Betalen in Europa met SEPA
Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen:
de Single Euro Payments Area (SEPA). Tweeëndertig landen, waaronder alle landen van de Europese Unie,
hebben ervoor gekozen om betalingen en betaalverkeer per 1 februari 2014 op dezelfde wijze uit te
voeren. Hiermee ontstaat één euro betaalgebied, zowel voor bedrijven als voor consumenten. Alle
betaalproducten, zoals de overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen
door producten die voldoen aan de regels voor SEPA. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in
Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse
betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

Impact van SEPA?
SEPA heeft namelijk niet alleen een impact op de ICT binnen uw organisatie maar ook op de inrichting van
uw (HR en financiële) processen en procedures. Het is belangrijk dat bedrijven tijdig actie ondernemen
om te kunnen overgaan op deze nieuwe standaarden. Dit betekent dat het voor uw bedrijf zaak is om snel
inzicht te krijgen in de risico’s en in de kansen die SEPA voor uw organisatie biedt.
Voor de Europese overschrijvingen geldt dat:
• Op uniforme wijze in het binnenland en de rest van SEPA betaald kan worden;
• Het gebruik van IBAN verplicht is. De overgang naar IBAN zo gemakkelijk mogelijk is gemaakt;
• De bestandsformaten voor betalingen wijzigen;
• Het verschil met de bestaande binnenlandse en internationale overschrijving in euro verder zeer
beperkt is.

Real Support en SEPA
Real Support heeft de nodige expertise in huis om de overgang naar SEPA uit te voeren en te begeleiden.
Wij hebben de inrichting voor SEPA al bij meerdere klanten gedaan en alle stappen hiervoor vastgelegd.
Hiervan kan uw organisatie optimaal profiteren door een snelle implementatie dankzij deze
documentatie. Voor meer informatie over SEPA kunt u contact opnemen met het Real Support SEPA
team via info@realsupport.nl
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