(iBMEENTE HELLENDOORN
üehand.:

A/BStuk
Werkpr..
Kopie aan:

12INK11406

Tretw.

Archief DI N . reeks ļ V | VĽTĪT
Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

informatiecentrum tel.

uw kenmerk

bijlage(n)

ons kenmerk

datum

(070) 373 8393
betreft

ledenbrief S E P A

Z
BAO W/U201201813

03/12/2012

Lbr. 12/104
Samenvatting
1 februari 2014 gaat het betalingsverkeer over op Europese standaarden, onder de noemer
S E P A (Single Euro Payments Area). Onderdeel van dit traject is de invoering van het nieuwe
lange rekening nummer IBAN (International Bank Account Number).
Gemeenten die nu niet gestart zijn met de voorbereiding van de overstap naar deze Europese
standaarden lopen het risico dat zij na 1 februari 2014 alleen nog met kostbare noodmaatregelen
kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. Deze brief informeert de gemeenten over de te
volgen tijdpaden, over de monitoring die de V N G gaat doen op de invoering van SEPA/IBAN in
de gemeenten en over de plekken waar gemeenten nadere informatie over SEPA/IBA kunnen
vinden.
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Geacht college en gemeenteraad,
1 februari 2014 gaat het betalingsverkeer over op Europese standaarden, onder de noemer
S E P A (Single Euro Payment Area). Gemeenten die nu niet gestart zijn met de voorbereiding van
de overstap naar deze Europese standaarden lopen het risico dat zij na 1 februari 2014 alleen
nog met kostbare noodmaatregelen kunnen deelnemen aan het betalingsverkeer. Voorkom
problemen in uw betalingsverkeer, stap op een efficiënte wijze over naar de Europese
betaalstandaarden.
Is uw gemeente al gereed voor IBAN betalingen?
De komende jaren gaat iedereen, consumenten en bedrijven - en dus ook gemeenten - gebruik
maken van IBAN (International Bank Account Number). Het is een langer rekeningnummer, dat
voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. Niet alleen de bankrekeningnummers gaan
overigens veranderen, de Europese betaalstandaarden hebben ook ingrijpende gevolgen voor
uw incasso-proces, de aanlevering van betaalopdrachten bij uw bank, de rekeninginformatie die
u ontvangt van uw bank en uw communicatie. Wilt u weten waar u rekening mee moet houden,
maak dan gebruik van de IBAN-check op www.overopiban.nl.
De IBAN-migratie wordt in Nederland begeleid door het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie
(NFS). Hierin zitten vertegenwoordigers van banken, bedrijven, consumenten, overheden,
softwareleveranciers en andere organisaties. De V N G is vertegenwoordigd hierin de gemeenten.
Zij maken afspraken over de migratie van de Nederlandse betaalmarkt. Het NFS is door het
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opgericht om de overgang naar IBAN/SEPA
goed te organiseren met commitment van betrokken partijen. Het N F S staat onder
voorzitterschap van de Nederlandsche Bank. U vindt meer informatie op www.overoniban.nl.

Planning
Een van de afspraken betreft de migratie van kleinzakelijke S C T (SEPA Credit Transfer = girale
betalingen) gebruikers en kleinzakelijke incassanten. Migratie van S C T staat gepland voor het
eerste en tweede kwartaal van 2013 en de migratie van incassanten voor het derde en vierde
kwartaal van 2013. Met uitzondering van de grootste gemeenten, zijn gemeenten
gecategoriseerd als kleinzakelijk. Hou er rekening mee dat als u te laat start met migreren u in de
"file" terecht kunt komen en moet wachten tot u over kunt op IBAN.
Het programmabureau S E P A Nederland staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank
en bewaakt deze landelijke planning. Uit de S E P A najaarsenquête kwam naar voren dat 70 ĥ
0

van de gemeenten nog geen planning kan afgeven. Gezien de deadline van 1 februari 2014 is
dat uitermate zorgelijk en betekent het dat we met zijn allen flink aan de slag moeten om niet in
de problemen te komen. Vergeet daarbij niet dat de overheid een voorbeeldfunctie vervult in de
S E P A migratie en dus ook de gemeenten.
SEPA monitoring
De V N G gaat u 2 maandelijks bevragen op die planning, de eerste keer zal eind november dit
jaar gaan gebeuren. De monitoring is geen uitgebreide vragenlijst, de belangrijkste vragen zijn
steeds:
1.

Op welke datum gaat u starten met de migratie van S E P A overschrijvingen (SCT)?
< maand, \aar*
2. Op welke datum gaat u volledig over op S E P A overschrijvingen (SCT)?
< maand, jaai^
3. Op welke datum gaat u starten met de migratie van S E P A Incasso (SDD)?
^aand,
jaa^
4. Op welke datum gaat u volledig over op S E P A Incasso (SDD)?
^aand,
jaa^
5. Loopt alles volgens planning? Zo nee, graag kort toelichten en gevolgen aangeven.
6. Loopt u op dit moment tegen knelpunten aan ten aanzien van de invoering van SCT of
SDD? Zo ja, graag kort het knelpunt beschrijven.
De resultaten van deze vragenlijst zullen doorgegeven worden aan de Nederlandsche Bank ivm
de monitoring van de migratie en zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Gevolgen: "wat nu als we niet op tijd over zijn op IBAN ?"
De planning van de banken gaat ervan uit dat in het eerste en tweede kwartaal van 2013 alle
bankrekeningnummers die in de adresboeken staan van de consumenten die internetbankieren
zijn omgezet naar IBAN. Dit betekent dat consumenten steeds massaler met IBAN gaan betalen.
Als uw financiële systeem deze IBAN's niet kent, kan dat de nodige problemen opleveren bij
automatisch matchen en zal er dus heel veel handmatig gemachted moeten worden. Is uw
gemeente daarop voorbereid?
Matchen geldt ook voor het incassoproces maar hier zijn de aanpassingen in het financiële
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systeem veel ingrijpender. U moet uw machtigingen administratie volledig digitaliseren en bij elke
automatische incasso uw incassantjd mee sturen die u van uw bank heeft gekregen. Bovendien
zijn er wijzigingen in het incasso-proces, bijvoorbeeld omdat de regels en termijnen voor het
aanleveren van incasso-batches gaan veranderen. Ten slotte zijn er gevolgen voor de
communicatie. U moet bijvoorbeeld bij nieuwe machtigingen gebruik maken van
machtigingsformulieren die voldoen aan de SEPA-eisen.

Hebt u overigens al een nieuw

incassocontract met uw bank afgesloten?
Meer informatie
Indien u meer informatie wilt over de invoering van S E P A en IBAN kunt u de landelijke website
van De Nederlandse Bank raadplegen op www.overopiban.nl. In de invoering van het IBAN
speelt uw bank een belangrijke rol. Daarom is specifiek voor de gemeenten meer informatie te
verkrijgen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Meer informatie herover is te vinden op
www.bnq.nl/sepa. Specifieke informatie over de aanpassingen aan uw ICT systemen kunt u
krijgen van uw ICT-leveranciers. W e willen graag benadrukken dat niet alleen uw financiële
systeem aangepast moeten worden, maar alle systemen waarin bankrekeningnummers of
verwijzingen naar betalingstransacties zijn opgenomen.
Onderschat de impact van S E P A niet. Om alles toch zo soepel mogelijk te laten verlopen wil ik u
er nogmaals op wijzen: "Begin niet te laat!" en laat die planningen doorkomen zodat ook voor de
gemeenten geldt:

Wij zijn o v e r
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr. R.J.J.M. Pans
voorzitter directieraad
Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven.
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