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FORUM STANDAARDISATIE    

 

Bijlagen: - 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 5 december 2013 Versie 1.0 

Betreft: Voortgang adoptie SEPA-standaarden 

Doel 

Het College Standaardisatie wordt gevraagd kennis te nemen van de 

resultaten van de uitvraag onder sectorale overheidskoepels die het Forum 

Standaardisatie onlangs heeft uitgevoerd.  

 

Rijk (via DG-OBR) 

SEPA-migratie rijksoverheid ligt goed op koers. Dankzij de rijkscoördinator bij 

het Agentschap van de Generale Thesaurie is wederom een beeld van de stand 

van zaken en voortgang van de SEPA-migratie ontvangen per oktober 2013. 

Per ministerie(-onderdeel)  treft u hierna dit beeld aan. SEPA staat voor Single 

European Payments Area.  Sommige ministeries zijn al volledig over naar 

SEPA en de laatste planningen geven aan dat naar verwachting nog dit jaar de 

laatste onderdelen tijdig overgaan.  

Volledig live zijn Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, 

Infrastructuur & Milieu, OCW, SZW, VWS, CJIB en P-Direkt. 

Nog niet volledig Live (uitsluitend de onderdelen die nog moeten worden 

genoemd, de rest is al wel over): 

a) Binnenlandse Zaken: nog naar de SCT (Sepa Credit Transfer) moeten de 

Werkmaatschappij (planning 1 november 2013), de Huurcommissie 

(planning 1 december 2013), het Rijksdienst Caribisch Gebied (planning 19 

november 2013) en de Tweede Kamer voor haar salarisbetalingen 

(planning november 2013). Nog naar de SDD (Sepa Direct Debit) moeten 

de Tweede Kamer (planning november-december 2013) en de Raad van 

State (november-december 2013). 

b) Defensie: Salarisbetaalsystemen NSK en DCHR gaan in 2 stappen naar de 

SCT: op 7 november 2013 de eerste tranche, op 15/16 november 2013 de 

tweede tranche; 

c) Dienst Uitvoering Onderwijs: moet nog naar de SCT (planning 27 

november 2013) en de SDD (planning december 2013); 

d) Economische Zaken: Het Agentschap Telecom, de Dienst Regelingen en de 

Voedsel- en Warenautoriteit moeten nog naar de SDD: planning 

november-december 2013; 
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e) Veiligheid & Justitie: Nog naar de SCT moeten de salarisbetalingen van de 

KLPD (planning november 2013) en de overige betalingen van de KLPD 

(planning onduidelijk). Nog naar de SDD moeten Griffie (planning 1e helft 

november) en Rechtspraak (deze incasseert nog niet. Mocht er tijd zijn 

gaat zij in december, anders in februari 2014 feitelijk geen migratie dus); 

f) Belastingdienst: reeds over naar de SCT en SDD. Uitsluitend nog de IBAN 

Acceptgiro (november – december 2013). 

 

Zelfstandige Bestuursorganen (via Manifestgroep) 

SEPA heeft geen prioriteit voor de Manifestgroep. Dat laatste betekent 

overigens nadrukkelijk niet dat partijen hier niet aan werken. 

 

Provincies (via IPO) 

Het beeld bij provincies is positief. Hieronder volgen de details per provincie: 

Groningen: is klaar; 

Fryslân: belangrijkste proces (betalingen) is over. Incasso aangepast door 

Centric, nu moet alleen nog het automatisch incassoformulier aangepast 

worden. Gebeurt nog in november 2013; 

Drenthe: is klaar; 

Overijssel: is klaar; 

Flevoland: heeft geüpgrade naar Coda v12, dit is volledig voor SEPA ingericht, 

momenteel bezig met test, maar in principe dus wel klaar; 

Gelderland is klaar; 

Utrecht: is klaar; 

Noord-Holland: transporten in SAP zijn in productie, de conversie van de 

banknummers is volgende week (half november); 

Zuid-Holland: is klaar; 

Brabant: is klaar;  

Zeeland: is klaar; 

Limburg: is klaar; 

IPO: is klaar. 

 

Waterschappen (via UvW) 

Het beeld van de waterschappen en de belastingkantoren (daar ligt de 

grootste opgave) , is dat zij voor wat zij zelf kunnen doen wel tijdig klaar 

zullen zijn, maar wel wat zorgen hebben of hun softwareleveranciers tijdig 

gereed zullen zijn. Ook het systeem van betalingsverkeer dat door de 

Waterschapsbank wordt geleverd schijnt nog niet helemaal gereed te zijn.  

 

Gemeenten (via VNG)  

De deadline moet worden gehaald, want er zal geen sprake kunnen zijn van 

uitstel – dat hebben wij in onze ledenbrief van 4 november duidelijk aan onze 

leden voorgehouden. Of gemeenten de deadline halen is in hoge mate 

afhankelijk van hun softwareleveranciers. Nu zijn nog niet al hun systemen 

SEPA-proof, maar zij werken daar wel hard aan en hebben er een planning op 

afgegeven. KING houdt de (‘convenant’-) leveranciers scherp (vermelding in 

de softwarecatalogus). VNG heeft gemeenten aanbevolen om zich te 

oriënteren op een ‘plan B’ (het inzetten van intermediaire conversiediensten) 

wanneer er aan wordt getwijfeld of hun leverancier(s) de deadline zullen 

halen. 

Als de deadline niet wordt gehaald kunnen incassoprocedures niet volgens het 

gebruikelijke schema verlopen. Betalingen zullen handmatig moeten worden 

uitgevoerd. In de aanloop naar de deadline zal zich in toenemende mate het 
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probleem voordoen, dat capaciteit en deskundigheid schaarser en duurder 

wordt (“filevorming”). 

 

Gemeenten moeten nu sluitende afspraken met het hun baken en vooral hun 

softwareleveranciers. Komen die niet tot stand, dan moet een plan B worden 

ontwikkeld, dat kan voorziening in het inzetten van intermediaire 

conversiediensten. Die maken het betalingsverkeer echter duurder. 

 

Het Forum Standaardisatie heeft geen nieuwe cijfers van Bank Nederlandse 

Gemeenten ontvangen. In april 2013 vond 3 tot 4% van de overboekingen 

plaats via de SEPA-standaarden en waren er nog geen BNG-klanten die o.b.v. 

de SEPA-sandaarden incasso’s uitvoerden. BNG verwachtte toen een 

migratiepiek aan het einde van 2013. 
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