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abobank helpt
bedrijven op weg
naar Europese
betaalmarkt

Hoewel de actualiteit momenteel een ander beeld schetst, wordt
Europa steeds meer een eenheid, ook op gebied van betalingen.
Er komt één Europese betaalmarkt, de SEPA (Single Euro
Payments Area), die op 1 februari 2014 een feit moet zijn. Er gaat
veel veranderen, in het bijzonder voor het bedrijfsleven. Monique
van Plateringen, senior accountmanager Wholesale Banking bij
Rabobank Randmeren, adviseert om tijdig met de voorbereidingen
te beginnen. “Er is geen keus; iedereen krijgt ermee te maken.”

Bent u al SEPA-proof? Doe de SEPA-check
op www.rabosepacheck.nl!
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effectieve hulpmiddelen
ontwikkeld”, verklaart Monique.
“Zo kunnen bedrijven op onze
website de SEPA-check doen
om te kijken welke gevolgen de
omschakeling voor hen heeft en
in hoeverre ze hiervoor klaar zijn.
In gesprekken met onze klanten
maken we een gezamenlijk
plan van aanpak om ervoor te
zorgen dat zij op tijd klaar zijn
voor de Europese markt. Onze
accountmanagers hebben een
handige app die ze op locatie,
samen met onze klanten, kunnen
invullen en waaruit een helder
plan van aanpak rolt. Zij die
Nederlandse incassocontracten
hebben, krijgen van ons nieuwe
ingevulde Europese contracten.
Dat wordt centraal geregeld,
zodat de klant er zo weinig
mogelijk rompslomp aan heeft.
Daarmee ontzorgen wij onze
klanten.”

ne team, one plan,
one goal”

Samenwerken.
Dat is het idee.
Monique van Platering
senior accountmanager
Wholesale Banking

De invoering van één Europese
betaalmarkt maakt het
internationale betalingsverkeer
gemakkelijker. De diverse
nationale systemen schakelen om
naar één Europees systeem. Na
1 februari 2014 is er geen verschil
meer tussen binnenlandse en
grensoverschrijdende betalingen
en incasso’s in Europa. Maar
voor het zover is, moet er nog wel
het een en ander veranderen. Elk
rekeningnummer binnen Europa
wordt bijvoorbeeld omgezet
in een nieuw, internationaal
banknummer, het IBAN
(International Bank Account
Number). De lengte van dit
nummer verschilt per land; in
Nederland telt het 18 posities.
Maar vooral op gebied van
incasso verandert er veel.
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Monique van Plateringen licht
toe: “Nu hoeven de bedrijven
die met incasso werken, geen
incassoadministratie bij te
houden, maar na 1 februari
2014 moet dat wel. Dat vergt
aanpassingen van systemen.
IBAN’s moeten herkend
worden en de incasso- en
machtigingenadministratie
moet worden bijgehouden.
In boekhoudprogramma’s
komen nieuwe bestandsformats
voor het inlezen van
betaal- of incassobestanden
en het downloaden van
rekeninginformatie. Er moeten
nieuwe incassotijdslijnen worden
ingeregeld en er komen nieuwe
en aanvullende gegevens bij
debiteuren en crediteuren.”
Rabobank Nederland

onderhoudt contacten met
softwareleveranciers, houdt de
vinger aan de pols en controleert
of de boekhoudpakketten
zijn aangepast aan de SEPA.
“Belangrijk is dat bedrijven met
een verouderd boekhoudpakket
tijdig overstappen op een
SEPA-proof pakket. Al deze
veranderingen kosten heel veel
aandacht en tijd. Het is zaak
daar vroeg mee te beginnen om
onaangename verrassingen te
voorkomen”, adviseert Monique.
Voordelen SEPA
“We kennen in Nederland een
heel goed giraal betalingssysteem
en lopen ver voor op Europese
landen”, vertelt Monique. “Toch
kent de overschakeling naar
SEPA diverse voordelen. De

bijschrijvingen gaan sneller:
gegarandeerd binnen één
dag. Voor betalingen naar het
buitenland worden binnen de
SEPA-zone geen hogere kosten
in rekening gebracht. Ook van
buitenlandse rekeningen is
incasso mogelijk, zodat bedrijven
met vestigingen in het buitenland
geen lokale bankrekeningen meer
nodig hebben. Dat bespaart
kosten en werkt veel efficiënter.
Er komt meer transparantie in de
bank- en transactiekosten.
Typisch Nederlandse
betaalproducten zoals iDEAL,
de acceptgiro en de digitale
nota blijven bestaan en worden
SEPA-proof gemaakt, maar
kunnen alleen binnen Nederland
worden gebruikt. Geïncasseerden
worden beter beschermd. Dat is

voor hen een voordeel, maar een
nadeel voor bedrijven die met
incassocontracten werken. Het
vergt veel meer administratie.”
Rabobank helpt
De Rabobank begeleidt
bedrijven graag bij dit
omschakelingsproces. “Wij
hebben daarvoor diverse

De omschakeling vraagt veel
aandacht en tijd. Daarom
adviseert Monique tot slot
dringend: “Wees je ervan
bewust dat er veranderingen
op komst zijn en dat SEPA
de nieuwe standaard wordt.
Na 1 februari 2014 werken de
Nederlandse incassocontracten
niet meer en kan geen ‘normaal’
rekeningnummer meer worden
ingevoerd. Neem daarom tijdig
contact op met je bank om te
overleggen hoe je je zo goed
mogelijk kunt voorbereiden op
deze veranderingen. Maak een
afspraak met je accountmanager
voor een persoonlijk advies.”
Via diverse kanalen zal Rabobank
Randmeren de komende
maanden hierop herhaaldelijk
terugkomen.

Rabobank Randmeren
Telefoon: (033) 467 55 55
e-mail: bedrijvenadvies@randmeren.rabobank.nl
Twitter: @RaboRandmeren
Website: www.rabobank.nl/randmeren
Zie ook www.rabosepacheck.nl
en www.rabobank.nl/ibanvoorbedrijven
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