
De gevolgen van SEPA 

Per 1 februari 2014 gaat iedereen in 

Europa over op de richtlijnen voor 

SEPA—Single EURO Payments Area. Het 

is belangrijk voor bedrijven om tijdig 

actie te nemen. 

Naast een nieuw bankrekening num-

mer IBAN (international Bank Account 

Number) verandert er nog meer. Ook 

de standaarden van de meeste betaal-

middelen veranderen. Zo komen er 

nieuwe standaarden voor overschrij-

vingen en incasso’s. Vooral de stan-

daarden voor incasso’s verschillen van 

de huidige. Daarnaast komen er ande-

re bestandsformaten voor het verzen-

den van grote hoeveelheden over-

schrijvingen en incasso’s.  

De voorwaarden voor de machtigingen 

worden aangescherpt. Alleen de 

schriftelijke machtiging is formeel 

geldig en moet beschikbaar blijven 

voor navraag. Daarnaast zullen bedrij-

ven extra gegevens moeten toevoegen 

aan de machtigingen zoals incassant 

ID, kenmerk van de machtiging, IBAN 

van de debiteur en datum van onderte-

kening van de machtiging. 

Uw vennoot in verandering 

Welkom bij Advies Bevers B.V.! 

Wij zijn een Europees opererend busi-

ness consultancy bureau en helpen 

klanten bij het operationaliseren van 

de strategie. Efficiënter en effectiever 

werken, tegen lagere kosten en daar-

door hogere winst.  

Advies Bevers B.V. is een no nonsens 

bedrijf. We zeggen waar het op staat 

en doen waar we voor staan. Alleen 

dan voegen we waarde toe voor onze 

klanten. 

Bepaal nu de impact van 

SEPA op uw organisatie 

Uw organisatie wordt ondersteund 

met de volgende werkzaamheden: 

Uitvoeren interviews met directie, 

management en medewerkers 

Vaststellen impact SEPA op        

bedrijfsstrategie (A) 

Vastleggen huidige werkwijze       

zonder SEPA (B) 

Vastleggen toekomstige werkwijze  

met SEPA (C) 

Deskresearch huidige proces      

beschrijvingen 

Deskresearch uitingen naar mede   

werkers, klanten, leveranciers    

(loonstroken, facturen, briefpapier,  

 website, etc.) 

Uitvoeren analyse op systeem   

landschap 

Uitvoeren interviews met de       

leveranciers van uw IT-oplossingen 

Vastleggen toekomstige werkwijze 

met SEPA (C) 

Uitvoeren verschillenanalyse tussen  

huidige werkwijze (B) en de        

toekomstige werkwijze (A + C) 

Schrijven SEPA impact analyse en  

beslis document als input voor het   

project plan SEPA 

Werkzaamheden Hoe verder? 

Bedrijven zullen allereerst een impact-

analyse moeten uitvoeren. De uit-

komst van deze analyse bepaalt wat er 

in uw specifieke situatie moet gebeu-

ren. In het algemeen gelden de volgen-

de aanpassingen: 

 Aanpassingen in financiële           

software om de nieuwe betaal 

formaten te ondersteunen 

 Aanpassingen in andere software 

zoals koppelingen met maatwerk, 

webshop, websites, leveranciers 

 Vervangen en/of aanpassen    

betaalmethodes voor uw klanten 

 Nieuwe incassocontracten en 

eventueel nieuwe machtigingen 

 Uitgebreidere machtigingen     

administratie vereist 

 Wijzigingen in administratieve 

incasso processen 

 Aanpassen communicatie zoals 

loonstroken, facturen, brief     

papier, website, etc. 



Hoe kunnen we u nog meer 

van dienst zijn? 

Info over producten en 

diensten 

Programma en project management 

 

Management van grote en complexe 

programma’s en projecten 

 

Interim management 

 

Project Portfolio Management 

 

Programma en project bureaus  

 

Software selectie & implementatie 

 

Data audit, analyse en migratie 

 

Proces (her)ontwerp 

 

Proces optimalisatie 

 

Business Consultancy 

 

Wilt u meer weten over de gevolgen 

van SEPA?  

 

Neem vrijblijvend contact met ons 

op voor een presentatie over de 

gevolgen van SEPA. 

Advies Bevers B.V. 

Alex van Dam 

 

Telefoon: +31 6 515 20 480 

Fax: +31 84 210 03 04 

Email: info@adviesbevers.nl 

Aan de inhoud van deze nieuws-

brief kunnen geen rechten worden 

ontleend  
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