
FORUM STANDAARDISATIE
Aanmelding SEPA

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Survey [mailto:Website.Open.Standaarden@[...]nl] 
Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47
Aan: Logius Forumstandaardisatie
CC: Joris Gresnigt
Onderwerp: Formulier Open Standaarden

#1 :
Geslacht
[...]

-----------

#2 :
Voornaam
[...]
-----------

#3 :
Tussenvoegsel(s)
[...]
-----------

#4 :
Achternaam
[...]
-----------

#5 :
Organisatie
Nederlandse Vereniging van Banken
-----------

#6 :
Functie
[...]
-----------

#7 :
Telefoonnummer
[...]
-----------

#8 :
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E-mailadres
[...]
-----------

#9 :
Welke relatie bestaat er tussen uw organisatie en de aangemelde standaard?
2 - Beheerder

-----------

#10 :
Wat voor soort melding wilt u doen?
1 - Voorstel om een geheel nieuwe standaard aan te melden

-----------

#11 :
Meldt u n standaard aan of een set van bij elkaar horende standaarden?
2 - een set van 2 bij elkaar horende standaarden

-----------

#12 :
Volledige naam
SEPA Credit Transfer Rulebook
-----------

#13 :
Afkorting
SCT Rulebook
-----------

#14 :
Versie
4.1 -
-----------

#15 :
Toepassingsgebied
Giraal betalingsverkeer in euro in Europa (incl.binnenlands betalingsverkeer)
-----------

#16 :
Beheerorganisatie
European Payments Council
-----------
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#17 :
Locatie (Website)
www.europeanpaymentscouncil.eu
-----------

#18 :
Volledige naam
Core SEPA Direct Debit Rulebook
-----------

#19 :
Afkorting
Core SDD Rulebook
-----------

#20 :
Versie
4.1 -
-----------

#21 :
Toepassingsgebied
Giraal betalingsverkeer in euro in Europa (incl.binnenlands betalingsverkeer)
-----------

#22 :
Beheerorganisatie
European Payments Council
-----------

#23 :
Locatie (Website)
www.europeanpaymentscouncil.eu
-----------

#24 :
In hoeverre neemt de interoperabiliteit toe door voor deze standaard een pas toe of leg uit beleid te 
hanteren of om de standaard op de lijst met veelgebruikte standaarden te zetten?
De Single Euro Payments Area (SEPA) is het resultaat van de inzet van de Europese Commissie om 
n uniforme betaalmarkt voor girale eurobetalingen in Europa te realiseren. De Europese (girale) 
overschrijving en de Europese incasso zijn de basisproducten voor SEPA die door alle banken 
(betaaldienstaanbieders) in Europa worden gebruikt.

De SEPA Credit Transfer (SCT) standaard definieert de specificaties voor een reguliere, girale 
betaalopdracht in euro. Deze standaard wordt door alle banken in Europa gehanteerd voor het 
ontvangen en verwerken van betaalopdrachten. Met de SCT als basis bouwen software leveranciers 
in heel Europa IT-oplossingen voor financile administraties en daaraan gekoppelde betaalsystemen. 
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De standaard is dus zowel bank als IT-leverancier onafhankelijk en heeft, voor eurobetalingen, een 
werking in heel Europa. De SCT standaard maakt een volledig geautomatiseerde (dus zonder 
handmatige tussenkomst) afhandeling van betaaltransacties, tegen gelijkluidende operationele 
condities in euro in Europa mogelijk. 

De Core SEPA Direct Debit definieert de de specificaties voor de Europese incasso in euro. Deze 
standaard wordt door alle banken in Europa gehanteerd voor het ontvangen en verwerken van 
incasso-betaalopdrachten. Met de Core SDD als basis bouwen software leveranciers in heel Europa 
IT-oplossingen voor financile administraties en daaraan gekoppelde betaalsystemen. De standaard is 
dus zowel bank als IT-leverancier onafhankelijk en heeft, voor eurobetalingen, een werking in heel 
Europa. De Core SDD standaard maakt een volledig geautomatiseerde (dus zonder handmatige 
tussenkomst) afhandeling van betaaltransacties, tegen gelijkluidende operationele condities in euro 
in Europa mogelijk. Ook de afhandeling van correcties en terugboekverzoeken worden hiermee 
gestandaardiseerd.

De SCT standaard en de Core SDD standaard zijn gebaseerd op het gebruik van ISO 20022 ? XML.

-----------

#25 :
In hoeverre neemt de leveranciersonafhankelijkheid toe door voor deze standaard een pas toe of leg 
uit beleid te hanteren of om de standaard op de lijst met veelgebruikte standaarden te zetten?
De ontwikkeling van de SCT (SCT Rulebook) en Core SDD (SDD Rulebook) standaards is het 
resultaat van het streven van de Europese Commissie om n, uniforme betaalmarkt in Europa te 
realiseren, waarbij er volledige transparantie is tussen nationaal en grensoverschrijdend 
betalingsverkeer (in euro). Daarmee wordt het o.a. mogelijk om voor het afhandelen van het 
betalingsverkeer gebruik te maken van betaaldienstverleners uit geheel Europa. De 
keuzemogelijkheid voor betaaldienst gebruikers wordt dus uitgebreid van Nederland naar Europa.
-----------

#26 :
Waaruit blijkt de behoefte voor het gebruik van deze standaard door de verschillende (semi) 
publieke organisaties?
Al sinds 2002 wordt er gesproken over het creren van n uniforme betaalmarkt voor Europa, de 
Single Euro Payments Area. Na de invoering van de chartale euro zou daarmee ook het basale, 
girale betalingsverkeer uniform worden in Europa. Via de Europese Richtlijn Betaaldiensten 
(ingangsdatum 1-11-2009) die de juridische voorwaarden voor het aanbieden van betaalproducten 
standaardiseert en Verordening 924/2009 die aanvullende eisen daarvoor reguleert (waaronder 
uniforme prijsstelling voor nationale en grensoverschrijdende betalingen) is het wettelijke, uniforme 
Europese kader voor betaaldiensten gezet. De SCT en Core SDD geven invulling aan de technische 
standaardisatie van de basale, girale betaling en incasso.
-----------

#27 :
Voor welke doeleinden zou de standaard het beste toegepast kunnen worden? (zie de lijst met open 
standaarden voor voorbeelden van toepassingsgebieden van standaarden) De SCT en Core SDD 
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standaard hebben als toepassinggebied het aanleveren van girale betaalopdrachten en ontvangen van 
betalingen via de betaaldienstaanbieder (bank). 
-----------

#28 :
Voor welke doeleinden wordt de standaard al toegepast?
De SCT wordt al sinds januari 2008 toegepast voor betalingen in Europa, naast het bestaande 
nationale betaalsysteem.
De Core SDD is sinds november 2010 beschikbaar voor incassotransacties in Europa, naast het 
bestaande nationale incassosysteem.

-----------

#29 :
Indien er al een open standaard voor het beoogde toepassingsgebied is opgenomen op de lijst met 
open standaarden, is de aangemelde standaard interoperabel met de desbetreffende standaard op de 
lijst?
Er is geen andere standaard voor het zelfde toepassingsgebied (gestandaardiseerde betalingen in 
Europa) operationeel. Er is dus ook geen sprake van interoperabiliteit. De SCT en de Core SDD 
zullen op termijn het gebruik van nationale standaarden vervangen. Bestaande nationale 
betaalsystemen en de SCT kunnen beiden van en naar dezelfde bankrekening transacties afhandelen 
en kunnen dus operationeel en commercieel naast elkaar bestaan. 
-----------

#30 :
Binnen welke organisaties zou de standaard het beste gebruikt kunnen worden?
Alle gebruikers van betalingsverkeer, dus in principe iedere Nederlander, bedrijf, vereniging en 
(overheid)instelling. 
-----------

#31 :
Binnen welke organisaties wordt de standaard al gebruikt?
Een aantal ministeries is al overgestapt op het gebruik van de SCT als standaard voor al het 
betalingsverkeer. 
-----------

#32 :
Wat is de mate waarin de standaard al gebruikt wordt?
2 - Enkele organisaties gebruiken de standaard

-----------

#33 :
De standaard dient kosteloos of tegen nominale kosten beschikbaar te worden gesteld. Waaruit 
blijkt dat dit voor uw standaard het geval is?
De SCT standaard is voor iedereen vrij beschikbaar via de website van de European Payments 
Council. Er worden daar geen voorbehouden voor het gebruik gemaakt.
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-----------

#34 :
Het intellectueel eigendomsrecht van de standaard moet vrijelijk beschikbaar zijn (geen royalty). 
Waaruit blijkt dat dit voor uw standaard het geval is?
De standaard wordt zonder copyrights en zonder tarief gepubliceerd op een publiek toegankelijke 
website. Voor het overnemen van de standaard wordt geen aanmelding of registratie gevraagd.
-----------

#35 :
Zijn er beperkingen voor hergebruik van de standaard?
Er zijn geen beperkingen voor het (her)gebruik, anders dat de meest actuele versie gebruikt moet 
worden.
-----------

#36 :
Hoe worden besluiten genomen in de beheerorganisatie?
De uitgebreide procedure rondom besluitvorming over de standaards staat hier 
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=what_is_the_smc_of_the_epc
beschreven. Voorstellen voor wijziging kunnen door alle partijen worden ingediend, dus zowel door 
de betaaldienstaanbieders als de gebruikers. Alle wijzigingsvoorstellen worden door een expertpool 
beoordeeld op inpasbaarheid in het Rulebook, haalbaarheid en toepasbaarheid voor alle gebruikers 
en van een advies voor overnemen (of niet) voorzien. Dat resultaat gaat een publieke 
internetconsultatie in. Het advies, gecombineerd met de resultaten van de consultatie wordt weer 
besproken en leidt dan tot wijzigingsvoorstellen richting de EPC Plenary, het bestuur van de EPC, 
waarin besloten wordt over de aanpassingen op de standaard. De leden van de EPC Plenary zijn 
vertegenwoordigers van de banken die betaalsystemen in Europa aanbieden. De EPC Plenary heeft 
als waarnemer een vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank. De EPC heeft formele 
sessies met stakeholders (vertegenwoordigers van consumenten en bedrijven) om de werking van de 
standaards en de wenselijkheid van aanpassin!
 
 gen en aanvullingen te bespreken.

-----------

#37 :
Welke organisaties hebben inspraak in de besluitvorming?
In principe hebben alle organisaties inspraak in de besluitvorming omdat iedereen 
wijzigingsvoorstellen kan indienen. De formele stakeholder meetings, waar vertegenwoordigers van 
de Europese koepels voor bedrijven en consumenten aan deelnemen, gaan op een interactieve wijze 
in op de gewenste aanpassingen.
-----------

#38 :
Is het mogelijk om zelf inspraak te krijgen in de ontwikkeling van de standaard?
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Zie voorgaand antwoord.
-----------

#39 :
Welke standaarden concurreren met uw standaard?
Er zijn geen concurrerende standaarden. De overgang naar SEPA standaarden zal op termijn het 
gebruik van de huidige, nationale standaarden uitfaseren.
-----------

#40 :
Wat zijn voorbeelden van implementaties van de standaard?
De Europese overschrijving is sinds januari 2008 operationeel. Dat houdt in dat alle banken in 
Europa die girale eurobetalingen verwerken deze standaard toepassen. Betaaldienstgebruikers 
kiezen zelf wanneer zij overstappen op deze Europese standaard in plaats van de huidige nationale 
systemen. Ongeveer de helft van de Nederlandse ministeries is al overgestapt op SEPA SCT voor 
het uitgaande betalingsverkeer. 
De invoering van de Core SDD staat nog aan het begin. Alle betaaldienstaanbieders zijn gereed, de 
gebruikers kunnen nu gaan implementeren.
-----------

#41 :
Is het beheer van de standaard structureel geregeld?
Het beheer van de standaard is structureel geregeld bij de EPC (zie ook bij onderdeel Openheid).
-----------

#42 :
Welke impact (zowel positief als negatief) zou het opnemen van deze standaard als aanbevolen 
standaard hebben voor organisaties die deze standaard moeten invoeren? Denk hierbij aan 
technische, financile en organisatorische aspecten.
Het opnemen van de SEPA standaards leidt er toe dat de administratieve en financile systemen die 
gekoppeld zijn aan betalingsverkeer (inkomen of uitgaand) aangepast moeten worden. De overgang 
naar Europese standaards impliceert namelijk ook het overstappen op het gebruik van 
bankrekeningnummers die Europees bruikbaar zijn, de zogenaamde IBAN nummers. Daar waar 
bankrekeningnummers in de administratie voorkomen zal dus een aanpassing doorgevoerd moeten 
worden.

Overstappen op SEPA is niet alleen een technische wijziging, maar heeft ook impact op de 
administratieve organisatie en de interfaces met de klanten (klantenservice, formulieren, internet) 
waar gegevens over betalingen worden uitgewisseld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opgeven 
van een bankrekeningnummer voor het ontvangen van een uitkering, het betalen van een 
verkeersboete, het aanvragen van studiefinanciering, het laten uitbetalen van salaris. Het doorvoeren 
van die wijzigingen vraagt inzet van de veranderorganisatie en dus budget, capaciteit en prioriteit. 
De mate waarin is sterk afhankelijk van de staat van de huidige administratie. Doorvoeren van de 
wijzigingen in moderne, modulaire, functioneel goed opgezette systemen zal minder impact hebben 
dan in situaties waarbij deze wijziging in verouderderde, in de loop der tijd uitgebreide systemen 
moet worden doorgevoerd.
De overgang naar SEPA is echter onvermijdelijk. De Europese Commissie heeft regelgeving in 
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voorbereiding die de migratie van nationale betaalsystemen naar Europese standaards verplicht zal 
stellen. Alle bedrijven, verenigingen en (overheid)instellingen zullen dus een keer die verandering 
moeten doorvoeren. Door het opnemen van de SEPA standaards op de ?pas toe of leg uit lijst? 
zullen overheidsbedrijven bij andere aanpassingen in hun administraties verplicht worden om de 
SEPA wijzigingen in de afwegingen over de aanpak mee te nemen. Daardoor wordt maximaal 
geborgd dat de overheid tijdig gereed is met de overgang naar SEPA en wordt maximaal gebruik 
gemaakt van de kansen om de wijzigingen voor SEPA slim te combineren met andere wijzigingen. 
Wanneer de Europese Commissie met een verplichte einddatum komt, zullen overheidsbedrijven 
minder in een geforceerd traject gedwongen worden. Door nu op tijd de SEPA standaards te 
implementeren houden de overheidsbedrijven beter controle op!
 
  hun veranderkalender.
-----------

#43 :
Welke andere organisatie(s) en/of expert(s) zou(den) betrokken kunnen worden bij de beoordeling 
van de standaard op grond van hun expertise of anderszins?
De migratie naar SEPA om een uniforme basis infrastructuur voor giraal betalingsverkeer in Europa 
te realiseren, is een unieke activiteit. Het is een infrastructurele wijziging op Europese schaal die 
niet commercieel gedreven is. De financile sector heeft een Europees instituut, de European 
Payments Council ? EPC, opgericht om het opstellen en invoeren van de basis standaards te 
organiseren. Zij zijn dus bij uitstek de instantie om nadere informatie over deze standaards te 
verkrijgen, maar tegelijkertijd ook de opstellers en beheerders er van.
Voor zover bekend zijn er geen vergelijkbare processen en/of standaards. Het benoemen van 
specifieke organisaties of experts die de standaard zouden kunnen beoordelen is dus lastig.

-----------

#44 :
Wordt de standaard al voorgeschreven in wet en/of regelgeving? Zo ja, in welke wet of regelgeving 
De standaard wordt nog niet voorgeschreven in wet- of regelgeving. De Europese Commissie heeft 
dat wel een Verordening in voorbereiding die de overgang van nationale betaalsystemen naar SEPA 
verplicht gaat stellen.
-----------
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