkdagen voor incasso Laatste dag waarop u het bestand met 

‘doorlopende’  SEPA Incasso Algemeen kan 

aanbieden bij uw bank 

 

1 werkdag voor incasso Laatste dag waarop u een bestand met SEPA 

Incasso Bedrijven kan aanbieden bij  uw bank 

Laatste dag waarop u een verzoek tot annulering 

van een incasso-opdracht kunt indienen.  

 

Dag van verwerking Dag waarop de SEPA-incasso wordt verwerkt 
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Tijdslijnen SEPA-incasso (2) 

2 werkdagen na incasso Laatste dag waarop de bank van uw klant een SEPA 

Incasso Bedrijven kan terugboeken. 

5 werkdagen na incasso Laatste dag waarop u een verzoek tot herstelboeking 

van een incasso-opdracht kunt indienen. 

Laatste dag waarop de bank van uw klant een SEPA 

Incasso Algemeen kan terugboeken 

8 weken na incasso Laatste moment voor uw klant om de SEPA Incasso 

Algemeen terug te laten boeken 

13 maanden na incasso Laatste moment voor uw klant om de uitgevoerde 

SEPA Incasso Algemeen te betwisten 

36 maanden na incasso Een machtiging die 36 maanden niet is gebruikt mag 

u niet meer gebruiken 
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Disclaimer 
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Wij streven er naar de informatie in dit document zo actueel mogelijk te houden. Het is  mogelijk dat de huidige informatie inmiddels is  veranderd.  

De informatie in dit document mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ABN AMRO.  

ABN AMRO Bank N.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie opgenomen in dit document. ABN AMRO is geregistreerd bij 

de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam.  


