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Samenvatting 

 

Op 1 februari moet al het betalingsverkeer voldoen aan de SEPA standaard. Niet alleen wordt 

daarmee het IBAN-nummer geïntroduceerd: met name incassoprocedures veranderen ingrijpend. 

Het is van groot belang dat procedures en systemen tijdig worden aangepast en getest, en dat 

daarover sluitende afspraken worden gemaakt met de bank en de softwareleveranciers. Anders 

loopt de gemeente het risico extra kosten te moeten maken. Ook zal dan in 2014 een ander 

incassoschema gehanteerd moeten worden waardoor de gemeente inkomsten later ontvangt of 

zelfs inkomsten misloopt. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Met deze vierde Ledenbrief informeren wij u over de wettelijk verplichte invoering van de SEPA-
standaarden per 1 februari 2014, en over de maatregelen die u in verband hiermee moet treffen.  
 
Over drie maanden kan uw gemeente niet langer op de huidige manier betalen en betalingen 
ontvangen. Het betalingsverkeer zal, vanaf 1 februari 2014, moeten voldoen aan de SEPA-
standaarden. Niet alleen wordt daarmee het IBAN-rekeningnummer geïntroduceerd maar worden 
incasso-procedures ingrijpend veranderd. Onder aansturing van het Nationaal Forum SEPA-
migratie (NFS) werken banken, softwareleveranciers en koepelorganisaties van gebruikers, aan 
de migratie naar SEPA en de invoering van een geheel nieuwe infrastructuur. Het NFS monitort de 
stand van zaken en constateert dat Nederland, minder dan drie maanden voor de deadline, nog 
niet helemaal klaar is. Omdat de overgang naar de SEPA-standaarden in Europees verband is 
afgesproken en in wetgeving is vastgelegd, is het uitgesloten dat de deadline wordt opgeschoven.  
 
Uit de derde monitor die KING, in opdracht van de VNG, begin oktober heeft uitgevoerd blijkt dat 
grofweg 70% van gemeenten pas na 1 november 2013 gaat migreren. Dit geeft reden tot zorg. 
Hierdoor doet zich een migratiepiek voor, die mogelijk de beschikbare ondersteunende capaciteit 
bij banken en softwareleveranciers negatief beïnvloedt. In de praktijk blijkt veelal dat de invoering 
van SEPA meer werk en complicaties opleveren dan voorzien. Dit komt vaak voor bij organisaties 
die gebruik maken van automatische incasso’s of een uitgebreid IT-applicatielandschap kennen. 
Het is dan ook van groot belang dat er tijdig duidelijke en sluitende afspraken zijn gemaakt met 
software-leveranciers en banken.  
 
Als uw gemeente nog geen sluitende afspraken heeft gemaakt met uw bank en uw 
softwarelever(s), dan zult u de eindstreep waarschijnlijk niet meer op tijd halen. Dan moet u zich 
zo snel mogelijk verzekeren van extra ondersteuning, dan wel een plan B of noodscenario 
ontwikkelen. Hierin past een oriëntatie op conversiediensten. Deze brengen extra kosten met zich 
mee.  
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Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen betalingsverkeer, ook als dit ondersteund 
wordt door derden. Als uw gemeente de deadline niet haalt, dan moeten de incassoprocedures of 
incassocycli vóór 1 februari 2014 aangepast worden, of zult u over moeten stappen op alternatieve 
betaalmethoden. Een mogelijk gevolg is dat incasso’s later in het jaar worden uitgevoerd of dat er 
over het jaar gespreid minder incassomomenten zullen zijn. Burgers zullen tijdig over deze 
afwijking van het reguliere proces geïnformeerd moeten worden. Uw inkomsten komen later bij uw 
gemeente binnen en u dreigt ook inkomsten mis lopen. 
 
De SEPA-projectleider van uw gemeente kan voor algemene vragen over SEPA terecht bij 
www.overopiban.nl; voor technische en bankspecifieke vragen kan hij of zij terecht bij 
www.betaalvereniging.nl en bij de banken, waaronder BNG Bank (www.bngbank.nl/sepa). Voor 
het uitwisselen van ervaringen van gemeenten is het PLEIO-platform (www.pleio.nl) in het leven 
geroepen.  
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bevelen u aan, na te gaan of uw 
systemen en procedures tijdig SEPA-proof zullen zijn en dat u, bij twijfel, zo snel mogelijk 
maatregelen zult treffen.  
 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 
drs. C.J.G.M. de Vet 
Lid directieraad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


