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1

INLEIDING

Ongeveer een jaar geleden werd het operationele startsein gegeven voor SEPA, de "Single Euro
Payments Area" of de unieke euro-betaalruimte. Sedert 28 januari 2008 kunnen immers
Europese overschrijvingen worden gebruikt om betalingen te verrichten over heel de SEPAzone. In dit rapport wordt de sedertdien geboekte vooruitgang beschreven. Het rapport is tevens
een vervolg op het eerste SEPA-vooruitgangsrapport dat in december 2007 werd gepubliceerd
onder de auspiciën van het "Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen".
De doelstellingen van SEPA en de belangrijkste actoren ervan, staan uitvoerig beschreven in het eerste
vooruitgangsrapport1. Het einddoel van SEPA bestaat erin dat de economische actoren
(ondernemingen, consumenten, en overheidsdiensten) over de hele SEPA-zone2 betalingen kunnen
verrichten met hetzelfde gemak en met dezelfde veiligheid en efficiëntie als thans het geval is binnen
de grenzen van één land. Bovendien moeten de betalingen overal kunnen gebeuren binnen een zelfde
reglementair kader waarin alle actoren soortgelijke rechten en plichten hebben. Het Europees
Parlement en de Europese Raad zorgden in dit verband voor een Europese richtlijn betreffende de
betaaldiensten in de interne markt (de Richtlijn3), die tegen november 2009 in nationale wetgeving moet
zijn omgezet.
De overgang naar SEPA is een proces waarbij de huidige nationale betaalinstrumenten
geleidelijk worden vervangen door gestandaardiseerde Europese instrumenten.
Voor de overschrijvingen en domiciliëringen werden Europese instrumenten ontwikkeld, enerzijds, en
voor de betaalkaarten werd een algemeen raamwerk gecreëerd, anderzijds. Het ontwikkelen van de
standaarden voor deze betaalinstrumenten en de organisatie van de overgang naar SEPA, wordt in
hoge mate bepaald door de banksector. Hiertoe werden Europese en nationale interbancaire
overlegorganen opgericht. Ook werden er structuren opgezet ten behoeve van een ruimere
maatschappelijke dialoog over SEPA en over de wijze van invoering ervan. De organisatiestructuren
van waaruit de overgang naar SEPA in België wordt georganiseerd, zijn het "Steering Committee over
de toekomst van de betaalmiddelen" en het interbancaire SEPA-Forum.

1 Eerste

vooruitgangsrapport
van
de
overgang
naar
SEPA
in
België,
december
http://www.nbb.be/DOC/ts/Products/PaymentSystems/SEPA/NL_MoB_rapport_2007_12_12.pdf

2007,

2 Tot de SEPA-zone behoren de landen van de Europese Unie (EU) plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en

Zwitserland. Van een aantal gebieden wordt aangenomen dat ze tot de EU behoren (krachtens artikel 299 van
het Verdrag van Rome). Het betreft de Franse overzeese departementen (Martinique, Guadeloupe, FransGuyana en Réunion), Gibraltar (Verenigd Koninkrijk), de Azoren en Madeira (Portugal), de Canarische Eilanden
(Spanje) en de Ålandseilanden (Finland). Vijf van die gebieden hebben een eigen ISO-landencode. In totaal zijn
er dus zesendertig ISO-landencodes mogelijk in SEPA. Een transactie wordt enkel beschouwd als een SEPAtransactie indien ze plaatsvindt tussen twee banken waarvan de Bank Identifier Code (BIC) een van die
zesendertig ISO-landencodes bevat.
3 Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende

betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en
2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG.
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In het eerste overlegorgaan zijn alle economische actoren vertegenwoordigd (de banksector, de
bedrijven, de consumentenverenigingen en de overheidsdiensten). Dit Steering Committee, onder
voorzitterschap van de Gouverneur van de Nationale Bank van België, brengt de betrokken partijen
samen om in België de overgang naar SEPA zo efficiënt mogelijk te organiseren. Dit
vooruitgangsrapport sluit bij die opdracht aan. Het interbancaire SEPA-forum organiseert het overleg
binnen de banksector, die een hoofdrol speelt bij het ontwikkelen van de nieuwe betaalinstrumenten.
De invoering van de Europese overschrijving begin vorig jaar verliep zeer geleidelijk. Dit was
een bewuste keuze ten behoeve van, onder meer, een vlekkeloze technische overgang.
De economische actoren zijn nog niet verplicht de nieuwe overschrijving te gebruiken en voor de
eindgebruikers blijft deze eerste fase vooralsnog zogoed als onzichtbaar. In de loop van dit jaar zal het
overgangsproces naar SEPA verder worden uitgebouwd, zoals verderop in dit rapport wordt toegelicht.
Hoofdstuk 1 beschrijft de start van SEPA en de verdere planning, in België, voor de verschillende
Europese betaalinstrumenten. Hoofdstuk 2 behandelt de invoering van SEPA op het interbancaire
niveau en uit de volgende hoofdstukken blijkt de situatie bij de voornaamste andere actoren. Eerst en
vooral wordt de stand van zaken in de overheidssector toegelicht. De overheidsdiensten hebben
immers baanbrekend werk verricht bij de invoering van de Europese overschrijving. Vervolgens worden
de situatie en de planning van de bedrijven onder de loep genomen. In de daaropvolgende
hoofdstukken wordt de positie van de consumenten in het algemeen besproken en wordt een overzicht
geboden van de rond SEPA gevoerde communicatie.

2

OPERATIONELE START VAN SEPA IN BELGIË

2.1

Invoering van de Europese overschrijving (SEPA Credit Transfer of SCT)

SEPA startte in België op een vlotte manier, zonder enige operationele problemen.
Zoals gepland, ging SEPA op 28 januari 2008 van start in de SEPA-landen: de 27 landen uit de
Europese Unie (EU) plus Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het eerste
betaalinstrument dat een SEPA-versie kreeg, was de overschrijving: de SEPA-overschrijving die in
België gemakshalve "Europese overschrijving" werd gedoopt. Vanaf die datum kunnen bankklanten in
België de Europese overschrijving uitvoeren via hun banken, daarbij gebruik makend van de
verschillende traditionele kanalen om hun overschrijvingen aan te leveren. Dit wil zeggen dat er niet
langer een verschil bestaat tussen een nationale overschrijving (b.v. van een ingezetene in Antwerpen
naar een ingezetene in Luik) en een in euro luidende grensoverschrijdende overschrijving in de SEPAzone (tussen een Belgische ingezetene en een ingezetene in één van de 30 andere landen uit de
SEPA-zone).
Dit betekent ook dat de benaming "internationale overschrijving" sedert 28/01/2008 voorbehouden is
voor een overschrijving van een Belgische ingezetene naar een land buiten de SEPA zone (buiten de
31 landen).
Bij deze start rezen geen problemen. De aangeboden Europese overschrijvingen werden binnen de
banken en de interbancaire systemen correct verwerkt.
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In het overgangsplan wordt uitgegaan van een overgangsperiode van drie jaar. Tijdens die
periode moet de huidige nationale overschrijving zoveel mogelijk worden vervangen door de
Europese. In dit verband wordt de verspreiding van het huidige nationale papieren
overschrijvingsformulier reeds tegen het begin van volgend jaar stopgezet. Omstreeks eind
2010 zal het volledig zijn verdwenen.

Er wordt rekening mee gehouden dat binnen een periode van drie jaar na de start van SEPA, dus vóór
31 december 2010, alle klanten zullen overstappen naar de Europese variant van de overschrijvingen
(zie schema). Voor het Europese overschrijvingsformulier wordt op een kortere overgangsperiode
gemikt; er wordt naar gestreefd dat formulier tegen eind 2009 algemeen te gebruiken. Vanaf begin
2010 zullen de banken hun klanten geen Belgische formulieren meer leveren, maar in de loop van 2010
zullen deze laatste door de banken nog worden aanvaard en verwerkt.
Het verschil tussen een Belgische, nationale papieren overschrijving en een Europese overschrijving
betreft voornamelijk:
de gegevens over de opdrachtgever en de begunstigde worden niet langer naast, maar onder
elkaar geplaatst;
het verplicht gebruik van het internationale bankrekeningnummer (IBAN4 - International Bank
Account Number) voor zowel de rekening van de opdrachtgever als de rekening van de
begunstigde;
het verplicht invullen van de naam van de begunstigde;
de kleur van het formulier is roder dan het roze van het "Belgische" formulier.
Voor de burger bestaat het belangrijkste verschil tussen de Belgische en Europese
overschrijving in het gebruik van het IBAN-rekeningnummer.
De burger zal merken dat het overschrijvingsformulier in de meeste gevallen reeds grotendeels is
ingevuld door de schuldeiser, zodat de naam van de begunstigde (een nieuwe verplichting) al op het
formulier voorkomt en dus geen probleem vormt voor de betaler. De belangrijkste nieuwigheid voor de
burger ligt in het feit dat hij, in de zone voor de opdrachtgever, zijn eigen rekeningnummer moet invullen
in IBAN-formaat. Wat het bankieren via het internet betreft, is het opgeven van het rekeningnummer als
opdrachtgever overbodig en moet enkel het rekeningnummer van de begunstigde in IBAN-formaat
worden ingevuld.

4 Het International Bank Account Number bestaat uit een code BE (de landencode) gevolgd door een dubbelcijferig

controlegetal, dat wordt gevolgd door het vertrouwde Belgische rekeningnummer. Het IBAN-rekeningnummer is
vier posities langer en staat vermeld op ieder bank- of postrekeninguittreksel. Het wordt weergegeven in een
gestructureerde vorm van 4 x 4 posities. Bij eventuele vragen over het IBAN-rekeningnummer, kan de burger
steeds terecht bij zijn bank- of postkantoor.

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België
Maart 2009

7/31

De migratie van de nationale overschrijving naar de unieke Europese standaard ging zeer
geleidelijk van start.
In januari 2008 was het volume Europese overschrijvingen zeer beperkt; tijdens de daaropvolgende
maanden breidde het zich zeer geleidelijk uit. Over een periode van een jaar is het Belgische volume
van Europese overschrijvingen geëvolueerd van 0,4 pct. naar 2,3 pct. van het totale aantal
overschrijvingen. Deze trend sluit volledig aan bij de invoering in de andere landen. Er werd bewust
geopteerd voor een voorzichtige opstartfase waarbij de bankklanten zelf kiezen wanneer ze op de
Europese betaalinstrumenten wensen over te gaan. Dit beperkt het risico op onderbrekingen in de
bancaire systemen en stelt de ondernemingen en overheidsdiensten in staat hun systemen geleidelijk
om te schakelen naar de SEPA-standaarden.
De onderstaande grafiek toont een vergelijking tussen de volumes van Europese
overschrijvingen die verwerkt werden door het Belgische detailbetalingssysteem
(Uitwisselingscentrum en Verrekening - UCV) en de geaggregeerde volumes van de
belangrijkste Europese detailbetalingssystemen in het eurogebied.
Ook in de rest van Europa startte de invoering van de Europese overschrijving op een zeer laag niveau
en evolueerde dit traag in de daarop volgende maanden. De relatief sterke stijging in december 2008
was in België te danken aan het effect van de start van de overheid in het laatste kwartaal van 2008
(zie hoofdstuk 4).

Grafiek 1: Transacties in SEPA-formaat (2008)
(procenten van het totale aantal overschrijvingen)
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Bronnen: Europese Centrale Bank (ECB) en UitwisselingsCentrum en Verrekening (UCV).
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Op 2 februari 2009 is een lichtjes aangepaste versie van de Europese overschrijving ingevoerd,
wat vermoedelijk geen impact zal hebben op de volumes van het gebruik van de Europese
overschrijving.
De verschillen ten opzichte van de eerste versie van de SCT zijn eerder beperkt en hebben betrekking
op het toevoegen van nieuwe (optionele) velden voor de betaler en de begunstigde, indien die niet
dezelfde partijen zijn als de respectieve rekeninghouders. De burger- als opdrachtgever - en de
ondernemingen of overheden - als begunstigden -, zullen bijgevolg deze supplementaire velden kunnen
aanvullen. Deze optionele velden zullen echter enkel beschikbaar zijn wanneer gebruik wordt gemaakt
van sommige elektronische versies van de Europese overschrijving. Het papieren
overschrijvingsformulier zal de optionele velden niet bevatten.

2.2

Invoering van de Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit of SDD)

In tegenstelling tot de overschrijving, is met de Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit of
SDD) nog niet van start gegaan.
De geplande lanceringsdatum voor de Europese domiciliëring is door de banksector op Europees
niveau gelijkgesteld met de datum waarop de Richtlijn voor betaaldiensten moet zijn omgezet in
nationale wetgeving, namelijk 1 november 2009. Deze Richtlijn creëert binnen Europa een eengemaakt
juridisch kader. De Richtlijn heeft vooral een impact op de domiciliëringen aangezien dit
betaalinstrument fundamenteel verschillend is van bijvoorbeeld overschrijvingen, meer bepaald qua
rechten en verplichtingen van de verschillende betrokken partijen (banken, schuldeiser, schuldenaar).
De Richtlijn werd op 24 april 2007 door het Europees Parlement goedgekeurd en dient uiterlijk tegen
1 november 2009 te zijn omgezet in de nationale wetgeving van iedere lidstaat.
Een succesvolle start van de Europese domiciliëring op 1 november 2009 zal vooral afhangen
van een aantal juridische aspecten, de marktacceptatie en de benodigde tijd voor de
implementatiefase bij banken en bedrijven.
2.2.1 Juridische aspecten
2.2.1.1

De Richtlijn betreffende betalingsdiensten op de interne markt

In de aanloop naar de start van de Europese domiciliëring bestaat er op het ogenblik dat dit
rapport wordt gepubliceerd, nog steeds enige onzekerheid van juridische aard.
Het proces van omzetting van de Richtlijn voor betaaldiensten op de interne markt in nationale
wetgeving is aan de gang (zie ook 4.5). Voor de start van de Europese domiciliëring verdient het
aanbeveling dat de Richtlijn in alle landen van de EU (en van de EER) op 1 november 2009 in de
respectieve nationale wetgevingen zal zijn omgezet; uit onze huidige informatie blijkt dat de omzetting
van de Richtlijn in Belgisch recht op schema is.
Inhoudelijk dienen enkele onderdelen van de Richtlijn aan de nationale context to worden aangepast,
b.v. de bepalingen omtrent het statuut van de "micro-ondernemingen", die al dan niet onder het statuut
"consument" zouden kunnen vallen. Indien "micro-ondernemingen" als bedrijf worden gedefinieerd,
mogen ze deelnemen aan het "Business-to-Business"-schema (zie 2.2.3), waardoor de bedrijven hun
facturen op efficiënte wijze kunnen incasseren/betalen. Belgische consumenten worden door de
Richtlijn supplementair beschermd doordat zij gemakkelijker een domiciliëring zullen kunnen
terugvorderen. Binnen een termijn van acht weken zullen consumenten de via een domiciliëring gedane
betaling kunnen terugvorderen (tenzij anders bepaald is in het raamcontract tussen de consument en
zijn betalingsdienstaanbieder). Bedrijven hebben deze bescherming minder nodig, afhankelijk van hun
contractuele relatie met hun betalingsdienstaanbieder.
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Het is dus van belang te weten wat de exacte definitie is van een "consument". Als zelfstandigen of
andere kleine bedrijven bijvoorbeeld niet als "consument", maar als bedrijf worden geclassificeerd,
kunnen zij, onderling, domiciliëringen uitvoeren zonder mogelijke terugvordertermijnen van maximaal
acht weken.
Een tweede voorbeeld betreft de mandaten voor de domiciliëringen. Een domiciliëringsmandaat is een
goedkeuring die de betaler in het Belgische domiciliëringssysteem geeft aan zijn bank of aan een
schuldeiser om domiciliëringen aan te bieden en die de bank de toestemming geeft om de rekening te
debiteren. Hoe en aan wie het mandaat moet worden afgeleverd, moet nog worden bepaald evenals de
procedure voor het herroepen of intrekken van een domiciliëring.
Enkele landen verkeren in onzekerheid omtrent de continuïteit van de rechtsgeldigheid van de lokale
domiciliëringsmandaten onder het toekomstige SEPA Direct Debit (SDD)-schema. Vooral landen, zoals
België, waar het mandaat in het nationale domiciliëringsschema bij de bank van de schuldenaar wordt
bijgehouden, en waar na de migratie naar het SDD-schema het mandaat bij de schuldeiser moet
worden aangehouden, stoten op wettelijke beperkingen. In België wordt overwogen de continuïteit van
de mandaten in te schrijven in de wet. Zodoende zou een omvangrijke administratieve en technische
operatie kunnen worden vermeden, namelijk het vervangen van alle bestaande Belgische mandaten
(30 miljoen) door SDD-mandaten die opnieuw door de particulieren zouden moeten worden
ondertekend en die voor geen enkele partij enige toegevoegde waarde oplevert.5
Een van de doelstellingen van de richtlijn bestaat erin de regels voor alle betaalinstrumenten te
harmoniseren.
Zo vallen alle betaalinstrumenten onder de Richtlijn, behalve een aantal in onbruik geraakte
betaalinstrumenten zoals de cheque, de wisselbrief en de reischeque. In België zal de Richtlijn allicht
de zwaarste impact hebben op de domiciliëringen. De belangrijkste wijziging is de verhoogde
bescherming van de consument/betaler (zie hoger) omdat de consument binnen een termijn van acht
weken een terugbetaling kan vragen van het ingevorderde bedrag. Hiervoor moet echter aan twee
voorwaarden zijn voldaan: het bedrag van de invordering is geen vast bedrag en het bedrag is groter
dan wat redelijkerwijs kan worden verwacht. De banken zijn niet verplicht met deze voorwaarden
rekening te houden, en kunnen de consument in alle gevallen het recht op een terugvordering
toekennen, ongeacht het bedrag. Binnen de tien dagen na het verzoek tot terugbetaling, zal de bank
van de betaler het bedrag terugstorten.
Omgekeerd, kunnen banken er, in hun overeenkomst met de klanten, ook voor kiezen geen
terugvordering toe te staan, maar dan dient er wél aan twee andere voorwaarden te worden voldaan.
Ten eerste moet het mandaat voor de domiciliëring aan de bank van de betaler worden gegeven en,
ten tweede, moet de informatie over de invordering (met name het bedrag) ten minste vier weken
vooraf worden meegedeeld.
De Richtlijn bevat bepalingen aangaande de uitvoeringstermijnen en de valutadatum. De bank van de
betaler moet ervoor zorgen dat de bank van de begunstigde op de eerstvolgende werkdag wordt
gecrediteerd voor het te betalen bedrag. Tot 31 december 2011 kan deze termijn drie werkdagen
belopen, maar omdat de bestaande Belgische wetgeving reeds rekening houdt met één werkdag zal
deze overgangsregeling in België niet van toepassing zijn voor overschrijvingen, tenzij voor
grensoverschrijdende betalingen. Vanaf 1 januari 2012 zullen in België alle betalingstransacties (in
euro) die via overschrijvingen, domiciliëringen of betaalkaarten verlopen, maximaal één dag in beslag
nemen. Transacties uitgevoerd op papier mogen één dag langer in beslag nemen.

5 Aangezien het B2B-schema een nieuwe vorm van invorderen betekent, moeten hiervoor wél nieuwe mandaten

worden ondertekend.
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De bank van de begunstigde valuteert en stelt het bedrag ter beschikking op de rekening van de
begunstigde zodra ze dat bedrag heeft ontvangen. De bank van de betaler valuteert niet eerder dan het
tijdstip waarop de rekening van de betaler wordt gedebiteerd.

2.2.1.2

Herziening of vervanging van de Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen
in euro (de Verordening)

De Verordening heeft tot doel de tarieven voor grensoverschrijdende betalingen in euro binnen
de EU gelijk te schakelen met die welke gelden voor de nationale betalingen.
Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, mogen banken voor grensoverschrijdende transacties
(overschrijvingen en kaartbetalingen) in euro binnen de Europese Gemeenschap (met een limiet van
50.000 €) geen hogere kosten aanrekenen dan voor nationale betalingen. Op dit ogenblik worden er
binnen het werkkader van de Europese regelgever besprekingen gevoerd om de Verordening te
herzien. Het belangrijkste voorstel van wijziging betreft de uitbreiding, tot domiciliëringen, van het
beginsel van gelijke kosten tussen nationale en grensoverschrijdende betalingen. Dit wil zeggen dat,
zodra grensoverschrijdende domiciliëringen zijn ingevoerd, banken die niet hoger mogen tariferen dan
nationale domiciliëringen.
In deze context is de Multilateral Balancing Payment (MBP) of Multilateral Interchange Fee (MIF) zeer
belangrijk. Het is het bedrag van de interbancaire compensatie als tegenprestatie voor het toelaten van
debiteringen van rekeningen van klanten. Bij ontstentenis van een dergelijke compensatie zouden
banken (en zeker de banken die geen schuldeiser als klant hebben en geen domiciliëringen innen bij
klanten van andere banken) minder geneigd zijn deel te nemen aan domiciliëringsschema's om
klanten/schuldeisers van andere banken toestemming te geven rekeningen van de eigen klanten via
domiciliëringen te debiteren. Momenteel wordt een compromis gezocht om voor de
grensoverschrijdende domiciliëringen een MIF/MBP te kunnen invoeren teneinde dit nieuwe Europese
betaalinstrument te laten opstarten. Na een inloopperiode zouden alle MIF's/MBP's, zowel op nationaal
als op internationaal vlak, verdwijnen.

2.2.2 Marktacceptatie
Vanwege juridische en andere
domiciliëringen in te voeren.

onzekerheden

aarzelen

de

bedrijven

om

de

nieuwe

Zolang niet alle elementen, die van belang kunnen zijn voor hun bedrijfsproces, bekend zijn, twijfelen ze
om de aanpassingen te doen die nodig zijn om over te stappen naar de Europese domiciliëring. De
juridische onderwerpen werden hierboven besproken en hebben, onder meer, gevolgen voor de
modaliteiten van terugvordering van een betaling via domiciliëring, wat problemen stelt voor een aantal
bedrijven. Concreet komt het erop neer dat bedrijven gedurende de acht weken durende
terugvorderingsperiode niet volledig zeker zijn van inkomende liquiditeiten.
Ook op het bedrijfstechnische vlak dienen bedrijven zich voor te bereiden. Het nieuwe bedrijfsmodel
voor domiciliëringen werd gedefinieerd door de European Payments Council (EPC) en is voor België
fundamenteel verschillend van het nationale schema DOM80. Zo dienen de bedrijven voortaan in te
staan voor het bewaren en beheren van de mandaatgegevens van hun klanten. Vroeger was het de
bank van de betaler die het mandaat van haar klant beheerde. Schuldeisers (of hun dienstverleners)
moeten de mandaatgegevens van hun klanten bewaren en beheren en bij iedere opdracht die ze aan
hun bank geven in verband met het uitsturen van domiciliëringsopdrachten, dienen mandaatgegevens
te worden toegevoegd.
Het is dus nog onduidelijk hoe bedrijven op het nieuwe Europese domiciliëringproduct zullen reageren.
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2.2.3 Planning implementatiefase
Het SEPA Direct Debit product zal op 1 november 2009 door de banken in de markt worden
geplaatst. Dat zal in twee versies gebeuren: het basisschema en het Business-to-Business
schema (B2B).
Het basisschema is de Europese variant van de nationale domiciliëringsschema's voor het gebruik van
invorderingen van facturen van bedrijven bij particulieren. Aan dit algemene schema zullen (nagenoeg)
alle banken deelnemen. Het B2B schema is bedoeld voor het automatisch invorderen van facturen
tussen bedrijven onderling en dit schema wordt door banken optioneel aangeboden.
Beide schema's zullen worden aangevuld met een elektronisch circuit om de domiciliëring op te starten.
Het mandaat dat voorafgaandelijk door de debiteur wordt gegeven opdat zijn rekening zou kunnen
worden gedebiteerd als gevolg van een aanbieding van een factuur door een schuldeiser bij de bank
van de debiteur, zal elektronisch worden georganiseerd ("e-mandate"). Op die manier kan de
schuldenaar via de website van een schuldeiser een mandaat elektronisch ondertekenen en
doorgeven.
Alle voorbereidingen van banken en bedrijven moeten op 1 november 2009 klaar zijn, wat zeer
kort is voor dergelijke ingrijpende wijzigingen.
Er bestaan dan ook twijfels of de Europese domiciliëring op 01/11/2009 operationeel in werking zal
kunnen treden. De banken brengen weliswaar alles in gereedheid om op die datum klaar te zijn, maar
ze moeten wachten op de definitieve tekst van de nieuwe Belgische wet om de laatste fase van de
implementatie te starten (zie hoger). Hieropvolgend dienen ook de bedrijven de nodige aanpassingen te
doen voor het automatisch innen van facturen.
Initieel was het de bedoeling de einddatum voor het gebruik van het Belgische systeem DOM 80 vast te
leggen op dezelfde datum als voor de overschrijvingen (namelijk 31/12/2010). Voor domiciliëringen zou
dit een overgangsfase betekenen die veel korter is (dertien maanden) dan die voor de Europese
overschrijvingen. Omdat dertien maanden als onvoldoende lang wordt beschouwd voor de overgang
van de Belgische domiciliëringen op Europese domiciliëringen, wordt rekening gehouden met een
overgangsfase - naar analogie van die van de overschrijvingen - van drie jaar (zie onderstaand
schema). De banksector heeft evenwel nog geen officiële beslissing genomen omtrent deze
overgangsperiode.
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2.3

Europese betaalkaart (SEPA Card)

Het SEPA Cards Framework is van kracht sedert 1 januari 2008, maar heeft slechts een geringe
of geen concrete impact gehad op de Belgische markt voor betaalkaarten.
Het aanvankelijk plan om het Belgische betaalkaartschema "Bancontact-Mister Cash" via een big bang
te vervangen door MAESTRO (product van Mastercard) werd niet uitgevoerd. Het plan kreeg
onvoldoende steun van de verschillende marktpartijen, vooral van de handelaars, de distributiesector
en de consumentenverenigingen. De handelaars reageerden hevig omdat een en ander een forse
verhoging van de kosten zou meebrengen.
Ofschoon werd afgezien van het aanvankelijk plan om via een big bang over te schakelen op
een nieuw betaalkaartschema, is de markt technisch voorbereid op de intrede van nieuwe
betaalkaartschema's.
Betaal- en geldterminals werden technisch aangepast waardoor voor nationale transacties ook andere
kaartschema's dan Bancontact-Mister Cash kunnen worden gebruikt. Vóór 2008 konden schema's
zoals MAESTRO enkel worden gebruikt door Belgen in het buitenland en door buitenlanders op
Belgische terminals. Door deze operatie kan de Belgische betaalkaart-markt worden beschouwd als
klaar voor SEPA. Momenteel zijn er nog geen nieuwe betaalkaartschema's die een voordeliger aanbod
hebben geformuleerd voor banken en handelaars. Concreet is de huidige situatie een status-quo
(verder gebruik van Bancontact-Mister Cash) met een supplementaire mogelijkheid om MAESTRO te
gebruiken voor binnenlandse betalingen. Deze tweede mogelijkheid wordt in feite vrijwel niet gebruikt
omdat ze voor de handelaars niet interessant is6.
De meest heikele punten in het vlak van betaalkaarten zijn het onvolledige
standaardisatieproces, de nieuwe initiatieven voor een Europese betaalkaart die zich nog in een
embryonale fase bevinden, en de onzekerheid omtrent compensatievergoedingen ("interchange
fees").
Voor de toekomst zijn er in het vlak van betaalkaarten wel veranderingen op til, maar het is onduidelijk
wanneer die voor de Belgische handelaars concrete gevolgen zullen hebben. De voornaamste
ontwikkelingen kunnen als volgt worden samengevat:
Op dit ogenblik worden functionele en technische vereisten en standaarden besproken waar op
termijn alle kaarten en terminals in de SEPA-zone aan zullen moeten beantwoorden. Er dient
hierover nog overleg te worden gepleegd met alle betrokkenen (handelaars, verkopers van
terminals, uitgevers,...). Er bestaat geen duidelijkheid over wanneer dit voor de handelaars
concrete gevolgen zal hebben.
De Europese autoriteiten (Europese Centrale Bank (ECB) en Europese Commissie) dringen
aan op het oprichten van ten minste één Europees betaalkaartschema teneinde ervoor te
zorgen dat er competitieve alternatieven zijn voor de huidige, enige twee instellingen die op het
Europese grondgebied debetkaartschema's aanbieden, nl. Mastercard en Visa. Er zijn in dit
verband een paar initiatieven opgestart, maar het is niet zeker of en wanneer deze initiatieven
daadwerkelijk tot nieuwe betaalkaartschema's zullen leiden. Met name in België is er een
initiatief om een Europees betaalkaartschema op te starten, dat vooral gecreëerd wordt vanuit
het standpunt van de distributiesector en de handelaren (PayFair)7.

6 Het gaat hier voor 2008 om ongeveer 1 miljoen transacties op een totaal van om en nabij 900 miljoen.
7 Andere initiatieven zijn Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS) en de "Monnet Group". EAPS is een

coöperatieve vereniging die door het verbinden van bestaande debetkaartsystemen één Europees
betaalkaartschema wil creëren. Deelnemers zijn Multibanco (Portugal), PAGO/BANCOMAT (Italië), VocaLink
(Verenigd Koninkrijk), EURO 6000 (Spanje), EC Electronic Cash (Duitsland) en EUFISERV (Europese
spaarbankengroep). De Monnet Group is een groepering van een aantal vooraanstaande Franse en Duitse
banken die de handen in elkaar hebben geslagen om een nieuw Europees betaalkaartschema op te richten.
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Dit project wordt verder ontwikkeld en een eerste test start begin mei 2009, in samenwerking
met een grote distributieketen.
Er is nog steeds onzekerheid omtrent de zogenoemde "interchange fees" (vaste tarieven die
gehanteerd worden voor het compenseren van kosten in de relatie tussen de
betalingsdienstaanbieder van de handelaar en de bank van de kaarthouder). De Europese
concurrentie-autoriteiten hebben het systeem dat Mastercard in dit verband hanteerde, reeds
veroordeeld. Er is ook een zaak tegen VISA lopende. De onzekerheid over wat in dit verband
wél of niet mag, weerhoudt de marktspelers ervan om in de kaartbusiness verregaande
initiatieven te nemen, omdat zij niet kunnen beoordelen of er voor hun nieuwe initiatieven een
"business case" is.

3

START VAN SEPA BIJ DE BANKEN

3.1

"Customer-to-bank" gedeelte

Iedere bankklant in België kan sedert januari 2008 een Europese overschrijving doorgeven aan
zijn bank.
De banken die in België actief zijn, hebben er zich in het bancaire overgangsplan toe verbonden om
voor Europese overschrijvingen ten minste één invoerkanaal ter beschikking te stellen van hun klanten.
In feite beschikken de klanten van de meeste banken reeds van meet af aan over meerdere
invoerkanalen om overschrijvingen in Europees formaat door te sturen.

Grafiek 2: Beschikbare bankkanalen voor aanlevering van Europese overschrijvingen
door klanten
(situatie in september 2008; in aantallen; enquête uitgevoerd bij in totaal 56 in België actieve banken)

n.v.t. = niet van toepassing
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Bovenstaande grafiek geeft het aantal beschikbare kanalen weer op een totaal van 56 in België actieve
banken8. Deze steekproef is representatief voor meer dan 95 pct. in de aantallen en kapitalen van
transacties in het domein van het betaalverkeer. Particulieren kunnen kiezen tussen vier invoerkanalen
om Europese overschrijvingsopdrachten door te sturen naar hun bank: het Europese
overschrijvingsformulier, het loket in het bankkantoor, internetbankieren, en de self-bank in het
bankgebouw.
Alle banken in België zijn SEPA-conform omdat ze, volgens de afspraken, de klanten ten minste
één kanaal voor Europese overschrijvingen aanbieden. De meeste banken bieden meerdere
kanalen aan.
De self-bank netwerken van twee grote banken bleken niet tijdig aangepast. Ook het Isabel-kanaal 9
(voor de ondernemingen) was niet bij alle banken op tijd klaar. Alle betrokken partijen werken
momenteel aan het zo spoedig mogelijk openstellen van deze kanalen.
Banken hebben de traditionele telefoondienst niet aangepast aan het Europese formaat omdat
klanten deze dienst steeds meer inruilen voor het internet-bankieren.
Bovendien is het technisch gezien omslachtig om letters via het traditionele toetsenbord van een vaste
telefoon in te typen (nodig voor het IBAN, dat start met twee letters, b.v. "BE").
De professionele gebruikers van betaaldiensten (overheid, bedrijven, ...) krijgen steeds vaker de
gelegenheid om Isabel 6 (de nieuwe SEPA-versie van de Isabel-diensten) te gebruiken.
Voor multibancaire instellingen is het algemeen verspreide platform Isabel uitermate belangrijk omdat
via dit ene kanaal overschrijvingen (en andere informatie) aan verschillende banken kunnen worden
aangeleverd. ISABEL is een zeer belangrijke speler op de markt voor betalingsdiensten voor de
bedrijven en de overheid, maar bevindt zich momenteel nog in de fase van het openstellen van het
nieuwe platform op grote schaal.
Volgens ISABEL is ongeveer de helft van de bedrijven die actief zijn op de markt van de zogeheten
Enterprise Resource Planning (ERP), klaar met het invoeren van de nieuwe XML-standaarden voor de
Europese overschrijvingen. De andere helft volgt in 2009. Voor de Europese domiciliëring zal, bij de
start op 1 november 2009, iets meer dan de helft van de ERP bedrijven klaar zijn.

8 De resultaten van de enquête dienen omzichtig te worden geïnterpreteerd: in sommige gevallen moet een

"nee"-antwoord geïnterpreteerd worden als "niet-van-toepassing". Dat is bijvoorbeeld het geval voor banken die
aangeven dat Europese overschrijvingen niet via een loket kunnen worden doorgegeven. Dat geldt vaak voor
banken met weinig of geen kantoren, zoals internetbanken.
9 ISABEL is een dienstverlener in bancaire telematica en elektronische facturering en biedt onder meer een

multibancair platform aan voor betalingsdienstgebruikers.
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3.2

Interbancair gedeelte
3.2.1 Interbancaire verwerking van Europese overschrijvingen

Belgische banken verwerken het overgrote deel van de interbancaire Europese overschrijvingen
via het Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV), het detailbetalingssysteem in België en het
Europese betalingssysteem van Euro Banking Association (EBA), STEP2.
Het UCV verwerkt de Belgische, nationale overschrijvingen, tussen twee rekeninghouders van in België
gevestigde banken en werd aangepast om ook Europese overschrijvingen tussen rekeninghouders van
in België gevestigde banken te verwerken. Voor deze Europese overschrijvingen kunnen de banken
ook een beroep doen op andere systemen, en in het bijzonder op het Europese systeem van
EBA/STEP2. Enkele in België gevestigde filialen van buitenlandse banken sturen en ontvangen
Europese overschrijvingen die ze uitwisselen met de andere Belgische banken via EBA/STEP2.
Grensoverschrijdende overschrijvingen waarbij één van de twee rekeninghouders klant is van een bank
in een ander land van de SEPA-zone, worden ook via EBA/STEP2 verwerkt.
De overgang van de bestaande formaten naar de
grensoverschrijdende overschrijvingen zeer snel verlopen.

SEPA-standaard

is

voor

de

In tegenstelling tot het trage groeitempo van de Europese "nationale" overschrijvingen, is de migratie
van de grensoverschrijdende overschrijvingen naar het SEPA-formaat uiterst snel verlopen. In de
onderstaande tabel zijn de grensoverschrijdende overschrijvingen opgenomen die banken in België via
EBA/STEP2 verwerken; die tabel verduidelijkt ook deze snelle migratie. Op een totaal van ongeveer
één miljoen overschrijvingen per maand, werd na drie maanden reeds een meerderheid van
overschrijvingen verwerkt als Europese overschrijving.

Tabel 1: Migratie van grensoverschrijdende Europese overschrijvingen naar het
SEPA-formaat
(Verwerkte overschrijvingen van in België gevestigde banken via EBA/STEP2)
(in aantallen transacties, jaar 2008)

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

SEPA

Aantal transacties
non-SEPA

Totaal

n.b.
170.449
430.344
590.790
551.993
522.550
481.331
407.404
506.629
576.263
505.671
689.072

1.005.318
811.448
551.213
480.207
446.795
516.136
608.968
497.524
535.253
563.483
474.732
507.032

981.897
981.557
1.070.997
998.788
1.038.686
1.090.299
904.928
1.041.882
1.139.746
980.403
1.196.104

SEPA
0
17
44
55
55
50
44
45
49
51
52
58

Procentueel aandeel
non-SEPA
Totaal
100
83
56
45
45
50
56
55
51
49
48
42

Bron: EBA.
n.b.= niet beschikbaar
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Voor de "nationale" Europese overschrijvingen verloopt de overgang veel trager dan bij de
grensoverschrijdende overschrijvingen.
Tijdens de eerste maanden na de start van SEPA (maart-juni) verwerkten Belgische banken twee derde
van de Europese overschrijvingen via EBA/STEP2 en één derde via het UCV. Na enkele maanden
veranderde die verhouding en sinds juli 2008 ligt het aantal Europese overschrijvingen in het UCV
hoger dan het aantal verwerkte transacties via EBA/STEP2.
In december 2008 werden via het UCV ongeveer 2,3 pct. van het totale aantal overschrijvingen via het
SEPA-formaat uitgewisseld, wat neerkomt op zowat 55.000 Europese overschrijvingen per dag op een
totaal aantal van 2,4 miljoen overschrijvingen. De laatste maanden zijn pieken bereikt van 87.000
Europese overschrijvingen per dag. Het aandeel SEPA-transacties verschilt aanzienlijk van bank tot
bank. Eén middelgrote en twee kleinere banken, bijvoorbeeld, bereiken reeds significante cijfers qua
aandeel van Europese overschrijvingen in hun totale trafiek: respectievelijk 36, 17, en 13 pct.
In tabel 2 hieronder worden de SEPA-overschrijvingen weergegeven in de beide betaalsystemen. Via
EBA/STEP2 verwerkte Europese overschrijvingen zijn grensoverschrijdende (tussen rekeninghouders
van België en een ander SEPA-land) of "nationale" overschrijvingen (tussen rekeninghouders van in
België gevestigde banken), terwijl de kolom "UCV" enkel "nationale" Europese overschrijvingen bevat.

Tabel 2: Verwerking van Europese overschrijvingen van banken in België
(in aantallen transacties, jaar 2008)

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

via EBA/STEP2

via UCV

170.449
430.344
590.790
551.993
522.550
481.331
407.404
506.629
576.263
505.671
689.072

181.525
192.289
230.816
207.885
321.278
552.258
513.039
574.066
796.220
777.709
1.157.756

Bronnen: EBA en UCV.

Het UCV heeft in 2007 de nodige aanpassingen gedaan voor de organisatie, vanaf 28 januari
2008, van de uitwisseling en verrekening van de Europese SEPA-overschrijving tussen
Belgische banken.
De Europese overschrijvingen worden verwerkt parallel met de "oude" Belgische standaarden voor de
overschrijvingen, cheques, kaartbetalingen en domiciliëringen. Zoals hoger vermeld, is het de bedoeling
om tegen eind 2010 de "Belgische" nationale overschrijvingen zo goed als volledig te vervangen door
de Europese overschrijvingen.
Voor de intrabancaire transacties zijn er minder statistische gegevens beschikbaar. Banken verwerken
intrabancaire Europese overschrijvingen via interne toepassingen. Op basis van partiële gegevens mag
worden geconcludeerd dat het aandeel intrabancaire transacties in het Europese formaat in het totale
aantal intrabancaire overschrijvingen grotendeels overeenkomt met het aandeel van het Europese
formaat voor overschrijvingen in de interbancaire trafiek.
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3.2.2 Overleg binnen het SEPA-Forum: het Belgische bancaire overgangsplan
Het Belgische bancaire migratieplan (zie bijlage 1) wordt regelmatig aangepast. In de meest
recente versie werden enkele ingrijpende wijzigingen aangebracht, onder meer met betrekking
tot de einddata voor Belgische standaarden en de Europese domiciliëring.
Inmiddels gaat de Belgische banksector door met de voorbereiding van de invoering van de andere
Europese betaalinstrumenten en de aanpassingen aan de Belgische betaalinfrastructuur. In oktober
2008 werd een nieuwe versie (4.0) van het bancaire overgangsplan gepubliceerd. In vergelijking met de
vorige versie, die gold bij de publicatie van het eerste vooruitgangsrapport, hadden de volgende
aanpassingen plaats:
1. de einddata voor de Belgische betaalinstrumenten werden gewijzigd;
2. er werd besloten het Belgische domiciliëringsschema (DOM80) na 1 november 2009 voorlopig
te behouden en het aan te passen in het kader van de vereisten van de nieuwe Europese
regelgeving (de Richtlijn);
3. er werd besloten de Europese versie van de domiciliëring (SEPA Direct Debit) niet te
implementeren op het Belgische betaalsysteem UCV.

3.2.2.1

Einddata voor de Belgische overschrijvingen

Het streefdoel is niet langer het volledig verdwijnen van alle "Belgische" overschrijvingen tegen
eind 2010, althans niet voor de elektronische overschrijvingen. Eind 2010 blijft wel de
streefdatum om een kritische massa van elektronische Europese overschrijvingen te bereiken.
Voor Belgische papieren overschrijvingen wordt tegen eind 2010 wél een volledige stopzetting
nagestreefd.
Terwijl vroeger 31 december 2010 als absolute einddatum gold voor de nationale, Belgische
overschrijvingen, wordt die datum in het nieuwe plan genuanceerd. Voor de papieren overschrijving
blijft eind 2010 vaststaan als het einde van de verwerking van het papieren formulier door de banken.
Geen enkele bank zal het papieren formulier na eind 2009 nog verspreiden. Papieren formulieren die
nog op de markt in omloop zijn, worden gedurende 2010 nog door de banken aanvaard. Dit zou een
voldoende lange periode moeten zijn om de voorraden oude formulieren uit te putten. Voor het bepalen
van de einddata voor de andere Belgische standaarden, geeft de banksector de voorkeur aan de
toezegging dat de banken alles zullen doen om tegen eind 2010 een kritische massa van
overschrijvingen in een Europees formaat uit te voeren. Wat "kritische massa" betekent in volumes van
transacties, wordt voorlopig niet gedefinieerd. Het vastleggen van een einddatum voor de "oude"
producten kan immers niet eenzijdig door de banken worden bepaald, en dient bovendien in een
ruimere Europese context te worden geplaatst.
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3.2.2.2

Behoud nationaal domiciliëringsschema (DOM80) op 1 november 2009, volgens de nieuwe
Richtlijn

Het Belgische domiciliëringsschema DOM80 wordt op 1 november 2009 niet stopgezet.
Voor het huidige nationale schema voor domiciliëringen, DOM80, hebben de banken besloten het
Belgische schema dermate aan te passen dat het ook na 1 november 2009 (na de omzetting van de
Richtlijn in Belgische wetgeving) kan worden gebruikt. De nodige aanpassingen worden momenteel
bestudeerd en betreffen bijvoorbeeld het voorzien in een kanaal voor terugvordering ("refund") binnen
DOM80.
Door deze aanpassing wordt het mogelijk een geleidelijke overgang naar de Europese domiciliëring te
organiseren, parallel met het verdere gebruik van DOM80. Zoals reeds aangegeven in punt 2.2 zal de
overstap naar de Europese domiciliëring naar verwachting slechts heel geleidelijk verlopen. Het gevolg
zal vermoedelijk een migratieperiode van 2 à 3 jaar zijn, tijdens welke het DOM80-product naast het
SEPA-DD-product zal bestaan.

3.2.2.3

Implementatie van Europese domiciliëringen op een Europees platform

De meeste banken in België zijn van plan deel te nemen aan de Europese
domiciliëringsschema's, maar deze zullen niet op het technisch platform van het UCV worden
geïmplementeerd.
De banken in België zullen de Europese versie van de domiciliëring aanbieden vanaf de start op
1 november 2009 aanbieden. Ze verbinden zich ertoe om, althans passief, deel te nemen aan het
SEPA-basisdomiciliëringsschema van de European Payments Council (EPC), wat betekent dat ze
bereikbaar zijn voor het uitvoeren van invorderingen door andere banken.
Om de bereikbaarheidsverplichting voor dit Europese schema te testen, werd bij de banken een
rondvraag georganiseerd (zie grafiek 3). Een grote meerderheid van banken (47 op 56) verklaarde zich
bereid deel te nemen aan het basisschema. Van deze banken zullen 32 banken actief deelnemen, wat
betekent dat zij Europese domiciliëringsproducten zullen aanbieden aan bedrijven om hun facturen
automatisch te kunnen innen. De 15 andere banken zullen passief deelnemen door de rekeningen van
hun klanten bereikbaar te stellen voor inkomende domiciliëringsopdrachten. Banken die niet van plan
zijn deel te nemen (9), zijn vaak banken die ook op dit ogenblik hun klanten geen
domiciliëringsproducten aanbieden, en dus ook niet hoeven over te gaan op een Europese variant.
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Grafiek 3: Intenties van de banken in België voor deelname aan de
SEPA-domiciliëringsschema's
(in aantallen; enquête uitgevoerd bij een totaal van 56, in België actieve banken)

Naast het basisschema heeft de EPC ook een optioneel domiciliëringsschema ontwikkeld uitsluitend
voor gebruik tussen bedrijven onderling, het zogeheten Business-to-Business model (B2B). Uit de
enquête blijkt dat ongeveer de helft van de banken op dit ogenblik van plan is deel te nemen aan dit
optionele schema.
Om aan de eisen van de EPC te voldoen, zijn de banken op z'n minst verplicht zich passief aan te
sluiten (d.i. als ontvanger van transacties) op een Pan-European Automated Clearing House (PE-ACH)
voor de Europese domiciliëringen van het basisschema. In het Belgische plan voor de overgang op
SEPA wordt bepaald dat het UCV niet zal worden gebruikt als kanaal voor de interbancaire uitwisseling
van Europese domiciliëringen.

4

OVERGANG NAAR SEPA DOOR DE OVERHEID

De Belgische overheid is volop aan het overschakelen naar SEPA en speelt ten volle de van
haar verwachte voorbeeldrol.

4.1

Invoering van de Europese betaalinstrumenten door de federale overheid

De Belgische federale overheid startte in september 2008 met de operationele fase van de
overgang en was op januari 2009 vrijwel volledig klaar met de migratie.
Op 27 juni 2008 keurde de ministerraad het voorstel goed om in de overheidsdiensten geleidelijk de
nieuwe Europese overschrijvingsformulieren in te voeren, zodat op 1 januari 2009 de overheidsdiensten
de nieuwe SEPA-standaard zouden gebruiken (zie bijlage 2). Dit is voor de overheidsdiensten de
belangrijkste richtdatum omdat, van dan af, alle Federale OverheidsDiensten (FOD’s) en de
Programmatorische OverheidsDiensten (POD’s) enkel nog het nieuwe overschrijvingsformulier
gebruiken. Ook alle elektronische overschrijvingen (inkomende en uitgaande) worden vanaf die datum,
in principe, in het Europese formaat uitgevoerd.

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België
Maart 2009

20/31

Omdat het burgerlijk jaar niet overeenstemt met de periode van de belastingcyclus, werd een tweede
richtdatum vastgesteld, namelijk, 1 september 2008. Van die datum af werden de invorderingen voor de
verkeersbelasting en de aanslagbiljetten van de personenbelasting uitgestuurd met een Europees
overschrijvingsformulier. Sedert september 2008 zijn er maandelijks ongeveer 500.000
verkeersbelastingaanslagen uitgestuurd. Samen met de formulieren voor belastingsaanslagen, zijn eind
2008 3.350.000 facturen met het nieuwe Europese overschrijvingsformulier uitgestuurd.
Door dit overheidsinitiatief worden de betalers-belastingplichtigen de facto uitgenodigd om een betaling
te doen in het nieuwe Europese formaat. In concreto zullen burgers die bij de eindafrekening van de
belastingaangifte een som dienen bij te betalen, dit kunnen doen via het nieuwe, aan de eindafrekening
gehechte Europese overschrijvingsformulier. Burgers die recht hebben op een terugbetaling, zullen het
bedrag op hun rekening ontvangen via een Europese, door de administratie uitgevoerde overschrijving.
De centrale administratie "Federale Overheidsdienst Financiën (FODFIN)" was de eerste entiteit die
startte met de overgang op SEPA en was daar op 1 januari 2009 volledig klaar mee. Ook vele andere
federale overheidsdiensten maakten op 1 januari de overstap.

4.2

Organisatie binnen de federale overheid

De federale overheid heeft het voortouw genomen in de migratie naar SEPA, en een centraal
"Steering Comité" gecreëerd met afgevaardigden van een representatief staal van federale
overheidsdiensten waarvoor de overgang op SEPA relevant is.
Het eerste vooruitgangsrapport bevatte een overzicht van de organisatiestructuur van dit Comité. Als
horizontale federale overheidsdienst speelt de FOD Budget en Beheerscontrole in dit Comité een
sleutelrol, in het kader van zijn taak van bevordering en ondersteuning bij het opzetten van
beheersystemen in de overheidsdiensten.
Alle federale overheidsdiensten zijn vrijwel klaar voor de overgang op SEPA.
Op initiatief van de Europese Commissie (EC) werd bij de overheidsdiensten in de EU-landen een
enquête gehouden naar de stand van zaken met betrekking tot de migratie naar SEPA. In België werd
deze enquête in oktober georganiseerd bij 37 federale overheidsdiensten (FOD’s) en
programmatorische overheidsdiensten (POD’s). Uit de enquête blijkt dat de federale overheid een
snelle en tijdige overgang op SEPA implementeert. Ongeveer 10 pct.van het aantal diensten startte
reeds in 2008 met het verwerken of uitsturen van Europese overschrijvingen.
Het betrof niet alleen het gebruik van de papieren overschrijving, maar ook het gebruik van de nieuwe
XML-standaarden voor de elektronische verwerking van de overschrijvingen. Alle andere diensten zijn
gestart op 1 januari 2009, of kort nadien. Nagenoeg alle diensten hebben een communicatiestrategie
uitgewerkt of zijn ermee bezig. Als één van de belangrijkste communicatiemiddelen wordt een
gestandaardiseerde folder gebruikt waarin de nieuwigheden van het Europese overschrijvingsformulier
worden toegelicht (zie bijlage 3). Ongeveer de helft van de diensten zal deze gestandaardiseerde
SEPA-folder meesturen met de eerste factuur waaraan het Europese formulier is gehecht.
Het totale aantal SEPA-transacties in 2008 is niet bekend, maar de diensten met de grootste
volumes waren op 1 januari 2009 klaar met de overgang op SEPA.
Een van de meest zichtbare stappen in de overgang van de overheid op SEPA is de overschakeling
van FODFIN. De contactgroep van deze overheidsdienst bestaat uit alle burgers en het grootste deel
van de volumes van de overschrijvingen van en naar de overheid wordt door FODFIN uitgevoerd.
FODFIN heeft voor zijn overgangsscenario een gedetailleerd werkplan opgesteld. Een centrale
stuurgroep, verantwoordelijk voor de invoering van SEPA en de communicatie, werd opgericht in juni
2007. Daarnaast werden door leden van de stuurgroep aparte werkgroepen opgericht in de
verschillende werkentiteiten. De overheidsdiensten ondervonden tijdens de overschakeling geen
noemenswaardige operationele problemen.
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4.3

Communicatie van de federale overheid

FODFIN heeft een voortrekkersrol vervuld in het vlak van de communicatie en heeft als enige
een nationale campagne gevoerd door naar iedere burger een SEPA-folder uit te sturen.
Als overheidsdienst, in contact met alle burgers, diende FODFIN prioriteit te verlenen aan de
communicatie. De communicatiestrategie werd zowel intern als extern uitgewerkt.
Voor de interne communicatie werd eerst een sensibiliseringsronde georganiseerd voor het
middenmanagement, waarna het voltallige personeel werd geïnformeerd, met name door de creatie
van een SEPA-rubriek op het bedrijfs-intranet. Voor het contactcenter dat alle telefonische vragen van
burgers en bedrijven ontvangt, werd een specifieke opleiding georganiseerd en werd een gerichte FAQ
opgesteld.
Ook voor de externe communicatie werden heel wat inspanningen geleverd. De eerste en grootste
SEPA-communicatiecampagne in België werd door de overheid gevoerd in het voorjaar van 2008. Er
werden ongeveer 8 miljoen SEPA-folders uitgestuurd: vanaf april 2008 werd bij elke belastingaangifte
een SEPA-folder gevoegd en naar de burger gezonden. Er werden affiches gedrukt, die werden
opgehangen in lokalen van openbare diensten. Tot slot werd ook een SEPA-rubriek gecreëerd op de
portaalsite van FODFIN met alle nuttige informatie over SEPA, links naar andere SEPA-sites, een
uitgebreide lijst van veelgestelde vragen (FAQ) en een conversieprocedure om een nationaal
bankrekeningnummer om te zetten in een IBAN (http://minfin.fgov.be/portail2/nl/sepa/index.htm). Deze
site wordt vaak gebruikt.
De ervaring van de overheid leert dat het in gebruik nemen van de Europese overschrijving
weinig problemen oplevert, tenzij in een paar gevallen waarin burgers moeite hebben met de
notie en het gebruik van het IBAN.
Na het uitsturen van de eerste overschrijvingsformulieren registreerde het contactcenter van FODFIN
gedurende een paar dagen een piek in de telefonische oproepen betreffende SEPA. Die piekaanvragen
verdwenen evenwel na een paar dagen en het aantal binnenkomende vragen blijft, rekening houdend
met het totale volume aan uitgestuurde formulieren, beperkt. De vragen die burgers stellen, hebben
vooral betrekking op wat volgt:
het niet vertrouwd zijn van de burger met het IBAN-formaat;
de onmogelijkheid, bij enkele banken, om via self-banks Europese overschrijvingen uit te
voeren;
in een beperkt aantal gevallen, de tarifering door banken en de gebrekkige informatie door
loketbedienden bij banken.
Deze problematiek werd in de SEPA-Werkgroep besproken en de banksector heeft aangekondigd
maatregelen te nemen om dit te verhelpen.

4.4

Invoering van de Europese betaalinstrumenten door de andere overheden

Ook de andere overheidsdiensten zijn bezig met de voorbereiding van SEPA of zijn reeds gestart met
de invoering ervan, en ook op het gewestelijke niveau zijn sommige diensten reeds enkele maanden
Europese overschrijvingen aan het verwerken. De Franse en Vlaamse Gemeenschapsadministraties
zijn klaar sedert 1 januari 2009 en het Brussels Hoofdstedelijk gewest volgt op 1 februari 2009. De
administratie van het Waalse gewest gaat verder met de implementatie van SEPA en heeft bovendien
een informatierubriek op haar intranet. Het Vlaamse Ministerie van Financiën en Begroting en de
Franse
Gemeenschap
hebben
op
hun
internet
sites
SEPA-rubrieken
geplaatst
(http://fin.vlaanderen.be/sepa en http://www.sepa.cfwb.be).
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4.5

Wetgevende werkzaamheden

De omzetting van de Europese Richtlijn betreffende betalingsdiensten zit op schema en de
overheid zal een nieuw juridisch raamwerk creëren dat de bestaande wetten betreffende
betalingsdiensten in een algemeen kader bundelt.
De omzetting, naar Belgisch recht, van de titels I, III en IV van de Richtlijn betreffende betalingsdiensten
op de interne markt wordt voorbereid door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie (FODECO), conform zijn opdracht om de voorwaarden te scheppen voor een
concurrerende, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. De
omzetting van titel II van de Richtlijn betreffende de erkenning en het prudentieel toezicht op de
betalingsinstellingen wordt uitgewerkt door de Commissie voor het Bank-, Financiën-, en
Assurantiewezen (CBFA). Er zullen dus twee wetsvoorstellen aan de wetgever worden voorgelegd.
Het wetsvoorstel van FODECO zal, zoveel mogelijk, de bestaande wetgeving (elektronische betalingen,
valutadatum,...) integreren. Er werd overleg gepleegd met de banksector en met de Europese
Commissie en het beschikkend gedeelte van het wetsontwerp is grotendeels klaar. Een memorie van
toelichting wordt nog voorbereid. In een volgende fase worden de voorstellen in de beleidsorganen van
de regeringsleden behandeld. Momenteel zit de omzetting op schema en de definitieve omzetting naar
Belgisch recht moet uiterlijk op 1 november 2009 in het Parlement worden gestemd.

5

ONDERNEMINGEN

Voor de invoering van het Europese overschrijvingsformulier door de bedrijven, gaat de
grootste aandacht in eerste instantie naar de ondernemingen met grote volumes aan
overschrijvingen. Voor deze ondernemingen werd een kalender opgesteld met een planning
betreffende de start van het uitsturen van facturen met, aangehecht, het nieuwe
overschrijvingsformulier.
Na de start door de overheidssector, wordt ook van de ondernemingen verwacht dat zij hun facturen
uitsturen met, aangehecht, een nieuw Europees overschrijvingsformulier. De SEPA-Werkgroep
concentreert zich, in een eerste fase, op de ondernemingen met grote volumes betalingen.
Hoewel dit formulier door een kleine minderheid van de burgers wordt gebruikt om het papier bij hun
bank aan te leveren, is het vooral van belang omdat het dient als sjabloon voor de invoering van een
overschrijving in de elektronische kanalen van de banken. De gecoördineerde aanpak garandeert een
transparant en vlot verloop van de overgang waarbij de bedrijven profijt kunnen trekken van de eerste
ervaringen van de overheid. In de onderstaande kalender wordt de startdatum van het gebruik van de
Europese overschrijving door de grote factureerders in kaart gebracht.
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Grafiek 4: Migratiekalender van grote factureerders in België
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In navolging van het initiatief van de overheden, starten de grote factureerders in België
massaal met het uitsturen van facturen met aangehechte Europese overschrijvingen.
Uit de kalender blijkt dat het overgrote deel van de belangrijkste uitgevers van betaalopdrachten (de
"big billers"), zal voldoen aan de oproep om, kort na de overheid, met SEPA te starten. Eind 2008 zijn
een aantal factureerders reeds begonnen met het uitsturen van Europese overschrijvingen, en de
meeste factureerders zullen klaar zijn vóór medio 2009. Deze (in vergelijking met andere landen) vrij
vroege migratie, die aansluit bij de totale migratie van de uitgaande betalingen van de overheden, zal er
in principe toe leiden dat het aandeel van SEPA-betalingen tijdens de eerste helft van 2009 gevoelig zal
stijgen.
De gestandaardiseerde folder die de Europese overschrijving toelicht (zie bijlage 3), zal door ten
minste de helft van de factureerders gebruikt worden om de klanten te helpen bij het gebruik
van de Europese overschrijving.
Dit betekent dat iedere burger ten minste enkele malen de gestandaardiseerde folder zal ontvangen,
waardoor mag worden gehoopt dat de overgang op de Europese overschrijving meestal probleemloos
zal verlopen.
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Na de grote factureerders, zullen ook de andere bedrijven moeten overschakelen op de
Europese overschrijving.
Na de grote factureerders komen de vele tienduizenden andere bedrijven aan de beurt. Ter wille van
een gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak wordt een standaardbrochure verspreid, die voor
de bedrijven een stappenplan voorstelt voor de migratie. Hiertoe zal worden geput uit de ervaringen van
de overheid en de startfase van de grote factureerders (zie bijlage 4).

6

CONSUMENTEN

Consumenten, als gebruikers van betaalinstrumenten, zijn weinig of niet geïnformeerd over
SEPA.
Als gebruiker van betaaldiensten zullen de consumenten uiteraard veranderingen opmerken die door
SEPA worden teweeggebracht. Parallel met de euro, het Europees chartaal betaalmiddel, zullen zij
Europese girale betaalinstrumenten gebruiken.
Consumentenverenigingen ondersteunen de algemene visie van het SEPA-project, maar beschouwen
zichzelf als, tot dusver, te weinig betrokken bij het SEPA-project. Ze vinden tevens dat ze momenteel
over te weinig informatie beschikken, niet alleen wat de huidige situatie betreft, maar ook ten aanzien
van de voor de toekomst verwachte wijzigingen.
Voor zover de voordelen van SEPA vooral macro-economisch zijn en de positieve effecten pas op de
middellange en lange termijn duidelijk zullen worden, is het voor de consumentenvertegenwoordigers
van essentieel belang te waken over een probleemloze overgang voor de consumenten vermits SEPA
enkele wijzigingen in de betaalgewoonten zal meebrengen zonder onmiddellijk zichtbaar voordeel.
Terwijl de consumentenvertegenwoordigers een algemene, nationale campagne verwachtten
betreffende SEPA en de voorziene wijzigingen voor de consument, stelt men vast dat elke bank haar
eigen informatie verdeelt, wat aan de duidelijkheid voor de consument niet altijd ten goede komt
evenals zijn begrip van SEPA en de praktische gevolgen die SEPA meebrengt.
De manier waarop Europese overschrijvingen worden uitgevoerd, is voor de consument niet
altijd duidelijk.
De consumentenverenigingen wensen vooral te worden geïnformeerd over de verwachte wijzigingen in
de bankkanalen. Bijvoorbeeld de intentie van banken om al dan niet het telefonisch bankieren aan te
passen voor het aanleveren van SEPA-transacties is nuttig. Er heerst tevens onduidelijkheid over de
situatie van de self-banks. Consumenten weten niet welke banken die hebben aangepast en welke niet.
Een andere veel voorkomende bekommernis zijn de duidelijkheid en zichtbaarheid voor het invoeren
van Europese overschrijvingen via internet-bankieren. Bij sommige banken wordt de consument niet
automatisch naar de Europese overschrijving geleid en kan bij de consument de perceptie ontstaan dat
een "Europese overschrijving" enkel voor grensoverschrijdende transacties bedoeld is. Ook de
aanduiding dat de BIC optioneel is, is niet steeds optimaal. Burgers vereenzelvigen een Europese
overschrijving vaak met een grensoverschrijdende overschrijving. De consumentenverenigingen zijn
van oordeel dat de algemene invoering van het SEPA-overschrijvingsformulier door de grote bedrijven
gepaard moet gaan met een doeltreffende communicatie, zodat alle burgers moeiteloos kunnen
overschakelen op het gebruik van Europese overschrijvingen.
Ook over de Europese domiciliëringen zijn de consumenten nog niet geïnformeerd.
Consumentenvertegenwoordigers vragen zich af welke wijzigingen op til zijn en hoe de overgang zal
verlopen. Voor de meeste consumenten verdient een volledig transparante overgang de voorkeur.
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Voor het betaalinstrument "debetkaarten" stellen de consumentenorganisaties vast dat Belgische
betaalkaarten over een gecombineerde nationale (Bancontact-Mister Cash) en internationale
(MAESTRO) debetkaartfunctie beschikken waardoor de Belgische kaart in Europa een zeer grote
dekking heeft. De Belgische kaart is nog altijd in gebruik en er is voorlopig nog geen uitzicht is op een
nieuwe Europese kaart. Voor deze toekomstige kaart verwachten ze in ieder geval dat het IBAN er
wordt op afgedrukt.
Betaalkaarten in België combineren meestal de debetkaartfuncties en de elektronische portemonnee
(PROTON). Consumentenorganisaties vragen zich af welke strategie zal worden gevolgd voor het
elektronisch geld. Dit laatste wordt van jaar tot jaar minder gebuikt, ofschoon de gebruikstevredenheid
van de regelmatige PROTON-gebruikers zeer hoog is.
Over het algemeen stellen de consumentenorganisaties zich vragen over de kalender van het SEPAproject die, sedert het begin, nooit is aangepast. Consumenten vragen ook informatie over het hoe en
wanneer van de stopzetting van de oude betaalinstrumenten.

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België
Maart 2009

26/31

7

COMMUNICATIE

Communicatie over SEPA werd en wordt in België verspreid volgens het "waterval-principe":
grote spelers op de markt van betaaldiensten starten met het verstrekken van informatie aan
hun gebruikers en deze laatsten verspreiden de informatie verder aan de andere, kleinere
gebruikers.
Wat uit de overzichtstabel duidelijk blijkt, is dat communicatie als een waterval vanuit de
bankenfederatie naar individuele banken werd verspreid en dan verder werd getransporteerd naar de
belangrijkste klanten, bijvoorbeeld overheid en grote factureerders. Op hun beurt verspreiden de
overheidsentiteiten en, later, de grote factureerders de informatie verder naar de burgers en naar
andere ondernemingen.

Tabel 3: SEPA-communicatieactiviteiten per communicator en doelgroep
Doelgroep

Banken,

Overheidssector

Bedrijven

Consumenten

individueel
Communicator
Febelfin

SEPA Workshops

SCT brochure

perscommuniqué

perscommuniqué

UCV Workshop

www.sepabelgium.be/

SCT folder

SCT folder

Richtlijnen op

SCT brochure

www.sepabelgium.be

extranet

SDD brochure
www.sepabelgium.be/

Banken,

klant-gerichte

individueel

brochures

NBB

Steering Committee,

klant-gerichte brochures

"on-the-spot"

perscommuniqué

perscommuniqué

SEPA WG
Steering Committee, SEPA
Bilaterale contacten

WG
Bilateral contact met "big
billers"

Overheidssector

perscommuniqué

perscommuniqué

minfin.fgov.be/portail2/nl/sepa

SCT folder

fin.vlaanderen.be/sepa

http://minfin.fgov.be/port

www.sepa.cfwb.be

ail2/nl/sepa
fin.vlaanderen.be/sepa
www.sepa.cfwb.be

Als strategie voor de communicatie werd gekozen voor een gediversifieerde aanpak per
doelgroep met telkens een verschillend accent op de inhoudelijke aspecten.
Tabel 3 hierboven geeft een overzicht van de belangrijkste communicatieactiviteiten. Hij toont de
actoren die communiceerden naar verschillende doelgroepen en tevens via welke
communicatiekanalen dat gebeurde.
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Eén van de belangrijkste tot dusver gebruikte communicatiemiddelen is een folder waarin de
vorm van de nieuwe Europese overschrijving wordt uitgelegd (zie bijlage 3).
Voor de communicatie is door de banksector een gestandaardiseerde folder ontworpen die iedereen vrij
kan individualiseren. Deze folder werd reeds door de overheidsdiensten en de banksector gebruikt en is
vrij beschikbaar op www.sepabelgium.be10. De overheden hebben in hun eerste communicatie naar de
burger, bij het verzenden van de aangiftebiljetten voor de personenbelasting, gebruik gemaakt van de
folder om uitleg te verschaffen bij het nieuwe overschrijvingsformulier. De folder werd verspreid in een
oplage van ongeveer 8 miljoen stuks. In de weken na de eerste massale verzending van het Europese
overschrijvingsformulier, is gebleken dat niet alle burgers voldoende op de hoogte waren van het
Europese initiatief voor de betaalinstrumenten. Vooral het gebruik van het IBAN in de plaats van het
Belgische rekeningnummer zorgde voor een aanzienlijk aantal oproepen en vragen bij het call center
van de FOD Financiën. Er wordt echter algemeen verwacht dat de burger steeds meer vertrouwd zal
raken met het gebruik van het nieuwe formulier in Europees formaat, wanneer ook de ondernemingen
zullen beginnen met het uitsturen ervan.
De meeste grote factureerders hebben aangekondigd deze folder te zullen gebruiken wanneer ze voor
de eerste maal facturen uitsturen met een Europese overschrijving. De burger zal dus meermaals en
van verschillende bedrijven dezelfde folder ontvangen. Dit repetitieve proces zal hopelijk een krachtig
middel zijn om de burger moeiteloos de Europese overschrijving te laten gebruiken.
De banken volgen elk hun eigen communicatiebeleid ten aanzien van hun klanten en hun personeel.
Dit neemt de vorm aan van publicaties, brochures en websites voor hun verschillende doelgroepen.
Een algemeen gecoördineerde campagne voor de hele banksector werd niet opgezet, onder meer
omdat men aangaande SEPA wenst te communiceren op het moment dat de consument een betaling
moet uitvoeren. Communicatie buiten dit concrete "overgangsmoment" wordt als minder effectief
beschouwd.
In
België
werd
tussen
de
verschillende
actoren
geen
algemene,
nationale
communicatiecampagne georganiseerd om de invoering van de Europese overschrijving te
begeleiden.
Communicatie en overleg zijn van cruciaal belang bij een belangrijke migratie als die in het kader van
SEPA. Er werd meerdere malen overwogen om een brede communicatiecampagne op te zetten,
gefinancierd door alle actoren en gericht op het grote publiek. Een dergelijke brede campagne zou
hebben bestaan uit bijvoorbeeld radio- en televisiespots, met uitleg over de manier waarop een
Europese overschrijving door de burger moet worden uitgevoerd. Uiteindelijk werd niet voor zo'n
grootschalige aanpak gekozen, vooral omdat de banksector, zoals hoger vermeld, twijfelde aan de
effectiviteit ervan.
In de communicatie naar het grote publiek toe worden de SEPA-betaalinstrumenten "Europese"
betaalinstrumenten genoemd.
Een significante maar indirecte communicatie was het omdopen van de "SEPA"-betaalinstrumenten in
"Europese" betaalinstrumenten. Zo werd de SEPA Credit Transfer aan de Belgische burger
aangeleverd als "Europese overschrijving" en, later, zal de SEPA Direct Debit als "Europese
domiciliëring" worden aangekondigd. Men verwacht dat via het adjectief "Europese" de burger de
vernieuwing makkelijker zal begrijpen en accepteren. Andere algemene communicatie naar het grote
publiek toe werd via persberichten georganiseerd door met name de federale overheid en de Nationale
Bank van België (NBB).

10 http://www.sepabelgium.be/nl/node/168
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8

CONCLUSIES EN ACTIEPLAN

8.1

Europese overschrijving

De invoering van de Europese overschrijving kan in België als een groot succes worden
beschouwd.
Binnen een korte tijdsspanne en zonder enige operationele problemen werden de Europese
overschrijvingen in België in gebruik genomen. Qua volumes is de overgang zeer snel verlopen voor
grensoverschrijdende betalingen, waarvoor de Europese standaard logischerwijze de grootste
voordelen biedt, terwijl de overgang voor de nationale betalingen naar de Europese standaard veel
trager verloopt.
Alle Belgische banken zijn SEPA-conform en iedere klant heeft op z'n minst één kanaal voor
Europese overschrijvingen aan te leveren aan zijn bank, ofschoon de meeste banken meerdere
kanalen aanbieden.
Eind 2010 dient er in België een kritische massa van elektronische Europese overschrijvingen te
bestaan en worden papieren overschrijvingen enkel in het Europees formaat verwerkt.
Als voorbeeld en als een van de koplopers in België voerde de overheid de Europese
overschrijving in.
Vanaf september 2008 gebeurt dit op grote schaal aangezien de overheidsdiensten belastingen innen
aan de hand van Europese overschrijvingen die als uitnodiging tot betalen naar de burger worden
gestuurd. De centrale overheidsdiensten gebruiken vanaf 1 januari 2009 hoofdzakelijk de Europese
standaard voor overschrijvingen voor uitgaande betalingen. Hiermee vervult de overheid op
uitmuntende wijze de van haar gevraagde voorbeeldfunctie.
Kort nadien, begin 2009, volgen de grootste factureerders, voornamelijk nutsbedrijven, met de
invoering van het papieren overschrijvingsformulier dat als uitnodiging tot betaling aan iedere
factuur wordt gehecht.
Vervolgens moeten alle andere bedrijven de migratie plannen naar de door de overheden en grote
factureerders ingezette Europese overschrijving, zodat zij als uitgevers van betalingsopdrachten de
volumes Europese overschrijvingen naar een kritische massa tillen.
Acties:
Er is een voorstel van gestandaardiseerd stappenplan gepresenteerd (zie bijlage 4) op basis van de
opgedane ervaringen. Dit stappenplan zal worden gebruikt om alle andere bedrijven en instellingen aan
te sporen te migreren naar de Europese overschrijvingen, in navolging van de overheid.
In een volgende stap zal, samen met de overheid, worden bekeken hoe overheidsbetaaldiensten en
-processen verder kunnen worden gemoderniseerd.
Tevens dienen maatregelen te worden onderzocht om consumenten ertoe aan te sporen over te
stappen op de Europese overschrijving.

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België
Maart 2009
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8.2

Europese domiciliëring

De start van de Europese domiciliëring is gepland op 1 november 2009. Een aantal factoren
zoals de omzetting naar nationaal recht in alle Europese landen, de marktacceptatie en de
benodigde tijd voor implementatie zullen bepalend zijn voor het succes ervan.
De meeste Belgische banken zijn van plan deel te nemen aan de Europese domiciliëringsschema's van
de EPC, maar deze zullen niet op het technisch platform van het Belgische betaalsysteem UCV worden
geïmplementeerd.
Acties:
Om op 1 november 2009 te kunnen starten, zal er haast moeten worden gemaakt met het proces van
omzetting naar nationaal recht en met de voorbereidingen van banken en bedrijven. Er is overleg nodig
om op tijd hinderpalen te identificeren die de tijdige start zouden bemoeilijken.
De regels betreffende de nieuwe Europese domiciliëring en de inpassing ervan in het Belgische recht
worden verder gevolgd en er zal overleg worden georganiseerd. In samenwerking met bedrijven en
banken zal ook worden nagegaan hoe de Europese domiciliëring zal worden geïmplementeerd en of er,
zoals voor de Europese overschrijvingen, een migratiekalender kan worden opgesteld.

8.3

Europese betaalkaart

Gelet op de nog af te handelen elementen in het vlak van betaalkaarten, met name het
onvolledige standaardisatieproces, nieuwe initiatieven voor een Europese betaalkaart en
onzekerheid omtrent compensatievergoedingen, worden er voor betaalkaarten niet meteen
fundamentele wijzigingen verwacht.
Ook SEPA voor kaarten werd in België opgestart, zij het enkel op technisch vlak. Op
bedrijfseconomisch vlak dienden zich geen valabele alternatieven aan, zodat er in de praktijk voor de
betaalkaarten niets veranderde.
Acties:
De ontwikkelingen in het vlak van betaalkaarten zullen verder worden gevolgd. In de komende
maanden zal vooral de evolutie van het Europese alternatief Payfair worden opgevolgd, dat
operationeel verwacht wordt in België en, later, in andere lidstaten.

8.4

Communicatie

Er werd in België geen gezamenlijke, nationale communicatiecampagne georganiseerd voor de
invoering van de Europese betaalinstrumenten.
Hoewel er geen vooraf bepaalde strategie bestond, verliep de communicatie gestructureerd, via een
gediversifieerde aanpak per doelgroep met telkens een verschillend accent op de inhoudelijke
aspecten. Een van de belangrijkste communicatiemiddelen die tot nu toe zijn gebruikt, is een folder
waarin de vorm van de nieuwe Europese overschrijving wordt toegelicht. De federale overheid heeft de
zwaarste communicatie-inspanningen geleverd door, onder meer, deze folder te verspreiden onder alle
burgers van het land. Later zullen ook de bedrijven deze folder uitsturen, namelijk op het ogenblik dat
zij facturen verzenden met het Europese overschrijvingsformulier.
De banken hebben verschillende communicatieacties ondernomen afhankelijk van het type klant. Voor
het grote publiek hanteren ze het principe van communicatie op het moment van de individuele
overgang van de klant.
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Als communicatie naar het grote publiek toe worden de SEPA-betaalinstrumenten "Europese
betaalinstrumenten" genoemd.
Actie:
Er zal worden onderzocht op welke manier de onzekerheden en/of wijzigingen die zichtbaar zijn voor
consumenten, het best kunnen worden gecommuniceerd.

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België
Maart 2009
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The SEPA concept in this document is the SEPA concept as defined by the European Payments
Council (EPC) in its Charter. The definition of SEPA is part of the EPC Roadmap as approved by
the December 2004 EPC Plenary:
“SEPA will be the area where citizens, companies and other economic actors will be able to
make and receive payments in Euro, within Europe (currently defined as consisting of the
251 European Union ("EU") member states plus Iceland, Norway, Liechtenstein and
Switzerland), whether between or within national boundaries under the same basic conditions,
rights and obligations, regardless of their location.”
The Belgian financial community is represented by FEBELFIN and supported by the National Bank
of Belgium (NBB). The purpose of this document is to describe the Belgian banking community’s
migration path towards the Single Euro Payments Area (SEPA). Compared to the previous version
3.2 and due to a changing EPC Strategy some objectives and decisions formerly set up by the
Belgian banking sector have been revised. After the succesful launch of the SEPA Credit Transfer
by the Belgian banks on January 28th, 2008, it became clear that formerly defined milestones,
decisions and points of view need to be adapted. This has led to the publication of the Belgian
migration plan version 4.0. The most important updates in the version 4.0 are:
all formerly defined end dates related to legacy products have been abandoned, except for
the end date related to the use of the non-SEPA Credit Transfer paper form. Instead of
indicating fixed end dates related to all other legacy products, the banking community
expects to have reached the migration of a critical mass of SEPA Credit Transfers as well
as SEPA Direct Debits by the end of 2010. The evolution of the migration towards SEPA
products will be monitored closely within the Steering Committee on the Future of Payment
Means (please refer to page 5 for information about this Committee)
update of the Belgian Direct Debit scheme (DOM80) to become PSD compliant
the decision of the banking community not to operate the SEPA Direct Debit product on the
local clearing system CEC from the start of the product on November 1st, 2009.

1 in the meantime, the number of EU member states has increased to 27.
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ORGANISATIONAL STRUCTURE
Belgian SEPA
governance mirrors
European set-up

Banks and central
bank meet in SEPA
Forum

Paysys

Board of FEBELFIN

Belgian SEPA Coordination Committee

The Belgian banking community decided to set up a specific governance
framework for the conduct of the migration towards SEPA, which broadly
mirrors the European set-up (see graph on page 6). At the highest level
the National Bank of Belgium Governor meets board members,
responsible for the payments area at the commercial banks in the SEPA
Forum. This is the highest level in the Belgian SEPA organisational
structure and comparable to the Contact Group on Euro Payment
Systems (COGEPS) at the European level. It is presided over by the
Governor of the NBB. The SEPA Forum is informed on the progress of
the Belgian migration plan towards SEPA, and validates decisions as
proposed by FEBELFIN's Payment Systems Committee (Paysys) and
FEBELFIN's Board. Once these decisions have been approved they are
considered to be mandatory for the whole of the Belgian banking
community.
The Payment Systems Committee (Paysys) is the highest consultative
body, responsible for the definition of the policy and strategy for all issues
related to payments for the Belgian banking community. This Committee
already existed before the Belgian SEPA organizational structure was
established, and deals not only with SEPA issues but with all other
matters relating to the banks' payments activities. Before Paysys'
proposals are discussed in the SEPA Forum, they are validated by the
Board of FEBELFIN, the highest decision-making body for Belgian
banks.
Proposals to be approved by Paysys are prepared by the Co-ordination
Committee. All proposals made by the Working Groups are centralized
and issued for approval by the Co-ordination Committee, which ensures
their overall logic and conformity. In Belgium this committee has a role
comparable to that of the European Payments Council's Co-ordination
Committee namely, the co-ordination of the work of the different Working
Groups, and it is responsible for the preparation of the Paysys Committee
meetings.
The composition of the Co-ordination Committee is based on the
chairmanship of the different Working Groups which were established to
deliver the input for the elaboration of the migration plan. They are also
the representatives of the Belgian banking sector in the different EPC
Working Groups. This ensures coherence and direct communication from
the European EPC level to the Belgian working structure.
Although the Belgian SEPA organizational structure was set up as a copy
of the EPC structure, not all EPC bodies were copied in the Belgian
context, either for efficiency reasons or because other procedures are
being put in place. For example, the Belgian structure does not hold a
Legal Supporting Group. Instead, the chairs of Working Groups rely on
their own legal experts following the discussions as members of the
specific Working Groups. On each issue considered by a legal expert, a
second opinion is offered by a legal expert from another Belgian bank,
and one from the NBB, when required.

5/32

Another difference with the European set-up is the addition of other
Working Groups and Task Forces for specific issues, such as
communication issues, the delivery of website information and the
organization of the migration of the existing Belgian C2B and B2C
standards to European ones.
central bank opens up
implementation
discussions to a
broadly-based societal
platform

As the SEPA design phase has come to an end by the publication of final
versions of the Rule Books and the Implementation Guidelines the end-toend implementation phase (for SEPA Direct Debit) and the full migration
phase (for SEPA Credit Transfers) are the current steps in the process.
This phase also includes actors outside the banking sector, and is
therefore conducted in a broadly-based societal platform. The "Steering
Committee on the Future of Payment Means"2 was considered to be
the most convenient platform to plan the implementation and monitor the
SEPA process in Belgium. Installed in 2003, this Steering Committee,
chaired by the Governor of the National Bank of Belgium, was mandated
to promote the discussions between banks and all other stakeholders on
the efficiency of payment means and instruments. A new Working Group
was set up under this governance for the conduct and monitoring of the
implementation of SEPA in Belgium. The work is currently being prepared
by three separate subgroups composed on the basis of the type of
stakeholder: corporates, public administrations and consumers. They are
investigating all possible practical implementation actions and follow up
on progress within their specific sectors. The deliverables and decisions
presented in this interbank migration plan are communicated through the
National Bank of Belgium, as SEPA Program Manager, to this broadlybased societal platform. A first progress report was published in
December 20073.

Program Management
Office monitors
implementation and
progress

Linked to the above mentioned next step towards implementation and full
migration, a Program Management Office (PMO) has been set up to
safe-guard the process of implementation and migration. Specific tasks
have been assigned to the PMO, such as setting up a global plan for all
stakeholders, the elaboration of a risk analysis listing all dependencies for
the SEPA implementation, definition and follow-up of testing strategies
and watch over an efficient link between the interbank SEPA activities
and those on the societal level with all stakeholders under the governance
of the above mentioned Steering Committee on the Future of Payment
Means.

2 The "Steering Committee on the Future of Payment Means" was established in 2003 by the Minister for Economic Affairs
and Consumer Protection and is chaired, at the request of the Minister of Finance, by the Governor of the Central Bank.
3 available on the SEPA section of www.nbb.be

6/32

BOARD

SEPA-FORUM

PAYSYS Committee

Program Management
Office (PMO)

SEPA Working
group

Co-ordination Committee

WG Communication

Steering Committee
on the Future of
Payment Means

subgroup SDD

sub-WG Corporates
WG Credit transfers

subgroup SCT

sub-WG Consumers

WG Direct Debit

WG Cards
WG
CHEQUES

SEPA Steering Committee
Federal Government

WG Infrastructure

WG BILLS OF
EXCHANGE

WG C2B & B2C
standards

WG SEPA co-ordinators

WG Legal

SEPA Working Group

sub-WG Public
Authorities

7/32

1.
Belgian Banks fully
endorse SEPA
migration

SEPA for the citizen
definition of critical
mass

INTRODUCTION

The Belgian banking community fully endorses the migration of
Belgian payments processing towards SEPA.
All Belgian banks have been able to receive and process SEPA Credit
Transfers from the launch date on. The large majority is also offering
payment service users access to SEPA Credit Transfer on the sending side
to be used both locally4 and within the SEPA area5 (“SEPA for the citizen”).
In terms of volume of payment transactions, the Belgian banks having
adhered to the SEPA Credit Transfer Scheme represent a much higher
market share then the 80% which was initially fixed as the target critical
mass rate. Only a few Belgian banks are still only capable of receiving
SEPA transactions and will start sending SEPA transactions by the end of
2008.
The Direct Debit payment instrument will be supported as from November
st
1 , 2009. Both reachability (receiving side) and offering the Direct Debit
instruments to creditors (sending side) will be guaranteed as from
st
November 1 , 2009 (please refer to chapter 9. for more details on Direct
Debits).
For Card payment instruments, the former decision to replace the Belgian
st
Bancontact/MisterCash scheme by an international scheme on January 1 ,
2008 has been reviewed.

...and SEPA for
Infrastructure

Furthermore the Belgian banking community is planning to process and
settle a vast majority of the payment messages resulting from the use of
these SEPA payment instruments in a European infrastructure, without
commitment of a fixed end date for legacy systems ("SEPA for
Infrastructure”). The creation of a full level playing field in the SEPA area is
a prerequisite for the Belgian banking sector in order to decide on end
dates for legacy systems.

4 "Local payments" meaning national payments between two Belgian accounts.
5 "Domestic payments" meaning payments between two accounts inside the SEPA area.
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2.

SCOPE

2.1. POSITIVE SCOPE
The whole end-to-end
payment chain is
covered…

This migration plan covers the entire payment chain (end-to-end),
including the three pan European payment instruments currently
defined in the EPC Rulebooks and Framework:
o SEPA Credit Transfers,
o SEPA Direct Debits and
o SEPA Cards.
These three pan European payment instruments will gradually replace the
existing Belgian instruments, taking into account a certain transitional
period in which non-SEPA payment instruments will exist next to the newly
introduced SEPA payment instruments. By the end of 2010 the majority of
the Belgian Credit Transfers will be replaced by SEPA Credit Transers.
While the EPC defines rules on the inter-bank level in its Rule Books and
Implementation Guidelines, the scope of this Belgian migration plan is
intended to be end-to-end, from ordering customer to receiving customer
(for more details, please refer to chapter 7.).
All possible efforts are made in order to keep the transition for customers as
smoothly and seamlessly as possible.
2.2. NEGATIVE SCOPE

The use of cheques
and bills of exchange
will be discouraged
as much as
possible…

Cheques and bills of exchange are not SEPA payment instruments
and are therefore considered out of scope of SEPA and of this
migration plan. Their use will be discouraged as much as possible.
Cheques and bills of exchange are legal instruments regulated by
international conventions and therefore cannot be abolished by a Belgian
decision. None of these instruments are planned to be physically modified
in order to make them SEPA-compliant.
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... and alternatives for
cheques are looked
for

full
truncation
cheques

of

close down of Centre
for Bills of Exchange

6

Concerning cheques, the Belgian banking community decided:
o as a main objective, to investigate measures to discourage the use
of cheques and explore alternatives to cheques;
o as a secondary goal, to investigate alternatives for exchanging and
settling the remaining volume of cheques;
o to abolish the local payment instrument "invoice cheque" one year
after the launch of the SDD payment instrument6;
o up till the end of the use of the cheque, the residual, marginal
volume of high value cheques will no longer be exchanged
physically within the Manual Clearing House: all cheques will be
settled under the principle of full truncation organised within the
Automated Clearing House CEC.
Concerning bills of exchange, the Paysys committee decided to:
o investigate measures to discourage the use of bills of exchange;
o dismantle the local Centre for Bills of Exchange by September
22nd, 2011;
o investigate an alternative settlement mechanism for bills of
exchange with a due date later than September 22nd, 2011.
o investigate alternatives for a central registration system for
protested bills of exchange.

This period has been set because a transitional period is necessary during which this local payment instrument will be
turned into/migrated towards the one-off SEPA Direct Debit instrument.
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2.3. SCOPE: SUMMARY
The following table shows the existing Belgian national payment
instruments, their SEPA equivalents and some implementation issues:
Belgian payment
instrument

SEPA payment
instruments

Implementation
Comments

Belgian CT

SEPA CT

- Belgian structured
remittance
information reference
- SCT paper form
release

Belgian standing order

SEPA CT

Belgian money order

out of scope

Belgian DD DOM70/80

SEPA DD

continuity and validity
of existing DOM80
mandates has been
confirmed by legal
experts

Belgian
Bancontact/MisterCash
scheme for Cards

SEPA Cards
Framework

Belgian scheme will
be replaced by an
international or any
SEPA-compliant
scheme

Cheques

out of scope of
SEPA

use will be
discouraged

Invoice Cheques

out of scope of
SEPA

will be abolished one
year after launch of
SEPA Direct Debit
Scheme

Circular Cheques

out of scope of
SEPA

use will be
discouraged

Bills of Exchange

out of scope of
SEPA

use will be
discouraged - close
down of Centre for
Bills of Exchange by
September 22nd,
2011

identical to a basic
CT
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3.

EXTERNAL FACTORS

Examination of the road to SEPA reveals a number of uncertainties and
external factors, both at the European level and at the Belgian level.
3.1. ON THE EUROPEAN LEVEL

content of PSD

risk of disruption of
level playing field

EPC's self-regulating
power

Multilateral Balancing
Payment
(interchange fee)

The European legislation on payment services (in full the Directive
2007/64/EC7 of the European Parliament and of the Council of 13
November 2007 on payment services in the internal market amending
Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and
repealing Directive 97/5/EC) leaves room for national interpretation
("goldplating"), which can lead to different national laws and disruption of
the necessary level playing field. One of the examples risking to hinder the
creation of a true level playing field is the uncertainty about a SEPA-wide
unique definition of a "micro-enterprise" (an important topic in the Businessto-Business Direct Debit scheme).

The EPC has not yet had the chance to prove its self-regulating power. If
the EPC's ability to regulate itself is inadequate, this would endanger the
efficient and swift implementation of SEPA. For example, if EPC would not
succeed in convincing all Belgian banks to adhere to the schemes, national
Belgian payments would only be partially converted into SEPA payments.
Even more, all European banks should subscribe to the adherence
agreements of the EPC schemes in order to have a fully reachable,
interconnected banking system for SEPA payments.

The European Commission pointed out only recently that the set up of an
interchange fee agreement within the SEPA products could be acceptable
under certain conditions. The point of view of the Commission needs
however further clarification and analysis.

3.2. ON THE BELGIAN LEVEL
PSD transposition:
timing...

… and content of
Belgian transposition
text

One of the most important external factors concerns the timing of the
transposition into national law of the PSD. Although the European
Commission has stated on several occasions that the transposition in the
different countries is well on track, it remains a topic creating uncertainty.
Next to the timing of the transposition in all countries, the content of the
transposition text set up by the Belgian legislator is of utmost importance for
the start and implementation of the SEPA Direct Debit. This transposition
text is however not yet available for consultation.

7 Commonly known as the Payment Services Directive or PSD
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Belgian banks do not have control over the external factors at European
level, as they have only moderate influence on the decision-making process
within the EPC. Furthermore, at the Belgian level, individual commercial
strategies exist which can be subject to internationally oriented banking
group strategies.

limited impact on
EPC decisions

acceptance by
stakeholders:

- creditors

- debtor banks

all

The support of all stakeholders is of utmost importance. Within the different
working groups of the Steering Committee on the Future of Payment
Means, the platform for the societal debate on SEPA, is has become clear
that most creditor parties have not yet finished the evaluation of the
business model for SEPA Direct Debit. By the end of 2008, information on
customer-to-bank standards and electronic mandates will be made
available to creditors.
Furthermore, reachability within the SDD Business-to-Business scheme
(which would provide the market with an answer to the refund topic) is far
from certain, as the scheme is not mandatory for debtor banks. The B2B
scheme will be reserved for "non-consumers", but a clear definition of "nonconsumer" is still to be defined (and is pending on the Belgian PSD
transposition text).

Despite these external factors, the Belgian banking community has
successfully and unanimously reached a number of formal decisions
on the scope, the time lines, the non-SEPA payment instruments,
infrastructure and communication. These decisions are listed in the
following chapters.
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4. MIGRATION WINDOWS
Different migration windows exist:
... for Credit Transfers

th

the migration of the Belgian Credit Transfers started on January 28 , 2008
and will be a market-driven process8 in which it is up to corporates and
consumers to progressively make use of the SEPA Credit Transfer in
replacement of the current Belgian Credit Transfer.
Chapter 8 contains a detailed description of the SCT migration process.

... for Direct Debits

Concerning SEPA Direct Debits, the Belgian banking community is
st
planning the launch date of the SDD product on November 1 , 2009. The
banking community is working on a migration planning in the framework of
the Steering Committee on the Future of Payment Means, together with all
relevant stakeholders.
Chapter 9 contains more information on SEPA Direct Debit migration.

... for Cards

8

Concerning Debit Cards, the Belgian banks offer a SEPA-compliant
st
product as of January 1 , 2008. Acceptance in the market will be a crucial
issue and the final fade-out is still uncertain.

The Belgian banking community is planning to migrate a vast majority of the Credit Transfers, without a full commitment
to have achieved a 100 % migration by December 31st 2010, as the full migration depends on the acceptance of SEPA
by the market.
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The lower part of the graph above contains a second timeline on which the
planned close down window for the Belgian retail payment system CEC is
plotted. The exact momentum of close down will be situated within the close
down window indicated in red. Please refer to chapter 5 for more details on
the Belgian infrastructure.
The migration windows of the different instruments in the upper part of the
graph are further detailled in chapters 6, 8 and 9.
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5. ACH INFRASTRUCTURE
5.1. THE BELGIAN ACH (CENTRE FOR EXCHANGE AND CLEARING CEC) WILL NOT BE POSITIONED AS A PE-ACH.

CEC

PE-ACH

PE-ACH connection

other PE-ACHs are
being assessed

One of the basic decisions of the Belgian banking community is not to
9
invest in the current Belgian ACH in order to become PE-ACH-compliant .
Belgian banks want to avoid parallel investments in retail payment systems
in several SEPA countries. The processing of payment messages to or from
a Belgian bank will consequently have to be transferred to a PE-ACH.
All Belgian banks having adhered to the EPC Credit Transfer Scheme are
connected directly or indirectly to a PE-ACH10. Other potential PE-ACHproviders have been contacted in order to prepare for the consequences of
the future migration of the local payment volume. The assessment is still
ongoing. These contacts are based upon an inter-bank agreed scheme of
functional needs and specific requests for prices, access rights and
governance rules. The Co-ordination Committee collects and evaluates all
information received through this PE-ACH Assessment Scheme, thus
comparing the functional, financial and other needs of the Belgian banking
community with the offerings of the various potential PE-ACH providers.
5.2. CEC TEMPORARILY SEPA COMPLIANT FOR LOCAL PAYMENTS

a fall-back scenario is
implemented: CEC
temporarily SEPA
compliant for local
credit transfers

The fall-back scenario covers the SEPA Credit Transfer instrument on the
condition that both customer accounts are located in Belgium. The CEC
processes the Belgian SEPA Credit Transfers as described in the
appropriate EPC Credit Transfers Rule Books and Implementation
Guidelines, in the UNIFI ISO 20022 XML format. SEPA formatted payments
are processed in parallel with the CEC local non-XML formats. By
implementing this fall-back scenario, Belgian banks have been ensured of
the technical ability to exchange local Belgian Credit Transfer payments in
SEPA format, up till the moment Belgian banks will move the Belgian SEPA
payment traffic to a European-wide platform.
As a general principle, SEPA-compliance means the ability of the ACH to
process, separately and in parallel with the existing local payments traffic,
SEPA payment instruments. The new parallel circuit has been designed in
such a way to anticipate as much as possible to the expected technical and
business requirements of future PE-ACH providers.

9

PE-ACH-compliance would mean: SEPA-compliance + accessibility/reachability throughout the SEPA area.
SEPA-compliance would mean: being able to process pan-European payment instruments.
A full definition of the PE-ACH concept has been developed in the EPC document "Framework for the evolution of the
Clearing and Settlement of Payments in SEPA".

10 EBA STEP2 is de facto the only operational retail payment system which can be considered to be a PE-ACH because of
its European wide reach.
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Any change on the CEC should be made in accordance with the following
principles:
1) changes serve the whole Belgian banking community;
2) changes facilitate a seamless migration to a PE-ACH;
3) investments are made within a market reality, and the payback is
situated within the migration window towards a PE-ACH provider.
Participating banks in the CEC are not obliged to process their local SEPA
payments through the CEC: Belgian banks are free to exchange local
Belgian SEPA transactions amongst each other through a PE-ACH.
5.3. MOVE TO THE SAME PE-ACH IN A FIRST STAGE
criteria to migrate to a
PE-ACH

Certain criteria have to be fulfilled before the Belgian local payments
volume can be migrated, e.g. a critical mass at the level of the PE-ACH
must have been reached and a favourable pricing structure and service
level is needed. Another important issue is the governance structure within
the candidate PE-ACH. The detailed PE-ACH Assessment Scheme lists
these criteria.
In case the Belgian banking community should not dispose of a favourable
PE-ACH offer to cover the above mentioned issues by end 2010, it is
preferable to extend the fall-back scenario beyond September 22nd, 2011.

...move to the same
PE-ACH in a first
stage

CEC member of
EACHA

Although Belgian banks are free to switch to a PE-ACH of their preference,
it is recommended that they migrate, at an early stage, to the same
PE-ACH unless interoperability between PE-ACHs is guaranteed. One of
the main issues which is still unclear is how messaging and liquidity flows
will be managed between SEPA compliant interoperable infrastructures in
scenarios in which Belgian banks migrate to different infrastructures. In
order to stay informed on this crucial topic, the Belgian banking community,
through its CEC ACH infrastructure, decided to become member of the
European Automated Clearing House Association (EACHA). This European
non-for-profit organisation of ACH's has developed a model for
interoperability and settlement procedures for SEPA compliant PE-ACHs.
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5.4. GENTLEMEN'S AGREEMENT ON CEC

a gentleman's
agreement for
members of the
Belgian ACH has
been defined

The Belgian banking community agrees on the principle of having an exit
agreement in a scenario whereby the CEC will gradually be dismantled. A
gentlemen's agreement will compensate the higher costs for remaining
CEC members in case other CEC members would leave the system. At the
launch of SEPA on January 28th, 2008, the four major banks expressed
their support for a Gentlemen's Agreement. The Gentlemen's Agreement
document has been approved by the FEBELFIN Board and is applicable up
till the end of 2010.
5.5. OTHER FUTURE INVESTMENTS
Any other investment that may be needed for the CEC as a result of
specific circumstances (settlement on TARGET2 for example) will be
evaluated, on an ad hoc basis, by the Paysys Committee.
5.6. CLOSE DOWN OF THE CEC

CEC can be put out
of service as from
September
22nd,
2011

Taking note of
the possibility that not the full 100% of all Credit Transfers and
Direct Debits in Belgian format may have migrated by the end of
2010
and more specifically the close down of the Center for Bills of
Exchange on September 22nd, 2011
the banking sector has decided to maintain the CEC for local purposes at
least until September 22nd, 2011. The banking community remains
committed to migrate all SEPA payments to a European platform and
continues the analysis of the migration process. The timing of the migration
of the legacy systems will define the end date of the CEC.
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6.

CARDS INFRASTRUCTURE

6.1. IMPLEMENTATION OF EMV IN BELGIUM
EMV for debit and
credit cards fully
implemented in
Belgium

Belgian banks started the migration of the magnetic stripe based credit
cards to EMV compliant smart cards in the course of 2001. The migration of
debit and credit cards towards chip-based EMV cards was fully achieved in
the course of 2004. By midst 2008, 95% of the POS terminals and 68% of
all ATM terminals have been upgraded to an EMV-ready status.
6.2. MIGRATION TOWARDS INTERNATIONAL SCHEME

migration towards an
international or any
SEPA-compliant
scheme

Belgian banks deem it economically not feasible to turn the Belgian
Bancontact/MisterCash card scheme into a generally accepted card
payment scheme on the European market. Consequently, the Belgian
banks have decided to migrate, together, towards an international card
scheme, convinced that such a move offers the best solution to all
stakeholders. Hence, Belgium has opted to migrate its local
Bancontact/MisterCash scheme into an international or any SEPAcompliant scheme, a solution which is already common practice in other
European countries.
Within the SEPA area it is likely that only international/high volume brands
will be processed. As a result, Banksys/BCC11 needed to enter into
partnership. The take-over of Banksys/BCC by Atos Origin took place at the
end of 2006, with the approval of the European Competition Authorities.
This move gives Banksys/BCC a sound, strategic starting position in the
st
SEPA environment. On 1 of June 2007, Banksys/BCC changed its name
into Atos Worldline NV.

maintaining
the
Belgian Scheme for
an indefinite time

The initial plan was to let the switch from the Bancontact/MisterCash
scheme to an international scheme coincide with the start of SEPA on
st
January 1 , 2008. However, the introduction of a new payment scheme
requires full acceptance from all stakeholders. Inspite of the major efforts
made by the Belgian banks, the unstable European context has resulted in
a lack of sufficient support for the project. It has been decided to maintain
st
the Bancontact/MisterCash scheme after January 1 , 2008 for an indefinite
time.
The decision not to convert the Bancontact/MisterCash scheme into a
SEPA compliant scheme, and to switch to an international scheme, remains
unchanged. The banks welcome any initiative which can lead to enhanced
competition, in the interest of all.

11 BCC: Bank Card Company
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In the meantime, Europay has allowed Belgian banks to offer Belgian
cardholders with the Maestro application on their cards, the use of the
Maestro payment scheme for national Belgian card payments as of
st
January 1 , 2008.
Any issuing bank will become SEPA compliant by offering this scheme,
while being free to offer other schemes to the cardholders among its
customers. The acceptance of international schemes on Belgian payment
terminals is a concern for the various acquirers and merchants.
acceptance by
stakeholders...

As mentioned before, the critical success factor is the acceptance by all
different stakeholders. The Steering Committee on the Future of Payment
Means, presided by the Governor of the National Bank of Belgium, has
been asked to foster the debate between the main stakeholders.
6.3. CLEARING CARD TRANSACTIONS
A study executed by the Belgian banks and Atos in the first half of 2008,
revealed that it is impossible at this moment to take a decision on the
clearing of the card transactions in the future. Several options are still open.
A formal decision can only be expected by midst 2009, after which an
implementation period of two years is expected.

In the current way of settling Card payments, the card processor ATOS
Worldline credits the beneficiary party and debits the payer by sending two
separate payment instructions through the CEC. The crediting is
incorporated in a Belgian Credit Transfer message, the debiting is
incorporated in a Belgian Debit Transfer message (similar to a virtual
cheque). The graph above contains information on both legs of a Card
payment.
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7.

STANDARDS AND INTERFACES

To support the SEPA payment instruments, there is a need for panEuropean payment channels within the banks to process both local and
SEPA-domestic payments.
as from the beginning
of 2008, customer-tobank and bank-tocustomer interfaces
have been adapted

Not only the interbank part of a payment has been examined, but the whole
payment chain starting from the initiation of a payment up to its reception by
the customer has been included. All existing standards have been adapted
in the three spaces: customer-to-bank (C2B), bank-to-bank (B2B) and
bank-to-customer (B2C).
The large majority of banks are offering at least one C2B channel for the
initiation of SEPA payment instruments and are free to adapt any following
customer interface(s): the popular C2B-channel for professionals called
ISABEL12, the proprietary professional e-banking tools, the amongst non
professional customers widely used web-banking channel, the self-banking
channel, the SEPA Credit Transfer paper form, etc.
7.1. BANK-TO-BANK: USE OF SEPA SUBSET OF ISO20022 STANDARD

SEPA
subset
of
ISO20022 standard

Belgian banks support the use of the ISO20022 standard and the subset
for SEPA as presented in the Implementation Guidelines of the EPC.

Only "yellow shaded"
data elements are to
be used

The Belgian banking community has decided to limit the set of XML
elements in the B2B space to the "yellow shaded" data elements as
published in the EPC Implementation Guidelines. In the case banks want to
develop specific Additional Optional Services (AOS) or want to define
specific usage rules, this will be organised by making agreements on the
usage of the "yellow shaded" elements, without conflicting the rules of the
Implementation Guidelines. Use of optional elements (shaded white in the
IG) could hinder a smooth migration to a PE-ACH and could lead to specific
national interpretation of a SEPA payment creating a "lock-in" effect,
endangering an easy switch to a PE-ACH.

requesting the BIC
from customer

The Belgian banking community supports the mandatory use of IBAN+BIC
in the interbank space, as required in the EPC Rule Books. Banks are
however not obliged to request the BIC from the ordering customer, and
many banks are offering the service of adding the BIC to the payment
initiation in case the ordering customer does not provide the BIC in the
payment initiation data set. As a principle this service is set up for payments
in which the IBAN of the counterparty starts with "BE", but can also be
offered for payments with IBANs starting with other country codes.

BBAN to IBAN
counterparty tool

As a support tool for entities wanting to convert files of Belgian BBANs into
IBANs, FEBELFIN has published a counterparty tool on the website
www.sepabelgium.be

12 ISABEL is an integrated solution enabling banks' business customers to carry out all banking transactions in a secure
way via a single interface. It also allows them to sign contracts, send and receive invoices and submit documents to
government administrations.
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7.2. CUSTOMER-TO-BANK & BANK-TO-CUSTOMER E-STANDARDS
7.2.1. C2B
Gradual migration of
Belgian C2B and B2C
standards to SEPA
standards

The C2B standard is based on the B2B ISO20022 XML standard and
SEPA Implementation Guidelines. Belgian standard Implementation
Guidelines version 1.2b. have been published13 for SEPA and non-SEPA
th
Credit Transfers and have become operational as from January 28 , 2008.
By the end of 2008 the new version of the Belgian standard Implementation
Guidelines for SEPA Direct Debits will be published and will become
operational as from the launch of the SEPA Direct Debit instrument in
Belgium.

"Belgian" IGs will
converge completely
with EPC IGs

The new version of the "Belgian" Implementation Guidelines for Credit
Transfers (version 1.3) will have converged completely with the initiative of
the EPC in the C2B space in order to avoid having to deal with a different
Belgian standard next to the EPC C2B standard. This version will be
effective as from February 1st, 2009.

7.2.2. B2C
The Belgian bank account statement standard (CODA) has been turned
SEPA compliant (the up-to-date SEPA version is called version 2.2).
SEPA compliant
CODA v2.2 is
available

st

CODA v1.0 is no longer the official standard since January 1 , 2008.
CODA V 2.2 will be the official standard as from March, 2009.
The Belgian standard Implementation Guidelines will be published for the
ISO20022 XML standard for Statements by midst 2009.

13 www.sepabelgium.be/
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8.

end date for Belgian
paper form

full migration of paper
form

CREDIT TRANSFERS

The graph above shows two different C2B Credit Transfer initiation
channels. For the Credit Transfer paper form, widely used in Belgium as an
"advice to pay" attached to an invoice or a bill (see also 8.3.), two important
end dates have been fixed:
end of 2009 : stop issuing by banks of Belgian non-SEPA paper
form
end of 2010: creditors should stop issuing the Belgian non-SEPA
paper form, allowing the banks to stop accepting and processing
this legacy product; from January 1st, 2011 only SEPA CT paper
forms are to be used.
The electronic C2B Credit Transfer channel, chosen by the ordering
customer when transforming the above mentioned paper form into an
electronic payment instruction (PC banking, selfbanking, …), will most likely
have reached a near full migration by the end of 2010, but mindful of the
first possible end date of the CEC (being September 22nd, 2011) it is to be
expected that the migration towards the electronic SEPA Credit Transfer
will only be finalised in the course of 2011. After the full migration, it is to be
expected that the Belgian traffic will be migrated towards a European
platform.
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8.1. REACHABILITY AND INITIATION

Being reachable on
the receiving side...

and offering SEPA
CT to ordering clients

In line with the EPC's recommendations, all Belgian banks having signed
the EPC Adherence Agreements are reachable through the connection with
th
a PE-ACH14 from January 28 , 2008 onwards. Next to this PE-ACH
connection, most Belgian banks are reachable for Belgian SEPA Credit
Transfer transactions via the Belgian retail payment system CEC.
th

Furthermore, by January 28 almost all customers have access to the
initiation of SEPA CT through at least one customer-to-bank channel. Only
a few Belgian banks do not support the sending capacity from the start on
th
January 28 , 2008, but these banks will comply by the end of 2008 at the
latest.
8.2. BBAN - IBAN CONVERSION

BBAN to IBAN
conversion...
by banks...

…and by non-banks
BBAN-IBAN
conversion tool

Belgian banks are granted the ability to convert the internally stored BBAN
numbers of accounts not belonging to their own clients into an IBAN format.
This mandate leads to a smooth and possibly quick migration of registered
standing orders into SEPA format. To keep control over this process, this
conversion practice is limited to the migration period and some other
conditions are introduced, such as mandatory check on correct BBAN
before conversion. Customers are allowed to convert BBAN to IBAN for
files or bulks, and banks are not expected to convert BBAN to IBAN on-thefly for individual payment instructions.

FEBELFIN has published on its website15 a full set of recommendations
which assists other stakeholders (like corporates) to come to a swift and
faultless conversion of a BBAN into an IBAN. A free-of-charge conversion
tool aiming at assisting corporates in transforming files of Belgian BBAN to
IBAN-BIC is published on this website. It is to be expected that each bank
will offer a comparable service in its proprietary e-banking tools.

14 EBA STEP2 is the only PE-ACH available at the moment of publication.
15 www.sepabelgium.be
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8.3. SEPA CREDIT TRANSFER PAPER FORM
A
SEPA
Credit
Transfer paper form
has been developed

On top of the general idea of offering to the customer at least one channel
for the initiation of SEPA payments from the beginning of 2008, the Belgian
banks have launched a SEPA Credit Transfer paper form.

The Belgian payment market recognises the need for a SEPA Credit
Transfer paper form as corporates and public sector entities have the habit
of sending a Credit Transfer form attached to the bill or invoice to the
customers, as an "advice to pay".
The SEPA Credit Transfer paper forms are published in several
combinations of languages on the websites of FEBELFIN16 and the
National Bank of Belgium16. Belgian customers are able to use Credit
Transfer paper forms in Dutch, French, German and English. The lay-out
and personalisation-printing guidelines of the Credit Transfer paper form
have been published since January 2007.
The banking community is recommended to adapt the web-banking and
self-banking screens in line with the new SEPA Credit Transfer paper form.

16 www.nbb.be => Other products and services => Protocols secretariat => Transfers
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launch of the paper
form is organised

In practice, a SEPA Credit Transfer paper form is initiated on the initiative of
a creditor who sends the paper form, often attached to an invoice, to its
customers. This initiative has a tangible impact on all Belgian banks, as the
payers/customers are de facto invited by the presence of the SEPA Credit
Transfer paper form (with IBAN and BIC) to initiate a SEPA Credit Transfer.
The payer/customer may remit the paper form over the counter to his bank,
or may initiate an electronic payment instruction through a self-banking or
PC-banking channel. The bank servicing the payer/customer is therefore
being confronted and impacted soon after the first use of the Credit
Transfer paper form by one or more creditors.

initiative in Steering
Committee

For the specific reason that creditors, be it corporates or government
administrations, are in the driving seat, the Belgian banking sector decided
to ask the Steering Committee on the Future of Payment Means to chart the
expected payment flows (which in large part are driven by a limited number
of "big billers"). It has carefully considered all operational issues inherent in
the migration of credit transfers, and subsequently it has set up an
appropriate plan for a successful and gradual migration of these flows. It is
of utmost importance that the SEPA Credit Transfer paper form is rolled out
in a manageable way. The overall idea communicated in the Steering
Committee on the Future of Payment Means is to stabilize normal payment
activities during the first months after the start of the SEPA Credit Transfer,
by monitoring all migration initiatives in the Steering Committee. The soft
roll-out has turned out to be a success: in September 2008 the Belgian
CEC exchanged approximately 1% of all Credit Transfer in SEPA format, a
volume allowing each bank to get familiarized with the SEPA CT without
being loaded up with an unmanageable volume of SEPA CT payments.

"soft" roll-out

Paper form launch by
public authorities...

all liable tax payers
will receive SEPA CT
paper form

The federal authorities plan to start issuing the paper credit transfer form to
the public in the last quarter of 2008. Public authorities will in particular
issue invoices (advice to pay) with the new European credit transfer form
attached. From April 2008 on, public authorities have launched a vaste
communication effort by providing all income tax payers a flyer explaining
IBAN and BIC on the one hand and the use of the SEPA Credit Transfer
paper form on the other hand. The flyer was published on 7 million copies.
From September 2008 on and gradually, liable tax payers will receive the
new SEPA Credit Transfer paper form as an advice to pay.
During the societal concertation parties agreed that the SEPA momentum
would benefit from an approach by public authorities that is consistent at all
levels. Hence, all public authorities are being asked to switch to the
European Credit Transfer form during the fourth quarter of 2008, or shortly
after.
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…corporates plan to
connect
to
the
momentum

The societal concertation also showed it would be advisable for those
corporates that issue large quantities of paper credit transfer forms towards
the broad public (big billers) to explore migration scenarios that align with
the migration plans of the public authorities. This would facilitate a smooth
migration in an organised and co-ordinated manner and according to a wellknown and published migration calendar. A jointly planned communication
strategy would benefit from such a procedure and is under investigation.
Consequently, the big billers are asked to start to shift from the Belgian to
the SEPA paper Credit Transfer forms together with the public authorities,
or shortly after. By end 2009 they should no longer use the old paper credit
transfer form at all.

limited co-existence
of both CT paper
forms

In order to limit the co-existence of two Credit Transfer paper forms, the
Belgian banking sector has decided to stop issuing the non-SEPA paper
form by the end of 2009. Creditors should stop issuing the non-SEPA paper
form by the end of 2010.

8.4. STRUCTURED REMITTANCE INFORMATION: BELGIAN STANDARD
Current
Belgian
structured remittance
information in SEPA
messages

Belgian creditors already dispose of a Belgian structured remittance
information agreement. As there was a strong request from Belgian
corporates, it is possible to continue the use of the current Belgian
structured remittance information inside the SEPA message format.
An ISO standard for a SEPA-wide structured remittance information will be
published by the end of this year. The EPC has published guidelines for
migration from a national structured remittance information standard
towards the RF standard. The Belgian banking sector is currently analysing
how both standards can temporarily co-exist and how the switch to the RF
standard will be organised.
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9.

DIRECT DEBITS

9.1. LAUNCH DATE OF SEPA DD PAYMENT INSTRUMENT

The successful introduction of the SEPA Direct Debit payment instrument
requires further review of a number of operational challenges as well as
market acceptance. The challenges and external factors are described
under chapter 3, and are also the main agenda points for the Steering
Committee on the Future of Payment Means.

Assessment issues

DOM80 to become
PSD compliant
migration
period
should remain limited

Necessary
reachability
no SDD on CEC

By mid-2008, the assessment of the Belgian banking community
concerning the launch of the Direct Debit payment instrument put in
evidence the following issues:
1. the adoption period of the Payment Service Directive (PSD) by EU
Parliament/Council has been set by means of a specific deadline:
st
November 1 , 2009; a real level playing field in all euro countries
without specific national interpretation should be the consequence;
2. Belgian banks have decided to update the legacy direct debit
product (DOM 8017) to become PSD compliant;.
3. the transition period from the national direct debit product to the
SDD is being discussed inside the Steering Committee on the
Future of Payment Means, with all relevant stakeholders. It is
desirable for all parties to limit the co-existence of a local scheme
next to a SEPA scheme, and therefore the migration period
towards SDD should be limited to 3 years;
4. uncertainty about the acceptance and the readiness of all
stakeholders (corporates and consumers in Belgium, banks
abroad);
5. SDD Collections will not be exchanged via the CEC but via a PEACH.

17 The Belgian scheme for Direct Debits Collections is called DOM80, and is comparable to a DMF scheme in which the
debtor bank stores the mandates.
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reachability as debtor
bank

replacing DOM80

Therefore, it has been decided that all Belgian banks will be reachable,
st
from November 1 , 2009 onwards, as debtor bank for Core SEPA Direct
Debit transactions, meaning that they should be capable of receiving and
processing Core SEPA Direct Debit transactions in XML format. Belgian
banks are aware of the fact that full SEPA reachability will only be achieved
at the moment that all SEPA countries will have adopted and implemented
the DD scheme.
On the sending side within the Core scheme, each creditor will dispose of a
migration period (to be fixed in co-operation with all stakeholders) to replace
the existing DOM80 Collections by SEPA DD Collections. At the end of the
migration period, Belgian banks will process exclusively Collections in
SEPA format.

9.2. MIGRATION OF EXISTING MANDATE INFORMATION
continuity of validity
of mandates

Information on
existing Belgian direct
debit mandates will
be sent from debtor
bank to creditor
through a central
databank...

The continuity and the validity of the Belgian mandates under the SDD
scheme has been confirmed and supported by legal experts.
The data of all currently existing Belgian DOM80-mandates (e.g. mandate
reference number, client reference, creditor's identity, debtor's identity,
debtor's bank account number) residing at present at the debtor's bank, will
be migrated through the creditors' bank to the creditor. This migration is
needed as the Belgian mandate handling deviates from the SEPA DD
scheme, in which all mandates are to be stored by the creditor. Currently,
the Belgian debtor banks manage and archive their clients' direct debit
mandates. The migration of these paper form mandates would be very
costly and, due to practical and commercial considerations, unfeasible
taking into account the number of existing mandates.18. Therefore, debtor
banks will remain responsible for the manual mandate archivation as laid
down by Belgian law, and only mandate related data will be transmitted
from debtor banks to creditors. Creditors migrating from the existing
national direct debit scheme to the SEPA DD will be requested to inform
the debtor about the migration.

18 The volume of current Belgian mandates is estimated at about 30 million paper forms.
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... set up by the
central bank

timing for upload and
download

The National Bank of Belgium will provide technical support for the set up
of the centralised database and will provide the Belgian banking sector with
a fully operational database by November 2009 for the migration of
mandate related information from the debtors' banks to the creditors'
banks. After a testing period, the centralised database will be available
from June 10th, 2009 onwards for uploading the data of the existing
mandates (enriched with IBAN and BIC) by the debtor banks. From June
11th or at the latest from November 11th 2009 onwards (it is expected that
the building up of the database with all relevant mandate data could take
more than one monthly upload), creditor banks can start downloading all
mandate data upon request by a creditor. By November 11th, 2009 Belgian
creditors will thus be able to access all necessary data so that current
Belgian Direct Debits will be ready to be migrated, on the initiative of the
creditor, to the SEPA standard.
As sending and receiving of the mandate information will take place
through the current CEC Gateway19, all direct participants20 of the CEC will
be requested to send and receive the necessary information of the indirect
participants.
All existing Belgian mandates will be considered, after migration, as SEPA
Core mandates.
9.3. USAGE RULE TO ENABLE FULL MIGRATION OF EXISTING
MANDATES

Creditors will send
the "domiciliëringsnummer - numéro de
domiciliation" and
creditor ID with first
DD Collection

When launching the first collection the creditor will be obliged to add the
Belgian mandate identification number ("domiciliëringsnummer-numéro de
domiciliation") and the creditor identification number in the reference of the
first DD collection, to allow the debtor bank to use this information to trace
the paper mandate by joining this "old" information to the newly created
Mandate Related Information (MRI) in the first Collection. This Belgian
interbank agreement is the one and only Belgian usage rule to be applied
for Direct Debits.
9.4. OUTPHASING OF BELGIAN DD SCHEME

The Belgian direct
debit scheme
disappears by the
end of the migration
period

Local Belgian direct debit (DOM80) Collections will not be IBAN compliant.
For the migration period there will be co-existence of both instruments
(Belgian DOM80 next to SEPA DD). By the end of the migration period, the
Belgian Direct Debit instrument DOM80 should have disappeared.

19 A front computer of the CEC central IT-platform.
20 A full description of the procedure is available on the CEC website www.paymentsystems.be

30/32

9.5. BUSINESS-TO-BUSINESS
B2B is optional

status of banks

specific B2B mandate
to be signed

The B2B-scheme is an optional variant of the existing Direct Debit core
scheme and can be used between corporates and non-consumers. The
main features of the B2B-scheme are:
shorter timeframe
no Refund
explicit mandate checking by the Debtor Bank
Regarding the launch of the SEPA Business-to-Business DD scheme,
which is optional for Debtor banks as for Creditor banks, the four major
Belgian banks committed themselves to offer creditors the possibility of
sending Collections using the B2B scheme. The other Belgian banks will be
invited to become reachable for B2B Collections.
A Business-to-Business Mandate will always be a newly signed specific
SEPA mandate. No existing Belgian mandate will be migrated towards the
B2B Scheme.
9.6. EXISTING CENTRALISED DATABASE ON CREDITOR IDENTIFIERS

Belgian banks will
deactivate the
Belgian centralised
database on unique
creditor information
data, by the end of
the migration period

The Belgian banking sector currently uses a centralised database 21 on
unique creditor information data, which is serviced by the central bank and
serves mainly security measures. This database allows banks to check the
authenticity of creditors, client at another bank, which will send Direct Debit
Collections to their own clients. As this database contains information
mainly on Belgian creditors, the Belgian banking sector decided not to
continue the support of the central database on creditor information,
meaning that this database will be deactivated at the end of the migration
period towards SEPA DD.
After the close down of the Belgian database on creditor information
Belgian banks have agreed to licence creditor identifier data on their own
initiative, but in respect to specific agreements. These agreements
comprise a standardised way of creating new creditor identification data
containing the three-digit identification code of the bank.

21 The database on creditor information contains data on 15,000 creditors.
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10. COMMUNICATION
Communication
within the banking
community is an
ongoing process
and general
communication to all
stakeholders has
been organised
mainly through
www.sepabelgium.be
and leaflets.

technical
documentation

A Communication Working Group has been set up to develop the
communication strategy. The first communication work stream
focused on the communication within the Belgian banking
community. Workshops are organised on a regular basis, to which all
Belgian banks are invited. The workshops aim at distributing detailed
information on implementation issues, planning and deadlines of the SEPA
project to be respected by all Belgian banks. The main permanent tool for
distributing information among the banking sector is the extranet organised
by FEBELFIN. This site for interbank information collects specific SEPA
information for Belgian implementation, such as the C2B and B2C and
other specific Belgian standards and agreements, and functions as a
distribution channel for all relevant EPC documentation.
A second work stream is the general communication organised by
FEBELFIN and targeted to the public at large, meaning all the banks'
clients. To this end FEBELFIN created and maintains the general SEPA
information site (www.sepabelgium.be). This site explains SEPA, its
benefits for all stakeholders, and explains the new European payment
instruments. It also addresses the non-SEPA payment instruments and
contains some of the new, general standards and a FAQ. So far, both a
general brochure on SEPA as well as a very practical leaflet on the new
paper credit transfer form are available to end consumers. As far as SEPA
Direct Debit is concerned, the banks will also issue a more technical
brochure targeted at billers.
The banking community has opted for a specific translation of the SEPA
payment instruments:
EPC

translation of key
instruments

non-bank websites

SEPA
Credit
Transfer
SEPA
Direct
Debit

French
le virement
européen

Translation
Dutch
de Europese
overschrijving

German
die europäische
Überweisung

la domiciliation
européenne

de Europese
domiciliëring

die europäische
Lastschrift

In parallel with the shared communication on the inter-bank level, banks,
are communicating individually about SEPA. Furthermore, other
stakeholders have their own SEPA items posted on their websites, such as
the National Bank of Belgium, the Flemish Community, etc. These websites
contain SEPA information, each for its own goal and proper governance.
Also, the Steering Committee on the Future of Payment Means represents
a communication channel by which SEPA-related information will be
distributed.
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public authorities take
the lead in the launch
of the paper form

An important momentum in the communication set up of the Steering
Committee on the Future of Payment Means has been the launch by the tax
income authorities of a nation-wide communication on IBAN and BIC on the
one hand and on the new SEPA Credit Transfer paper form on the other
hand. Gradually, from September 2008 onwards, all liable tax payers will
receive the SEPA CT paper form as an advice to pay. The public authorities
in general will migrate to the SEPA CT paper form gradually from the
beginning of 2009 and will stop using the "old" Belgian paper form by the
end of 2009.
Finally, different events organised by the financial sector have been
dedicated to SEPA on which occasion SEPA issues were communicated to
large audiences.

Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid
Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe
Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes en rekeningnummers voor
alle financiële transacties met burgers en ondernemingen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van eerste minister Yves Leterme,
minister van Financiën Didier Reynders, minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Begroting
Melchior Wathelet om geleidelijk aan de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren
in de overheidsdiensten in te voeren, zodat op 1 januari 2009 de overheidsdiensten de
nieuwe SEPA-standaard gebruiken.
Vanaf 2011 zal er één standaard zijn voor alle girale betalingen in België en in alle
deelnemende landen. Die standaard heet SEPA, dat staat voor single euro
payments area of het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied (*). Dat betekent
dat je vanaf 1 januari 2011 in alle SEPA landen op dezelfde wijze kan betalen met
overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten. Maar tot die datum verloopt de
aanpassing geleidelijk. Zo is het nieuwe overschrijvingsformulier al sinds 28 januari
2008 in gebruik.
De diensten van de f ederale overheid zullen de Europese overschrijvingsformulieren
al vanaf 1 januari 2009 gebruiken. Daarmee speelt de Belgische overheid een
voortrekkersrol binnen de Europese Unie. De belastingplichtige zal de eerste concrete
wijziging in september 2008 zien op het aanslagbiljet van de personenbelasting.
Wat houdt SEPA in?
E en nieuw bankr ekeningnummer en het gebr uik van de BIC-code
Voortaan vermeld je de IBAN-code, het international bank account number,
om je Belgische bankrekening te identificeren. De code bestaat uit vier maal
vier tekens: je huidige bankrekeningnummer 539-0075470-34 wordt dan BE68
5390 0754 7034.
Je zal ook de BIC-code moeten gebruiken voor de overschrijvingen. De bank
identifier code (BIC) identificeert de bank. Elke bank in Europa heeft dus een
eigen code, bijvoorbeeld BANKBEBB.
Je vindt de BIC code nu al op je rekeninguittreksels of op de facturen van de
begunstigde.
E en nieuw over schr ijvingsf or mulier
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Voor Europese overschrijvingen is het nieuwe overschrijvingsf ormulier al
sinds 28 januari 2008 in gebruik.
Voor Belgische overschrijvingen wordt het nieuwe formulier geleidelijk aan
ingevoerd. Daarvoor hebben de banken een overgangsperiode tot 1 januari
2011. Tot dan blijven de bestaande Belgische formulieren naast de nieuwe
bestaan. Vanaf 1 januari 2011 blijf t er nog één formulier over voor alle
overschrijvingen. Er komen ook nieuwe regels:
De Europese banken mogen geen commissie van het bedrag afhouden.
De uitvoering van de betaling mag ten hoogste drie dagen duren, en
vanaf 2012 maar een dag, zoals in België al het geval is.
W at ver ander t er aan het over schr ijvingsf or mulier ?
Het nieuwe overschrijvingsformulier is roze en rood.
Er is geen strookje meer voor de klant.
De datum van je gewenste uitvoeringsdatum komt in de plaats van de
memodatum.
Je moet je IBAN vermelden en de BIC code van de begunstigde.
Je moet de naam van de begunstigde vermelden.
De datum waarop je het formulier ondertekent, valt weg.
De gegevens van de begunstigde staan nu onder de opdrachtgever.
In bijlage vind je een brochure met een voorbeeld van het nieuwe formulier.
Domiciliër ingen in heel het SE PA gebied
Op dit ogenblik kan je enkel domiciliëringen voor begunstigden in België uitvoeren,
maar vanaf 1 november 2009 kan dat voor heel het SEPA gebied. Dat wil zeggen dat
je met een domiciliëring bijvoorbeeld je elektriciteitsf actuur voor je vakantiehuis in
het buitenland kan betalen. Samen met het nieuwe Europese domiciliëringsformulier
komen er ook nieuwe regels. Zo zal je alle informatie over de betaling van de
schuldeiser ontvangen veertien dagen voor het geld van je rekening wordt gehaald.
Tot acht weken na de invordering kan je die dan betwisten (als het niet om een vast
periodiek bedrag gaat). Er komen ook twee nieuwe domiciliëringen bij: de eenmalige
domiciliëring en de domiciliëring tussen bedrijven (business-to-business).
Bet aalkaar t en
Tegen 2011 zullen alle bankkaarten binnen het SEPA gebied eenvormig zijn. Dat wil
zeggen dat je je bankkaart kan gebruiken in het SEPA gebied, zoals je dat nu in België
doet.

De federale overheid voert de nieuwe betalingsmiddelen geleidelijk in
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Vanaf september 2008 ontvang je het aanslagbiljet van de personenbelasting met het
nieuwe overschrijvingsf ormulier. Het aanslagbiljet is het biljet dat een betaling aan de
administratie van de belastingen of een teruggave vermeldt. Vanaf september 2008
gebruikt FOD Financiën enkel nog de nieuwe overschrijvingsformulieren.
Alle overheidsdiensten introduceren geleidelijk aan het nieuwe formulier en het
gebruik van het nieuwe bankrekeningnummer en BIC-code tot alle diensten op 1
januari 2009 zijn aangepast. Bij elke wijziging van een overheidsdocument geeft of
zendt de federale overheid een informatiebrochure met uitleg mee. De brochures vind
je ook in alle kantoren van FOD Financiën en in de postkantoren. De websites van de
federale overheidsdiensten geven eveneens meer informatie.
Meer info vind je op de website van de Belgische overheid www.belgium.be/sepa en
voor meer gespecialiseerde informatie kan je terecht bij je bank of op de site van de
Belgische Federatie van de financiële sector www.sepabelgium.be.
Van wie komt het initiatief?
Het eengemaakte gebied voor Europese betalingen is een logisch gevolg van het vrije
verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de Europese Unie en sluit
aan bij de Lissabon-strategie die de kenniseconomie en meer concurrentiekracht in
Europa moet bevorderen. Daarom creëerde de Europese Commissie een juridisch
kader dat de barrières tussen de verschillende landen opheft en dat de regelgeving
voor betaaldiensten in Europa harmoniseert. (Richtlijn 2007/64/EG van het Europese
parlement en de raad voor de betaaldiensten in de interne markt en tot wijziging van
richtlijnen 97/7/EG, 2000/12/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG. Tegen 1
november 2009 moet de richtlijn deel uitmaken van de Belgische wetgeving.
De Europese Commissie had via Charlie McCreevy, EU-commissaris voor de interne
markt en diensten, aan de Europese ministers van Financiën gevraagd om een
bijzondere inspanning te doen voor het SEPA dossier. Daarom bespreekt men bij elke
ECOFIN vergadering de invoering van SEPA.
Omdat SEPA een impact heeft op heel de maatschappij leidt een steering committee
op f ederaal niveau de introductie van de nieuwe betaalmiddelen in goede banen. De
gouverneur van de Nationale Bank van België is voorzitter van het comittee dat alle
betrokken partners samenbrengt: de ministers van de f ederale regering en van de
gewest- en gemeenschapsregeringen, topvertegenwoordigers van de banksector, De
Post, de ondernemingen en de consumentenverenigingen. Samen hebben ze een
migratieplan voor België opgesteld. De ministerraad heeft nu het luik van de
uitvoering binnen de federale overheidsdiensten goedgekeurd.
(*) Welke landen nemen deel aan SEPA?
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Het gaat om de 27 landen van de Europese Unie plus de landen van de Europese
Vrijhandelsassociatie.
EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (met de Azoren en Madeira), Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje (met de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië,
Verenigd Koninkrijk (met Gibraltar en Noord-Ierland) en Zweden.
EVA: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
De Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion
nemen deel, de andere gebieden niet. Andorra, Far Oër Eilanden, Groenland, Monaco,
San Marino, Vatikaanstad, de Kanaaleilanden en Isle of Man maken geen deel uit van
SEPA.
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Meestal heeft de begunstigde de gestructureerde mededeling vooraf afgedrukt.

De “gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst” vervangt
de memodatum.

Begin vanaf links bij het invullen van de vakjes voor de vermelding van de IBAN-rekeningnummers en de BIC. Voor meer informatie hierover : zie keerzijde.

(*) Zie keerzijde.

BE68 5390 0754 7034.

539 0075470 34.

deze van de opdrachtgever.

vermelding van de naam van
de begunstigde

de plaats van de memodatum

oranje)

De BIC moet verplicht worden vermeld, wanneer het IBAN
van de begunstigde niet met “BE” begint.

Bijvoorbeeld : BANKBEBB

De BIC van de begunstigde bank bestaat uit 8 of 11 karakters.

Voor de uitvoering van een overschrijving is naast het IBAN
ook de BIC
de bank waarbij de begunstigde zijn rekening heeft. Elk van de
ongeveer 6 000 Europese banken heeft haar eigen code.

Het IBAN van uw Belgische bankrekening staat vermeld
op uw rekeninguittreksels.

komt als IBAN overeen

met het Belgische bankrekeningnummer

Bijvoorbeeld :

In België telt het IBAN 16 karakters met de volgende structuur : “BE” gevolgd door 2 cijfers die op hun beurt worden
gevolgd door de 12 cijfers van het huidig bankrekeningnummer.

de rekeningen in alle overige SEPA-landen. Per land is er
een vaste lengte, maximum 34 karakters.

Het IBAN (International Bank Account Number) wordt
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Lijst van de deelnemers aan de werkgroepen
Ondernemingen - Overheden - Consumenten - Banken

Ondernemingen:
ABTO – Association of Belgian Tour Operators
Acerta
ADMB Logistiek vzw
Assuralia
ATEB
Base NV
Belgacom
CHU Liège - Centre Hospitalier Universitaire de Liège
Electrabel
ESS Abante 990
ESS Handel & Ambacht
ESS Securex
FEBEG
Febelfin
Financière Rémy Cointreau SA/NV - ATEB
Infrax
ISABEL
KPN Belgium N.V.
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Mobistar
Partena
SD Worx
SPE-Luminus
SWDE - Société wallonne des eaux
Telenet NV
UCM
UNIZO Internationaal
USS
VMW - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
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Overheden:
CSVCPRW - Conseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
Federale Politie
FOD Budget en Beheerscontrole
FOD Defensie
FOD Economie - Raad voor de Mededinging
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
FOD Financiën
FOD Financiën - Belastingen
FOD Financiën - Thesaurie
FOD Informatie- en Communicatietechnologie - FEDICT
FOD Justicie
FOD Sociale zekerheid - RIZIV
FOD Sociale zekerheid
Kabinet van Minister Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Ministère de la Communauté Française - CFWB
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Ministère de la Région Wallonne
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Ministerium der Deutschsprachige Gemeinschaft
Rijksdienst voor Pensioenen
UVCW - Union des villes et communes de Wallonie
VSGB - Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VVP - Vereniging van Vlaamse Provincies
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Consumenten:
GOC
OIVO-CRIOC
Test-Achats / Test-Aankoop

Banken:
FORTIS
DEXIA
ING
KBC
POSTE
AXA
BNB

