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Financiering en treasury

In dit artikel schets ik eerst de nog steeds spelende proble-

men bij de invoering van SEPA. Het uitstel van de deadline 

naar augustus was niet voor niets en nog steeds worstelen 

partijen met de overstap. Ik zal kort de oplossingswegen 

schetsen die voor deze ondernemingen openstaan. Daarna ga 

ik in op het ingewikkelde aspect van banking-fee manage-

ment, en hoe ondernemingen daarop fors kunnen besparen. 

Ten slotte komt electronic-bankaccount management aan de 

orde: de volledig digitale communicatie tussen een onderne-

ming en haar bank. Mijns inziens kan deze vorm van commu-

niceren pas succesvol zijn als bedrijven intern hun bank-ac-

countmanagement volledig op orde hebben.

SEPA blijft lastig
Voor cashmanagers van grotere ondernemingen is SEPA nog 

steeds een belangrijk thema en een continue uitdaging. Alle 

activiteiten die moeten garanderen dat hun bedrijf SEPA-

proof is, zijn nu op de eerste augustus gericht, de nieuwe 

deadline voor de overgang. Ondanks de verschuiving, de 

eerdere deadline was immers in februari van dit jaar, zal het 

waarschijnlijk zo zijn dat een behoorlijk aantal ondernemin-

gen de transitie niet voor augustus in haar geheel weet af te 

ronden. Ze zijn te laat met de voorbereidingen begonnen. 

Daarnaast hebben ook nog niet alle banken hun SEPA-versie 

definitief ingericht, dus een continue afstemming tussen de 

financiële instellingen en hun klanten blijft geboden.

Wat kunnen bedrijven die hun SEPA-proces nog niet hebben 

afgerond doen? Ten eerste is het goed dat iedereen zich reali-

seert dat het hierbij niet gaat om een zwart-witprobleem. Met 

tussenoplossingen, zogenaamde workarounds, kan een onder-

neming provisorisch aan de SEPA-eisen voldoen. Ze kan deze 

workarounds in de loop van de tijd gefaseerd optimaliseren of 

vervangen door een definitieve oplossing. 

Voordat ik tijdelijke oplossingen voor de SEPA-transitie be-

spreek, wil ik benadrukken dat er geen workaround moge-

lijk is om bestanden te converteren naar de IBAN- en BIC-

standaarden. 

Tussenoplossingen
Bedrijven moeten bij het betalingsverkeer onderscheid maken 

tussen credit transfer en direct debits (incasso). De tussenop-

lossing voor credit transfer is relatief eenvoudig. De onderne-

ming kan gebruikmaken van een formateringsservice. Zonder 

een passende oplossing zullen veel ondernemingen niet in 

staat zijn de data in de SEPA-betaalformaten aan te leveren 

die de banken eisen. 

Theoretisch kan hiervoor van conversieservices van de betref-

fende banken gebruikgemaakt worden. Dit is echter een kost-

baar traject. Daarnaast mogen banken de oude formaten vanaf 

de nieuwe deadlinedag van 1 augustus 2014 van de wetgever 
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BEDRIJVEN EN BANKEN
De invoering van SEPA heeft veel duidelijk gemaakt: een ‘harde’ Europese deadline voor invoering van een 
nieuwe standaard is toch niet zo hard en een ‘standaard’ kent vele dialecten, die niet alleen per land, maar 
ook per bank verschillen. Maar, zegt de auteur, het werd vooral duidelijk dat communicatie tussen onder-
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zijn ingericht ontstaat een kosteneffectief en compliant treasuryproces.
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niet meer aannemen. Tegelijkertijd, en in tegenspraak daar-

mee, heeft diezelfde wetgever alle banken verplicht noodmaat-

regelen aan te bieden aan klanten die onvoldoende op de  

overgang zijn voorbereid. Deze maatregel is ingesteld om te 

voorkomen dat de economie met SEPA gaat haperen. 

Om uit dit dilemma te komen, bieden banken op dit moment 

verschillende mogelijkheden aan in een behoorlijk breed 

spectrum aan conversieservices, zowel op het gebied van de 

conversie zelf, als ook op het gebied van de kosten die ze klan-

ten in rekening brengen en de praktische uitvoerbaarheid van 

het conversieproces. 

Conversieservices ook in augustus
Zodoende kunnen we ervan uitgaan dat er ook na de dead-

line nog conversieservices zullen zijn, waarbij elke separate 

oplossing echter nauwkeurig door ondernemingen geanaly-

seerd moet worden. Welke service heeft het bedrijf werkelijk 

nodig? Welke functionaliteit biedt de dienst van de bank 

precies aan en wanneer in het proces vindt de conversie 

exact plaats? Voldoen de bestanden die de klant heeft aan de 

eisen die de bank stelt om de service te kunnen laten functi-

oneren? Het belangrijkste feit is echter dat banken de oude 

formaten beslist nog langer zullen verwerken en als SEPA-

betaalbestand uitvoeren. Ondernemingen die hun conversie 

nog niet op orde hebben, moeten daarbij weliswaar rekening 

houden met hoge kosten, maar daar staat tegenover dat de 

betaalroutine van het bedrijf kan blijven functioneren, wat 

een voorwaarde is voor de bedrijfscontinuïteit.

Conversieservices bieden daarom een overgangsoplossing die 

na 1 augustus blijft werken, maar deze wordt onnodig duur. 

Daarom pleit alles ervoor dat ondernemingen hun SEPA-pro-

bleem nú oplossen en het niet verder voor zich uit schuiven.
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Formats
Ondernemingen moeten controleren of een workaround in 

de vorm van een conversieslag semantisch mogelijk is en of de 

bestaande formats een-op-een kunnen worden geconverteerd 

naar het SEPA-format. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld 

doordat de onderneming nog niet IBAN/BIC gebruikt, dan is 

er sprake van een master-dataprobleem. De bestanden zullen 

dan eerst aan die standaarden moeten voldoen, voordat ze 

überhaupt kunnen worden omgezet naar SEPA.

Nationale formats voor het betalingsverkeer zijn doorgaans 

naar het ISO XML-format te converteren. De kern van het 

probleem is dus niet de conversie zelf, maar de vele verschil-

len tussen de nationale standaards en het meer algemene  

SEPA-protocol, ook wel het SEPA Rulebook genoemd. Zo is 

bij SEPA een adressering met IBAN en BIC verplicht, terwijl 

nationale standaarden doorgaans op het gebruik van een re-

keningnummer in combinatie met een bankcode berusten. 

Daarbovenop komen nog verschillen bij vooral direct debits, 
waarbij uitgebreidere bestanden nodig zijn (SEPA direct debit 

mandate). Een conversieservice kan niet functioneren als die 

uitgebreidere info niet aanwezig is. Er kunnen immers geen 

bruikbare data gegenereerd worden als die er niet al aan de 

bron zijn. De weg naar een ideale oplossing gaat dan via het 

stapsgewijs aanpassen van de betaalbestanden: bank voor 

bank of format na format.

Management machtigingen
Hiervoor bleek al dat tussenoplossingen bij overschrijvingen 

slechts onder bepaalde voorwaarden functioneren. Nog uitda-

gender is het proces bij incasso’s. Hier komt namelijk als extra 

proces het managen van de machtigingen van de klanten of 

partners bij. Zij hebben immers een machtiging moeten ge-

ven die het de onderneming toestaat geld van hun rekening af 

te schrijven. SEPA stelt aan het administreren van deze mach-

tigingen veel strengere eisen dan voorheen het geval was.

Om aan die strengere eisen te voldoen, heeft een bedrijf ver-

schillende mogelijkheden. Wanneer de onderneming met 

slechts één ERP-oplossing werkt, is het verstandig de machti-

gingen daar te laten. Bij heterogene ERP-landschappen moe-

ten de machtigingen binnen een zo klein mogelijk aantal 

ERP-omgevingen afgewikkeld worden. Een eenvoudige en 

niet te dure tussenoplossing ontstaat door al deze machtigin-

gen in een apart systeem te managen, losgeweekt van het be-

taalverkeer. Het nadeel is dan wel dat elk SEPA-bestand nog 

eens met specifieke machtigingsinformatie moet worden ver-

rijkt, desnoods handmatig. Pas daarna kan het worden ver-

werkt door de eBanking-oplossing.

Het bundelen van de machtigingenadministratie met de be-

taaloplossing is de meest efficiënte oplossing. Het geheel kan 

dan als een centraal en geïntegreerd proces aangestuurd wor-

den. Als deze oplossing in het ERP-systeem is geïntegreerd, 

dan zijn ook de klantgegevens altijd actueel. De onderneming 

beschikt zo over een flexibele en schaalbare oplossing voor 

het administreren van de machtigingen.

Besparing op bankkosten
Naast de hiervoor behandelde SEPA-conversie, al dan niet 

middels workarounds, heeft de treasury-afdeling nog andere 

problemen op te lossen. Denk daarbij aan bank-feemanage-

ment, dat het mogelijk moet maken de kosten te controleren 

die de bank in rekening brengt aan zakelijke klanten voor het 

gebruik van de verschillende conto’s. Financiële managers van 

bedrijven ergeren zich er allang aan dat de kosten die banken 

hun zakelijke klanten in rekening brengen voor het gebruik 

van de conto’s niet inzichtelijk zijn. Banken zijn bij deze factu-

ren alles behalve transparant. Het probleem is vooral dat het 

transactietype of de dienst waarvoor kosten worden berekend, 

niet of slechts zeer onduidelijk wordt aangegeven.

Wie de facturen voor de bankkosten wil controleren of analy-

seren moet dat vaak handmatig doen. Daarnaast kost de con-

trole erg veel tijd. Eventuele fouten in de afrekening worden 

doorgaans niet ontdekt, wat bij grote ondernemingen tot 

enorme extra kosten leidt. Vaak lopen de jaarlijkse kosten die 

de banken berekenen voor die bedrijven gemakkelijk op tot 

zescijferige bedragen.

Binnen het zogenaamde Transaction Workflow Innovation 

Standards Team (TWIST)-initiatief wordt er om die reden op 

aangedrongen dat financiële instellingen de bank services  
billing-standaard gebruiken. Deze XML-standaard definieert 

de manier van rapporteren van financiële instellingen naar 

hun klanten. Helaas maken nog lang niet alle banken gebruik 

van deze standaard.

Om die reden is het gebruik van een controlling-oplossing, 

zoals de Bank Fee Manager van TIS een volwaardig alterna-

tief. Deze oplossing verzamelt kostenposten die de bank  

doorbelast direct bij de bron en controleert de posten geheel 

automatisch. Op die manier kunnen foute bedragen zonder 

handwerk ontdekt worden. Dit kan leiden tot een besparing 

van 15 procent op de kosten die banken in rekening brengen 

voor de verschillende conto’s.

Digitale communicatie met bank
Een ander belangrijk thema ‘na SEPA’ is het electronic-bank-

accountmanagement (EBAM). Of het nu gaat om het digitaal 

openen en beëindigen van conto’s of over het delen van infor-

De tussenoplossing voor credit  

transfer is relatief eenvoudig
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matie over tekengerechtigden (of mensen die dat niet meer 
mogen zijn): EBAM moet bij de uitwisseling van informatie 
tussen banken en klanten zorgen voor transparantie, centrali-
satie, efficiëntie en een forse kostenvermindering. En, min-
stens zo belangrijk, ervoor zorgen dat aan alle governance- 
eisen, waaronder het vierogenprincipe, wordt voldaan.
Om volledig te kunnen profiteren van de voordelen van 
EBAM, moeten de meeste ondernemingen eerst hun eigen in-
terne processen optimaliseren. Pas daarna is de basis voor een 
doorgaand eenduidig betalingsproces gewaarborgd. Dit func-

tioneert het best via een gestructureerd intern BAM-systeem 
met daarbij passende softwareoplossingen.
BAM-systemen fungeren als algemene basis voor efficiënt be-
heer van bankrekeningen en voor het uitwisselen van reke-
ninginformatie en documenten die betrekking hebben op de 
betreffende conto’s. De communicatie over de rechten die me-
dewerkers hebben bij bankactiviteiten bijvoorbeeld, wordt 
met dit soort systemen een stuk duidelijker en overzichtelij-
ker. Alleen al uit het oogpunt van governance hebben een 
hoofdkantoor en de centrale treasury-afdeling van een onder-
neming bij het goed invoeren van BAM steeds een zo duide-
lijk mogelijk overzicht nodig van alle rekeningen die de on-
derneming gebruikt. 
Compliancyvoorschriften vereisen ook dat steeds bekend is 
wie tekenbevoegd is en dat dergelijke rechten real time wor-
den gegeven of ingetrokken bij veranderde omstandigheden. 
De eerste stap voor een onderneming is het toetsen van de in-
terne processen van het rekeningbeheer.
Adequaat bankrekeningmanagement is de grondvoorwaarde 
voor succesvol financieel en risicomanagement in een onder-
neming. Dit management is gebaseerd op drie zuilen: 

 ~  een eenduidige afstemming van alle verantwoordelijkheden 
binnen de gehele onderneming;

 ~  een data-basis die niet alleen compleet is, maar ook be-
trouwbaar blijft bij updates; 

 ~  gestandaardiseerde, geautomatiseerde workflows.

Eerst BAM, dan EBAM
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat ondernemingen eerst 
hun interne processen, zoals het openen of sluiten van reke-
ningen, alsmede de veranderingen van bijvoorbeeld teken-
bevoegdheden en andere machtigingen vooraf moeten ana-

lyseren en indien noodzakelijk opnieuw inrichten. Met een 
centraal BAM-platform creëert een bedrijf een eerste basis 
voor een samenhangend datamanagement en een duidelijke 
taakverdeling voor het onderhouden en administreren van 
belangrijke informatie over wereldwijde bankrekeningen. 
Op die manier zijn er qua transparantie, centralisatie, kos-
tenreductie, en niet te vergeten governance, al forse effecten 
te bereiken, zonder dat EBAM überhaupt nog aan de orde is. 
Pas wanneer aan deze eerste voorwaarden is voldaan, het sys-
teem goed is ingericht en de processen intern optimaal zijn, 
kunnen de banken die EBAM ondersteuning bieden erop 
aansluiten. Wie daarbij de ervaring met het communiceren 
met en tussen banken in weet te zetten, die het SEPA-traject 
opleverde, heeft zicht op een efficiënte en toekomstvaste in-
richting van zijn payment factory.
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