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Voorspellen: altijd gevaarlijk..!

Ik zie…over minder dan
800 dagen…. een New 
Legal Framework .. ik zie
ook …. EPC-standaarden…
ik zie Verordeningen….. 
en… klanten die zich
afvragen wat ze kunnen
verwachten…..…….

LET WEL……..       N
OG GEEN 

DEMO BESCHIKBAAR…………



Wat hoort u vandaag wél ?

1. Samenwerken aan het Europees betalingsverkeer
Een blik op de Europese puzzel en het tijdpad

2. Eerste beeld van de basiskenmerken van pan-
Europese betaalproducten

3. SEPA, nog minder dan 800 dagen te gaan !
Uitnodiging voor seminar op 25 november 2005



1. Samenwerken aan het Europees
betalingsverkeer

De Europese puzzel en het tijdpad



Puzzelen: wie doet wat ?

Banken

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Consumenten

MKB

WET EN REGELGEVINGINFRASTRUCTUUR 
TUSSEN BANKEN

STANDAARDEN VOOR 
BETAALPRODUKTEN



Puzzelen: wat is SEPA ?

• SEPA volgens de Europese Commissie:
• Single European Payments Area ook wel Single 

Payments Area genoemd (EU 25+)

• SEPA volgens het Eurosysteem:
• Single Euro Payments Area: de EU-12 landen waarin

met de Euro wordt betaald

• SEPA volgens European Payments Council (EPC)
• Single Euro Payments Area: EU 12, maar wel

rekening houdend met uitbreiding op termijn naar EU 
25+



Samenwerken aan Europa…

• Tussen nu en 2008:
• stelt de Commissie nadere regels vast voor betalingen

in Europa (NLF, 2560, e-money, FATF-7) 

• ontwikkelt de Europese Centrale Bank een nieuwe
pan-Europese back-office voor betalingen tussen
banken onderling (Target2)

• ontwikkelen de banken in het verband van de 
European Payments Council de standaarden voor
Europees overschrijven en incasseren (rulebooks) 



Korte termijn planning EPC

• Eerste doelstellingen (2008-2010): 

• In 2008 verwerken alle banken de betalingen in EPC-
formaat (reachability) en zullen de eerste banken de 
op EPC-afspraken gebaseerde produkten aanbieden

• In 2010 zullen veel banken de op EPC-afspraken
gebaseerde betaalprodukten aan de klant kunnen
bieden



Het tijdpad: achteruit puzzelen..

Product
ontwikkeling

Toevoegen
produkten

Scheme/
rulebook

Risk &
liability

Process
design

Commerciele
propositie

Keuze voor de klant
Geleidelijke migratie

Huidige
situatie Ontwerp

Rulebooks

New Legal Framework

10-11-2005 1-1-20081-1-2006 1-1-2007



Stand van zaken Europa…..

• EPC en banken hebben het ontwerp van basisregels
voor eurobetalingen (rulebooks) in de steigers staan
en consulteren klanten over de inhoud ervan

• Tijdpad en inhoud Europese regelgeving kan
serieuze bottleneck worden

• SEPA is een collectief en politiek doel: ook de 
Nederlandse overheid en DNB zullen actief moeten
communiceren over betalen in Europa !!



2. Basiskenmerken van de pan-
Europese betalingen

De overschrijving en incasso



Kenmerken overschrijving

Huidige betalingen
Nederland

Betalingen in euro in  
Europa

Type verwerking: Deels handmatige
controles

Volautomatische
verwerking

Rekeningnummer: 7 cijferig of 10-
cijferig nummer

IBAN en BIC-code 
nodig

Verwerkingsduur: EU: max 5 dagen EU: max 3 dagen

Omschrijvings-
informatie

32-64-128 (hangt af
van trx-soort en 
medium)

2 * 35 posities
beschikbaar

Uitwisseling van 
informatie tussen
banken

Via Interpay – EBA Via elke operator die 
aan EPC-raamwerk
voldoet



e-Payments en m-Payments

• Bij de afspraken voor overschrijvingen wordt
rekening gehouden met verdere ontwikkeling van 
schemeregels voor e-payments en/of m-payments

• Kerngedachte is om credit-transfer aan te passen op 
de kenmerken van het kanaal (internet of mobiel)

• Prioriteit ligt nu bij basisregels voor credit transfer; 
discussie voor e-payments is lastig:
• NL brengt kennis iDEAL in, maar vrijwel geen ander

land heeft soortgelijke operationele ervaring met 
standaardisatie van e-payments. 



Kenmerken incasso

Huidige betalingen
Nederland

Betalingen in euro in  
Europa

Soorten Eenmalig, loterij, 
doorlopend,

Eenmalig en 
doorlopend

Rekeningnummer: 7 cijferig of 10-
cijferig nummer

IBAN en BIC-code 
nodig

Aanleveren: Geagendeerd
aanleveren kan

5 – 10 dagen; geen
agendering

Omschrijvings-
informatie

96 (3*32) Nog een punt van 
discussie

Beheer machtiging Zakelijke klant Zakelijke klant (+ 
bank + consument)

Terugboeken 0-5-30 dagen Max 90 dagen



Voor NL een remmende voorsprong?

• EPC leidt op Europese
schaal tot verbetering van 
gemiddeld service-niveau in 
EU-landen

• Huidige service- en 
prijsniveau in Nederland 
steekt voor consument
gunstig af bij Europees
beeld

• Voor zakelijke klanten in 
Nederland lijkt verbetering
beperkt te blijven tot 
efficiency-slag pan-
Europese betalingen

Land 100 €
overschrijven
kost:

basispakket
kost

AU € 0,6 € 93

BE € 0,15 € 63

FI € 2

FR € 3,4 € 99

GE € 1 € 223

GR € 12

IR € 0,38

IT € 3,5 € 252

LU € 0,75

NL € 0 € 34

PO € 1,75 € 99

SP € 4 € 108

Bron: MARKT/H3 D(2005) Bron: CapGemini 2005



3. Conferentie door DNB en NVB

SEPA

Minder dan 800 dagen te gaan !



Conferentie door DNB en NVB

Titel: SEPA, minder dan 800 dagen te gaan !
Datum: 25 november 2005, 9.30 uur t/m lunch
Lokatie: Amsterdam
Voor: Met name klanten van banken

Doel:
Meer zicht krijgen op het gevolg van Europese regels en 
standaarden voor het betalingsverkeer van klanten. 
Toelichting op de planning van de Nederlandse banken.

Opgeven: e.c.van.commenee@dnb.nl



Dank voor uw aandacht !

Vragen ?

Programmabureau SEPA NL

sepa@nvb.nl
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