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Wat gaat er veranderen? 

Uiterlijk 1 februari 2014 moet het volgende gerealiseerd zijn: 

 

1. Bankrekeningnummer wordt IBAN 

 

2. Standaard voor overschrijving wordt SEPA Credit Transfer (SCT) 

 

3. Standaard voor incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD) 

 

4. Technische standaard voor betaalformaten wordt XML (ISO 20022) 
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Overzichtelijk, maar mogelijk met grote impact! 



Meer informatie 

- Uw bank (sites, voorlichtingssessies, speciale desks) 

 

- Softwareleveranciers 

 

- www.overopiban.nl  (algemene informatie en hulpmiddelen) 

 

- www.betaalvereniging.nl (product informatie en banken breed) 

 

- www.ibanbicservice.nl  (conversie service voor rekening migratie) 
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http://www.overopiban.nl/
http://www.overopiban.nl/
http://www.betaalvereniging.nl/
http://www.ibanbicservice.nl/


Delen van kennis en ervaring versnellen via             

speciale LinkedIn Group 

Rationale 

- Delen kennis, ervaringen, best 

practices essentieel voor 

versnellen SEPA migratie 

- Huidige Q&A’s niet dynamisch 

en actueel genoeg en 

versnippering van kennis op 

internet 

- Partijen (met name uit 

verschillende branches) weten 

elkaar niet altijd te vinden 

 

Uitwerking 

- Speciale LinkedIn groep voor 

delen migratie-ervaringen 

- Informatie in de groep voor 

iedereen toegankelijk 

- Gemodereerd door het SEPA 

programmabureau om inhoud en 

kwaliteit te bewaken 

“Officieel kennisnetwerk nationale SEPA migratie” 
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SCT planning bedrijven met max 100.000 betalingen per jaar 

Totaal aantal SCTs eind augustus 

50% van totaal aantal 

overboekingen in Nederland 



Waar staat Nederland momenteel? (2) 
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Uitdagingen zijn talrijk 
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Vandaag te bespreken 

1. Conversieservices 

2. Conversie van ongeldige (internet) machtigingen 

3. Alerteringsservice  

4. Pre-notificatie 

5. Incasso’s: FRST/RCUR, terugmelding 

6. Bruto/netto boeking 

7. SDD B2B 
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1. Conversiediensten (1) 

- Tools welke huidige nationale formaten omzetten in SEPA formaten: 

- Betaalopdrachten: ClieOp03/BTL91 of XLS/CSV naar XML 

- Rapportages: MT940 structured, GMU 2, CAMT naar MT940 en/of Verwinfo 

- Meer dan 15 commerciële aanbieders met specifieke focus 

- Multinationals 

- Nationaal grootbedrijf 

- MKB, verenigingen en stichtingen 

- Sterk uiteenlopend in kosten, additionele functionaliteiten (payment 

hub, autorisaties, mandaat management, etc) 
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1. Conversiediensten (2) 

- Kunnen goede oplossing zijn, bijvoorbeeld 

- Wanneer legacy systeem niet meer aangepast wordt/kan worden 

- Wanneer nieuwe systeemimplementatie paar maanden na deadline afgerond wordt 

- Aandachtspunten: 

- Tijdelijkheid: gebruik en verankering additionele functionaliteiten 

- Dubbele migratie: wat betekent het als ik later de dienst wil afschaffen 

- Robuustheid: blijft de ‘oude’ omgeving voldoende stabiel? 

- Complexiteit: hoe beinvloed het mijn totale landschap en kosten 

- Beschikbaarheid: leveranciers krijgen het waarschijnlijk druk; hoe claim je capaciteit? 

- … 
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2. Conversie van ongeldige (internet) 

machtigingen 

- Wat te doen met via het internet verkregen machtigingen? 

- Uitgangspunt: nu en in SEPA geen geldige machtiging 

- Optie 1: Doorgaan huidige praktijk o.b.v. risicoafweging 

- Optie 2: Overschakelen op schriftelijke machtiging 

- Wat te doen met via de telefoon verkregen machtigingen? 

- Uitgangspunt: onder bepaalde voorwaarden wel geldige machtiging (zie 

www.incassomachtigen.nl) 

- Geldige machtiging mag geconverteerd worden 

- Niet geldige machtiging: zie via het internet verkregen machtigingen 

- Let wel: bij continuering overtreding van het contract met de bank! 

http://www.incassomachtigen.nl


3. Alerteringsservice wijst debiteur op 

aankomende incasso’s 

- Afspraak tussen de Nederlandse banken; geen onderdeel van het 

Europese SDD product 

- Iedere bank implementeert het op eigen manier 

- Passief via een overzicht van ontvangen transacties 

- Actief via berichten binnen internet bankieren, email of anders 

- Alleen eerste of alle binnenkomende SDDs 

- Debiteur kan incasso weigeren voor uitvoering (Refusal) 

- Effect van deze alertering op aantal storneringen onbekend 



4. Praktisch gebruik pre-notificatie (1) 

- Door middel van pre-notificatie informeert de crediteur de 

debiteur over de aankomende incassotransactie 

- Eisen aan de pre-notificatie: 

- Minimaal 14 dagen voor de incassotransactie verstrekken 

- Vermelding bedrag en datum incasso 

- Moet persoonlijk aan debiteur geadresseerd zijn 

- Pre-notificatie is verder vormvrij: 

- Brief, email, SMS, ‘mijn’ portal 

- Integratie in bijv. polisblad, (energie)nota,  

andere correspondentie 



4. Praktisch gebruik pre-notificatie (2) 

Casus Oplossing pre-notificatie 

Regelmatig (bijv. 

maandelijks) terugkerende 

incasso van hetzelfde bedrag  

• Pre-notificatie met ‘incassoschema’ waarop bedragen en data 
genoemd worden van incasso binnen de periode.  

• “Op of omstreeks de 26e van de maand zullen we het bedrag 
van EUR 125 afschrijven van uw rekening.” 

Bedrag is niet bekend ten 

tijde van pre-notificatie 

Zo nauwkeurig mogelijke omschrijving. “Op de 22e van de maand 
zullen we uw leasetermijn ad EUR 527 plus de brandstofkosten van 
de afgelopen maand van uw rekening afschrijven.” 

Datum niet precies bekend Zo nauwkeurig mogelijke omschrijving. “Rond de 15e van de 
maanden februari, mei, augustus en november zullen we het 
lidmaatschapsgeld van € 60 incasseren”. 

Eerste (gepre-notificeerde) 
incasso is niet gelukt (bijv. 
a.g.v. storno) 

Opnemen in algemene voorwaarden dat bijv: 
• Binnen x dagen na de niet geslaagde incasso een nieuwe 

incassopoging wordt gedaan 
• Dat bedrag bij volgende incassopoging wordt gevoegd. 



5. FRST/RCUR, terugmelding en bruto/netto 

boeking 

Termen Uitleg/omschrijving 

Voor settlement 

Reject (afkeuring) • Weigering opdracht door creditbank, clearing house/processor of 
debetbank, vóór verevening, tot D 

Refusal 
(herroeping/weigering
) 

• Verzoek debiteur om opdracht te weigeren, vóór verevening, tot 
D (debetbank vertaalt de Refusal in een Reject, tot D) 

Na settlement 

Refund (terugboeking 
debiteur)  

• Storno. Verzoek debiteur om het geïncasseerde bedrag terug te 
boeken (zonder opgaaf van reden), tot acht weken na boekdatum. 

Return (terugboeking) • Weigering van de incasso-opdracht door de debetbank ná 
verevening, tot maximaal D+5 werkdagen (bij SDD Core) 

Reversal 
(herstelboeking) 

• Verzoek incassant of credit bank om uitgevoerde incasso-
opdrachten te herstellen (creditering voor de debiteur, debitering 
voor de incassant), ná verevening tot D+2 werkdagen 



5. FRST/RCUR, terugmelding en bruto/netto 

boeking 

FRST 
 

Eerste incasso onder 

bepaald  
• Incassant ID 

• Incassantnaam 

• Mandaatreferentie 

• IBAN 

 

Aanlevering minimaal 

D-5 

 

RCUR 
 

Vervolgincasso’s 

onder hetzelfde 
• Incassant ID 

• Incassantnaam 

• Mandaatreferentie 

• IBAN 

 

Aanlevering minimaal 

D-2 

 

Na geslaagde incasso-

transactie (gedebiteerd op 

rekening debiteur), dus ook bij 

Return en Refund  

Wijziging van IBAN naar een 

IBAN bij een andere bank 

Na ontvangen van een 

Reject (of Refusal) op 

een FRST transactie. 

Start 



6. Bruto/netto boeking en terugmelding 

- Huidige incassoposten worden netto geboekt: 

- Op moment insturen controle op uitval (incassoblokkade, gesloten 

rekeningen, etc) 

- Alleen ‘goede’ posten worden gecrediteerd 

- Achteraf alleen storno’s 

- SDD transacties worden bruto geboekt: 

- Op moment insturen geen controle op uitval (bij correct bestand) 

- Totale ingestuurde batch wordt gecrediteerd 

- Uitvalposten (inclusief storneringen) worden vervolgens gedebiteerd 

- Uitvalcodes kunnen per bank verschilllen 

 



7. SDD B2B (1) – Karakteristieken product 

- Aan het product zakelijke incasso is een extra stap toegevoegd omdat: 

- Bedrag niet storneerbaar is (vergelijkbaar met overboekingsopdracht). 

- De incassant dagelijks kan incasseren. 

- Het te incasseren bedrag onbeperkt is, tenzij anders aangegeven. 

 

- Om risico te beperken moet de debiteur zijn afgegeven machtigingen 

correct registreren bij zijn debetbank. 

- Via een rechtsgeldig ondertekend registratieformulier, of 

- Via registratie in zijn internetomgeving. 

- De debetbank bevestigt de registratie aan haar klant; de debiteur. 
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7. SDD B2B (2) – Problemen praktijk 

- Machtigingen registratie verloopt moeizaam 

- Incassanten 

- Onduidelijk waneer succesvol gestart kan worden met aanleveren incasso’s  

- Er worden veel SEPA incasso’s die voor het eerst worden aangeleverd, afgekeurd 

- Verschillende foutcodes indien machtiging niet is geregistreerd.  

- Er is geen inzicht in de eventuele restricties (bedrag, frequentie)  

- Debiteur 

- Niet altijd bewust dat registratie bij hun eigen bank moet plaatsvinden 

- Banken 

- Er worden onjuiste formulieren aangeleverd 

- Er worden formulieren aangeleverd die onjuist zijn ondertekend 
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7. SDD B2B (3) - Maatregelen 

- Eenduidige en actieve communicatie door de banken en via BVN site 

- Bank onafhankelijk registratieformulier (in aanvulling op registratieproces van de 

debetbank en om incassant meer in regie rol te zetten) 

- Maximale doorlooptijd registratie 5 werkdagen 

- Inzicht welke banken B2B voeren via overzicht op BVN site 

- Voorloopbrief voor incassanten namens gezamenlijke banken 

- Banken informeren grote incassanten over status van registratieproces 

(middels ad-hoc oplossing) 

- B2B specificaties opnemen in e-Mandate 
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http://www.betaalvereniging.nl/wp-uploads/2012/07/Zakelijke-Europese-incasso-in-het-kort.pdf
http://www.betaalvereniging.nl/wp-uploads/2013/05/B.SEPA_.082-i-Registratieformulier-zakelijke-Europese-incasso-B2B.pdf
http://www.betaalvereniging.nl/wp-uploads/2012/07/Zakelijke-Europese-incasso-B2B-overzicht-banken.pdf
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