
De Europese regelgeving voor betaaldiensten (Payment Services Directive, PSD) is de verreikende wetgeving 

van de Europese Unie waarin de levering van betaaldiensten door banken en andere instellingen is geregeld. 

Doelstellingen van de PSD zijn om het betalingsverkeer efficiënter, concurrerender en transparanter te maken, en 

om de consument bescherming te bieden. 

 

Alle 30 landen van de Europese Economische Ruimte zijn gestart met het implementeren van de PSD in hun 

nationale wetgeving in november 2009. Lidstaten hebben enige vrijheid wat betreft de implementatie van 

sommige bepalingen. Hierdoor zijn er verschillen in de wijze waarop de wetten in de praktijk worden gebracht. 

De PSD vormt het vereiste juridische fundament voor de toepassing van SEPA en bevat uniforme regels voor 

betaaldiensten, zoals de autorisatie van betalingen, het terugsturen (return) van betaalopdrachten en het recht op 

terugboeking (refund). 

 



Op 1 februari 2014 worden de huidige lokale overschrijvingen en incasso/domiciliëring vervangen door SEPA 

(Single Euro Payments Area) betaalproducten. Vanaf dan gelden voor alle eurobetalingen binnen het SEPA-

gebied dezelfde voorwaarden en zijn dezelfde rechten en verplichtingen van toepassing, ongeacht of deze 

betalingen nationale grenzen overschrijden. 

Betalen in het SEPA-gebied wordt hiermee net zo snel en goedkoop als binnenlandse betalingen. Dankzij 

gemeenschappelijke standaarden, een snellere afwikkeling en minder complexe cash flows kunnen bedrijven hun 

financiële waardeketen optimaliseren in de richting van een meer centraal aangestuurde treasuryfunctie. 

SEPA is bedoeld om in Europa een geïntegreerde betaalmarkt te creëren voor alle bedrijven en personen die in 

euro's betalingen verrichten of ontvangen. De huidige nationale betaalsystemen worden vervangen door één 

enkele set SEPA-standaarden. Hierdoor kunnen bedrijven en personen via hun bestaande bankrekening met 

behulp van gestandaardiseerde betaalproducten aan wie dan ook binnen het SEPA-gebied betalingen verrichten. 

Door SEPA ontstaat meer concurrentie op het gebied van betaaldiensten. Hiervan kunnen bedrijven en personen 

profiteren. 

De voordelen van SEPA hangen grotendeels af van de aard van uw activiteiten. Voor bedrijven die uitsluitend op 

de binnenlandse markt actief zijn, zijn er minder voordelen dan voor bedrijven met een internationaal profiel of 

voor bedrijven die grote hoeveelheden grensoverschrijdende transacties binnen Europa verrichten. SEPA dient in 

ieder geval als een gelegenheid te worden gezien om bepaalde problemen waar u vandaag de dag mee te 

maken heeft aan te pakken. 

Door al uw betalingen via één bankrekening te beheren, stelt SEPA u in staat om uw financiële waardeketen te 

verbeteren: u kunt uw bankrekeningen in euro's rationaliseren, de kosten verlagen, de liquiditeit optimaliseren en 

de risico's beter beheersen. Ook kunt u profiteren van kortere verwerkingstijden van betalingen, meer 

betrouwbaarheid bij automatische reconciliatie, een beter voorspelbare afhandeling van geweigerde en 

teruggestuurde opdrachten, alsmede van een hogere efficiency. 

De verbeteringen bij de overstap naar SEPA in het kort: 

■Vereenvoudiging van rekeningstructuren: één rekening voor ontvangsten in euro's 

■Eén transactie- en rapportageformaat 

■Een verbeterde reconciliatie als gevolg van een betere gegevenskwaliteit. Dat betekent dat u een beter inzicht 

heeft in teruggestuurde en geweigerde transacties 

■Dat overboekingsinformatie door het gehele betaalkanaal wordt doorgegeven 

■Dat shared service centres velden voor de oorspronkelijke opdrachtgever en de uiteindelijke begunstigde 

kunnen gebruiken 

Een belangrijke doelstelling van SEPA is om de Europese betaalomgeving te harmoniseren en te 

standaardiseren via de invoering van nieuwe betaalproducten. Alle SEPA-producten bevatten de volgende 

gemeenschappelijke standaardelementen: 

 ■Betalingen/ontvangsten in euro's 

■Geen onderscheid tussen binnenlandse en pan-Europese grensoverschrijdende transacties 

■Gebruik van het International Bank Account Number (IBAN) en de Bank Identifier Code (BIC) 



■Een gegarandeerde maximale verwerkingstijd 

■Gemakkelijker aanbieden en reconciliëren van betalingen op STP-basis (Straight-Through-Processing) 

■Meer transparantie qua prijsstelling 

■Voorspelbare behandeling van geweigerde en teruggestuurde opdrachten 

■End-to-end meenemen van referentiegegevens van de klant 

■Verplicht gebruik van de internationale UNIFI (ISO 20022) XML-standaarden 

■Afzonderlijke specificatie van bankkosten, zonder dat deze van de hoofdsom worden afgetrokken 

Met het Europese incasso/domiciliëring kunnen crediteuren pan-Europees eenmalige of terugkerende 

bedragen in euro's incasseren. Het Europese incasso/domiciliëring is in 2009 gelanceerd en heeft de 

verantwoordelijkheden van crediteuren vergroot. Zij dienen hun processen te herstructureren en extra procedures 

in te bouwen. In veel landen zullen de gevolgen van de overstap naar het Europese incasso/domiciliëring groter 

zijn dan van de overstap naar de Europese overschrijving. 

Bij het Europese incasso/domiciliëring zijn crediteuren verplicht de oorspronkelijke machtigingen te bewaren, 

deze te digitaliseren en bij iedere incasso/domiciliëringsopdracht machtigings/mandaatgerelateerde informatie te 

verzenden. Ook dienen zij een voorbericht te sturen voordat geld van de rekening wordt afgeboekt. In de meeste 

Europese landen is het mogelijk om bij de overstap naar het Europese incasso/domiciliëring de bestaande 

machtigingen opnieuw te gebruiken. Wel vereist de overstap aanpassingen en dient nieuwe informatie te worden 

toegevoegd aan nieuwe machtigingen voor de standaard business-to-consumer-variant. 

Naast de standaardelementen voor SEPA-producten dient het Europese incasso/domiciliëring te voldoen aan de 

volgende richtlijnen: 

1. Machtigingen 

 Deze dienen op papier of elektronisch gearchiveerd te worden, inclusief de nieuwe standaard gegevensvelden. 

Crediteuren zijn verantwoordelijk voor het beheer en het opslaan van machtigingen. 

2. Pre-notificatie 

 Crediteuren dienen 14 dagen voorafgaand aan de afboeking op de rekening een kennisgeving vooraf aan 

debiteuren te zenden. Voor terugkerende incasso's/domiciliëringen kan dit een jaarlijkse kennisgeving zijn voor 

alle inningen gedurende het jaar. 

3. Terugboekingstermijn (alleen B2C) 

 Acht weken voor geautoriseerde incasso's/domiciliëringen, 13 maanden voor ongeautoriseerde 

incasso's/domiciliëringen. 

4. Uitvoering 

 Op dezelfde dag, mits het standaard Europese incasso/domiciliëring bij de debiteurbank is gearriveerd. 

Hieronder vindt u uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn.  

 

 



Varianten van het Europese incasso/domiciliëring 

Het Europese incasso/domiciliëring kent twee afzonderlijke varianten: 

Standaard Europese incasso/domiciliëring:  gebruikt voor incasso's/domiciliëringen bij personen en zakelijke 

klanten. De terugboekingstermijn bedraagt voor geautoriseerde transacties acht weken. 

Zakelijke Europese incasso/domiciliëring:  gebruikt voor incasso's/domiciliëringen tussen bedrijven. Er is geen 

terugboekrecht voor geautoriseerde transacties.  

Bedrijven die als crediteur met beide varianten willen werken, dienen twee contracten met de bank af te sluiten. 

Nieuwe tijdslijnen voor het gebruik van Europese incasso's/domiciliëringen. Houdt u rekening met de 

volgende tijdslijnen bij het insturen van uw Europese incasso/domiciliëringsopdrachten Hieronder ziet u een 

vergelijking van beide varianten: 

 

Standard European direct debit: 

 

D-14 Deadline on which pre-notification must be sent 

D-5 
Deadline for creditor's bank to call for the first or a one-off payment at the debtor's bank (delivery may be made as of 6 

months before due date or the date on which first payment is received, at the earliest) 

D-2 
Deadline for creditor's bank to call for recurrent payments (delivery may be made as of 6 months before due or receiving 

date, at the earliest) 

D Due date / payment date 

D+5 Deadline to process payment refusal 

D+8 weeks End of refund period 

D+13 months End of refund period in the case of no valid mandate 

 



 

European B2B direct debit: 

 

D-14 Deadline on which pre-notification must be sent 

D-1 
Deadline for creditor's bank to call for first/one-off payment at debtor's bank (delivery may be made as of 6 months before date 

or the date on which first payment is received, at the earliest) 

D Due date / payment date 

D+2 Deadline to process payment refusal 

Mocht u in diverse Europese landen al gebruikmaken van binnenlandse incasso/domiciliëringsproducten, houdt u 

er dan rekening mee dat er in ieder land andere regels gelden voor de harmonisatie van de huidige 

machtigingen/mandaten naar het nieuwe Europese incasso/domiciliëring.  

 

 


