
Makkelijk over op 
IBAN en SEPA

Rabobank. Een bank met ideeën. 



Agenda

• SEPA toegelicht

• Wat verandert er?

• Wat betekent SEPA voor verenigingen en 
stichtingen?

• De Rabobank helpt u op weg!

• Aan de slag met de Euro-incasso



SEPA (Single Euro Payments Area)

• Europa op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt.

• SEPA is op 1 februari 2014 een feit. Vanaf dat moment alleen nog 
Europese betaal- en incassoproducten. 

• De Rabobank helpt u graag.
Laat u niet verrassen en start op tijd met de voorbereidingen. 



Pre-SEPA

Het SEPA gebied

SEPA



Wat verandert er?

• Wijziging 9-cijferig bankrekeningnummer in IBAN  (International 
Bank Account Number)

• Nieuwe betaalvormen:

− Binnenlandse betaling wordt Eurobetaling 

− Alle huidige incassovormen worden Euro-Incasso’s met nieuwe regels 
ter bescherming van de consument

• Nieuwe Bestandsformaten voor betaal- en incassobestanden 

• Wat vervalt: 

− Clieop (1 febr 2014)

− NL Incassovormen (met Clieop)

− EURO-acceptgiro per 1-2-2014 (wordt IBAN-acceptgiro)

− IBAN-acceptgiro  per 1-1-2019



9-cijferig rekeningnummer wordt IBAN 

Voorbeeld IBAN   NL 12 RABO 0 123456789

huidig bankrekeningnummer

• IBAN: International Bank Account Number;

• SEPA: IBAN verplicht, ook voor NL overboekingen;

• Per 1-7-2013 omzetting adresboekgegevens 
Internetbankieren (RIB) om naar IBAN;

• IBAN (en BIC) vermelden op facturen en briefpapier;

• Rekeningnummers vervangen in financ. administratiepakket;

• www.IBANBICservice.nl (ook voor bestanden)



Eurobetaling

• Kenmerken Eurobetaling

− in euro 

− bevat IBAN van begunstigde 

− bevat BIC van begunstigde 

− transactie bevat naam van begunstigde 

− kostenoptie altijd SHA 

− transactie afkomstig uit of gericht aan één van de SEPA-landen

• Klanten met een boekhoudpakket kunnen Eurobetalingen in een
batch (PAIN NVB formaat) aanleveren via RIB



Euro-incasso
• Nieuw Euro-incassocontract en incassant ID

• Machtigingen:

• Machtigingsadministratie verplicht

• Kenmerk machtiging (lidnummer)

• Bijhouden eenmalige, eerste en vervolgincasso’s

• Geen nieuwe machtigingen nodig bij Euro Incasso Algemeen

• Geïncasseerden (eenmalig) informeren over incassant ID en 
machtigingskenmerk

• Pre-notificatie transacties

• Bij gelijkblijvend bedrag/periode het hele jaar, b.v. in het clubblad

• Aanleveren bestanden

• Gewijzigde tijdlijnen

• Clieop wordt PAIN

• Huidige eenmalige machtiging zonder storno vervalt

Lees de handleiding Euro-incasso op www.rabobank.nl/euroincasso
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Euro-acceptgiro wordt 
IBAN acceptgiro

• Vanaf 1-7-2013 kunnen IBAN-acceptgiro’s worden verwerkt

• Tot 1-2-2014 kunnen huidige Euro-acceptgiro’s worden verwerkt

• Begin direct na 1-7-2013 met het verspreiden van acceptgiro

• Terugmelding van huidige acceptgiro via afschrift en via Equens

• Terugmelding van IBAN acceptgiro alleen via afschrift en Rabo 
internetbankieren

• Advies: 

− Motiveer leden over te gaan op Euro-incasso

− Neem contact op met de drukker van de acceptgiro’s

− Maak voorraad acceptgiro’s op en verspreid nieuwe IBAN-acceptgiro’s 
vanaf nieuwe seizoen



De IBAN-Acceptgiro

Tip : 
Ga gelijk met incasso over op SEPA-Acceptgiro.



Overige betaalmethodes en SEPA

• Bankgiro (OLO)

− Per 1-1-2013 voorzien van IBAN en BIC

• iDEAL

− Is SEPA-proof gemaakt. 

− Alleen achterkant bij incassant, voorkant gaat gelijk met 
Internetbankieren.

• FiNBOX

− Wordt SEPA-proof gemaakt



Status boekhoudpakketleveranciers



Ledensoftware: 
aanpassingen evt. 
uitfaseren ‘oude’ 
software

Incasso en 
Acceptgiro:
Alternatieven 
overwegen
Processen herzien

Bestuur:
Formeren Projectteam
Actieplan accorderen

Penningmeester:
Contact met 
leveranciers
Wijzigen processen

ICT en 
Penningmeester: 
Keuze van bestanden en 
formaten

Communicatie:
Naar leden
Naar Leveranciers

SEPA Coördinator:
Actieplan opstellen
Migratiemoment 
vaststellen

Naar leden en 
leveranciers:
Opvragen en informeren 
over IBAN en BIC

Vereniging
of 

Stichting

Wat betekent SEPA voor u?



De Rabobank helpt u op weg!

Weet wat u moet doen: Doe de Rabo SEPA-Check

• SEPA heeft consequenties voor de betaal- en incassoproducten.

• Doe de SEPA-Check op www.rabobank.nl/sepacheck.

• Inzicht in de mogelijke gevolgen van IBAN en SEPA voor uw betalings- en 
incassoverkeer.

• Agendeer SEPA voor de eerstvolgende bestuursvergadering:

− benoem een SEPA coördinator;

− beleg de aandachtspunten uit de Rabo SEPA-Check.

Laat u niet verrassen. SEPA is op 1 februari 2014 een feit. Vanaf dat 
moment mag u alleen nog Europese betaal- en incassoproducten 
gebruiken. Zorg dat u op tijd klaar bent.



Wat doet de Rabobank voor  
verenigingen en stichtingen?

• Leveren van SEPA-geschikte producten

• Informeren en adviseren over SEPA

− www.rabobank.nl/sepacheck

− www.rabobank.nl/ibanvoorbedrijven

− www.rabobank.nl/seb voor de formatenboeken

− handleiding Euro-incasso op www.rabobank.nl/euroincasso

− Telefonische advisering met uw lokale bank

• Overige algemene informatie:

− www.sepanl.nl wordt www.betaalvereniging.nl (Nationaal Forum SEPA) 

− www.ibanbicservice.nl (conversie IBAN nummers)

− www.overopiban.nl (DNB)

− www.europeanpaymentscouncil.eu (Nieuws EPC)



Zorg dat u op tijd klaar bent voor SEPA
en dat u na 1 februari 2014 nog
ledengeld of donatie kunt ontvangen!



Gaat u over op de Euro-incasso?

Rabobank helpt u graag op weg.



Voorbeeld machtigingsformulier

Tip! 
Voorbeelden zijn te vinden op www.rabobank.nl/euroincasso



Handmatig incasseren in Rabo 
Internetbankieren (Professional) 

• Aanpassing incasso-adresboek eigen initiatief.
!! Let op: eenmaal omgezet, geen weg terug.

• Euro-incasso’s aanmaken zonder aparte software/boekhoudpakket

• Snel en eenvoudig losse incasso-opdrachten en/of herhaalde 
incassobestanden aanmaken

• Vereenvoudigde debiteuren- of ledenadministratie bijhouden. 

• Onderscheid maken in verschillende groepen debiteuren. 

• Eenmalig debiteuren in het incasso-adresboek opvoeren. 

Deze functie in Rabo Internetbankieren is 

ook handig om kleine aantallen wisselende 
incasso-opdrachten aan te maken.



Adresboek Euro-incasso 



Nieuwe incasso-opdracht (handmatig 
opvoeren)  



Nieuwe incasso-opdracht (uit adresboek)  



Te verzenden (incasso)opdrachten



Verzonden Euro-batches en importeren 
Euro-bestanden



Aan de slag met de Euro-incasso

• Controleren/wijzigen K.v.K. gegevens
• (Adres- en bestuurswijzigingen doorgeven aan de KvK, daarna via 

www.rabobank.nl/achterhoek-oost)

• Nieuw Euro-incassocontract, initiatief Rabobank

• Incassowaarden op basis van historie

• Ontwerp nieuwe machtigingsformulieren

• Aanpassen incassoproces

• Aanvragen na 1 oktober 2013, geen garantie tijdige afwikkeling



Veel succes 

met de 

overstap 

naar SEPA


