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Persmededeling naar aanleiding van de publicatie van het “Eerste 
vooruitgangsrapport van de overgang naar SEPA in België” 

12 december 2007 
 

 
Vanaf  28 januari 2008 wordt het mogelijk om in Europa te betalen met de nieuwe 

gestandaardiseerde Europese overschrijving. Hiermee wordt in feite de eigenlijke start gegeven 

van SEPA, de Single Euro Payments Area, of het Gemeenschappelijk Euro-betalingsgebied. Het 

doel van SEPA bestaat erin dat betalingen binnen Europa even efficiënt en eenvoudig verlopen als 

thans binnen één land. Voor de hele SEPA-zone werden er daarom standaarden uitgewerkt voor 

overschrijvingen en domiciliëringen, en een kader voor betaalkaarten. Dezelfde regelgeving zal 

van toepassing worden voor alle betrokken landen. De overgang naar SEPA wordt mede bepaald 

door de banksector en verloopt geleidelijk, volgens nationale plannen die door de betrokken 

actoren in elk land werden vastgelegd. Tegen het einde van 2010 zouden de nationale 

betaalinstrumenten grotendeels moeten verdwijnen. 

 

Vandaag wordt er een verslag gepubliceerd waarin het Belgische overgangsplan wordt 

voorgesteld. Dit verslag werd opgesteld in de schoot van het ”Steering Committee over de 

toekomst van de betaalmiddelen”. Dit comité, voorgezeten door de Gouverneur van de Nationale 

Bank van België, brengt alle relevante maatschappelijke actoren samen, met name de ministers 

van de meest betrokken departementen in de Federale, Gemeenschaps- en Gewestregeringen, 

topvertegenwoordigers van de banksector, de ondernemingen en de consumentenverenigingen. 

SEPA heeft immers een impact op de hele maatschappij en een goede betrokkenheid van alle 

partijen is essentieel voor een succesvolle invoering van SEPA.  

 

Het rapport geeft een overzicht van de krijtlijnen van het overgangsplan en peilt naar de 

voorbereiding van elk van de actoren. De Belgische banksector heeft geopteerd voor een duidelijk 

pro-actieve Europese houding en is goed opgeschoten bij de voorbereidingen. Zij zullen hun 

klanten (bedrijven, overheidsdiensten en consumenten) intensief begeleiden om de overstap naar 

SEPA te maken. Zoals gepland, zullen ze vanaf 28 januari 2008 Europese overschrijvingen 

verwerken die worden aangeboden door hun klanten via minstens één invoerkanaal. Ook de 

overheid heeft zich goed voorbereid op SEPA en zal gradueel het nieuwe (Europese) papieren  

overschrijvingsformulier invoeren vanaf oktober volgend jaar. De ondernemingen zullen in nauw 
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overleg met hun banken eveneens geleidelijk overstappen naar de SEPA-betaalinstrumenten. De 

Europese domiciliëring zal worden ingevoerd vanaf november 2009, zodra de omzetting van de 

Europese Betalingsrichtlijn naar de Belgische wetgeving zal zijn voltooid. Voor de kaartbetalingen 

verandert er begin 2008 voor de gewone consument weinig, vermits het Bancontact/Mistercash 

schema voorlopig blijft bestaan. Toch wordt het vanaf volgend jaar mogelijk dat internationale 

schema’s op de Belgische markt komen. 

 

Het rapport is beschikbaar op www.nbb.be/sepa/nl en op www.sepabelgium.be.     

 
 
 


