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Met de invoering van SEPA wil de Europese Commissie het 
betalingsverkeer binnen de Europese Unie efficiënter en 
goedkoper maken. SEPA wordt de standaard voor 
betalingsverkeer binnen 29 Europese landen. Als gevolg van 
SEPA worden alle betalingen in dit gebied beschouwd als 
binnenlandse betalingen. In opdracht van de EC heeft 
Capgemini onderzoek gedaan naar de gevolgen van SEPA voor 
verschillende stakeholders. In dit artikel een beschrijving van 
de resultaten daarvan.

MARTIJN ROM COLTHOFF EN RIK BRINKS

SEPA scenario’s: 
kosten en kansen

T R E A S U R Y

Over SEPA (single euro payments area) bestaan nogal wat 
vragen. Zal SEPA het beoogde succes sorteren? Of blijft het 
een aparte groep betaalproducten die alleen door onderne-
mingen voor grensoverschrijdend betalingsverkeer gebruikt 
wordt? In welke mate zal SEPA een bijdrage leveren aan het 
floreren van de Europese economie?
Tot voor kort werd slechts onderzoek gedaan vanuit een 
macro-economische invalshoek. Er werd gekeken naar de 
kosten van het betalingsverkeer in relatie tot het bruto 
national product (in het engels: GDP) van de EU. Uit ver-
schillende onderzoeken komt naar voren: dat de kosten van 
het betalingsverkeer in 2006, in de EU, ongeveer 158 mil-
jard euro bedroegen, ongeveer 1,3 procent van het GDP van 
de EU.
Echter, vanaf het begin van SEPA klonk in de markt al 
rumoer. SEPA vereist grote investeringen. In de eerste plaats 
van de banken die hun infrastructuur moeten aanpassen en 
in de tweede plaats van het bedrijfsleven dat databestanden 
en systemen moet aanpassen.
De lusten en lasten lijken heel onevenwichtig verdeeld. De 
banken zullen waarschijnlijk te maken krijgen met grote 
investeringen en lagere inkomsten uit fees. Het bedrijfsleven 
zou de investeringen gedeeltelijk kunnen compenseren met 
lagere fees. Bovendien zijn de voordelen voor de verschillen-
de gebruikersgroepen niet helder.

Deze situatie zorgde voor onrust in de burelen van de EU. 
Om deze reden werd eind 2006 de opdracht gegeven aan 
Capgemini om een onderzoek uit te voeren naar de impact 
van SEPA op de verschillende stakeholders in de EU, zowel 
aan de supply side (de banken) als aan de demand side (de 
gebruikers). 
De doelstelling van dit onderzoek was de impact op de 
diverse stakeholders vast te stellen en om na te gaan onder 
welke condities SEPA nu werkelijk het beoogde succes zou 
kunnen sorteren.

Scenario’s
SEPA is ingevoerd op 28 januari 2008. De Payments Services 
Directive, de nieuwe Europese wetgeving op het gebied van 
betalingsverkeer, zal echter pas per 1 november 2009 in de 
nationale wetgevingen van de EU zijn opgenomen. Per die 
datum wordt ook de incasso, de SEPA direct debit ingevoerd. 
Er is dus sprake van een gefaseerde invoering. Het is op dit 
moment niet duidelijk hoe snel de markt op SEPA zal reage-
ren. Om toch een inschatting te kunnen maken van de effec-
ten, worden vier scenario’s onderscheiden die zich tussen 2007 
en 2012 kunnen voordoen. Elke scenario beschrijft een andere 
combinatie van benaderingen van de supply side (de banken) 
en demand side (gebruikers van betaaldiensten) ten opzichte 
van SEPA-regelgeving. In figuur 1 is dit verder uitgewerkt.

EC Studie na ar impact van SEPA
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In elk van deze scenario’s zijn de gevolgen per stakeholder 
uitgewerkt. Er gaan echter wat veronderstellingen aan voor-
af. De belangrijkste zijn:
–  een sterke groei van 9,5 procent van het aantal transac-

ties in de EU. De groei van het aantal betalingen laat een 
sterke correlatie zien met de groei van het GDP. In het 
bijzonder de landen in centraal Europa lijken een inhaal-
slag te maken. Op productniveau zien we een uiteenlo-
pend beeld. De credit transfers groeien ongeveer gelijk 
met het GDP, terwijl de direct debits en vooral de cards 
(debit cards en credit cards) een aanzienlijk sterkere groei 
laten zien;

–  de tarieven van het Europese betalingsverkeer zullen 
geleidelijk dalen naar het laagste niveau in Europa. Dat 
komt grosso-modo overeen met de Nederlandse tarieven;

–  de totale operationele kosten van banken stijgen niet. Een 
toenemend volume aan transacties kan door de banken 
tegen gelijkblijvende kosten verwerkt worden. Een verbe-
tering van de standaardisering en toename van ‘straight 
through processing’ maken dit mogelijk. Het gevolg hier-
van is dat voor de banken de kosten per transactie dalen 
tot een niveau in 2012, dat 40 procent lager ligt dan van-
daag de dag het geval is. 

Figuur 1. De vier scenario’s uit de EC SEPA Studie

Vraag naar 
SEPA-producten

Reactief & afwachtend SEPA-strategie banken Pro-actief & integraal

SEPA-strategie 
eindgebruikers

Afkeer van 
SEPA-producten

Demand pull

Een substantiële groep 
gebruikers verwacht grote 
voordelen van SEPA.
Zij zullen de banken dwin-
gen om SEPA-producten 
aan te bieden.

All tied up

Zowel banken als gebrui-
kers verwachten niet dat 
de investeringen voor 
SEPA zullen worden terug 
verdiend. Beide partijen 
richten zich uitsluitend op 
compliancy met SEPA en 
PSD.

SEPA Big Time

Zowel banken als gebrui-
kers verwachten grote 
voordelen van SEPA. Er zal 
een snelle migratie plaats-
vinden naar het gebruik van 
SEPA-producten, terwijl de 
banken aanvullende dien-
sten zullen ontwikkelen en 
op de markt brengen.

Supply push

Banken investeren fors in 
SEPA. De concurrentie 
wordt intensiever door de 
integratie van de 
Europese markt voor 
betalingsverkeer. Banken 
stimuleren/forceren het 
gebruik van SEPA produc-
ten door hun klanten.
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Het netto SEPA-effect
In het onderzoek wordt de impact van SEPA gemeten aan de 
hand van het netto SEPA-effect. Dit is het resultaat van de 
besparingen door gebruikers van betalingsverkeerproducten 
minus de investeringen die nodig zijn om deze producten te 
kunnen gebruiken.

In het artikel in Tijdschrift Controlling van september 2007 
is ingegaan op de aard van deze investeringen. In figuur 2 
wordt het netto SEPA-effect per scenario weergegeven, 
gespecificeerd naar stakeholder-groep. De bedragen zijn de 
totale bedragen (in miljarden euro’s) over een periode van 
vijf jaar, te weten van 2007 tot 2012.

All tied up
In het All tied up scenario investeren partijen het minimum 
om compliant te zijn. De baten blijven dusdanig gering dat 
het netto SEPA-effect negatief blijft. De kosten voor het 
gebruik van SEPA-betaalproducten zijn in dit scenario hoger 
dan besparingen. Voor de gehele markt levert dit een netto 
SEPA-resultaat van minus 43 miljard euro op.

Demand pull
In het Demand pull scenario is de kostenbesparing voor de 
demand side aanzienlijk: 100 miljard euro. Dit komt door 
grote vraag uit de markt naar SEPA-producten. Banken heb-
ben echter nog onvoldoende geïnvesteerd om deze vraag effi-
ciënt te kunnen verwerken. Dit is de reden dat er voor de 
banken een nadelig effect van 49 miljard ontstaat. Een en 
ander resulteert in een netto SEPA-resultaat van 51 miljard 
euro.

Supply push
In het Supply push scenario zien we ook een daling van de 
kosten voor de demand side. Deze is echter niet groot door 
het beperkte volume dat de demand side genereert. Voor de 
banken is dit geen plezierig scenario omdat men veel geïn-
vesteerd heeft, maar het volume blijft vooralsnog uit. Men 
moet gedurende lange tijd twee infrastructuren operationeel 
houden. Het netto SEPA-resultaat blijft hierdoor steken op 
20 miljard euro negatief.

SEPA big time
SEPA big time geeft het grootste voordeel voor gebruikers 
van betalingsverkeerproducten. Een sterke groei van het 
transactievolume met een daling van de tarieven leidt zowel 
in de operationele kosten als in de bankkosten tot forse 
besparingen. Voor banken is dit op zichzelf nog geen aan-
trekkelijk scenario. Echter het is juist dit scenario dat voor 
banken een springplank biedt tot het verder ontwikkelen en 
aanbieden van aanvullende diensten op het gebied van incas-
so, reconciliatie en e-invoicing.

Kostenspecificering per scenario
In voorgaande is een globaal beeld gegeven van de investe-
ringen en besparingen die SEPA met zich mee zou kunnen 
brengen in de verschillende scenario’s. Als we iets meer 
inzoomen op de voor- en nadelen voor gebruikers van 
betaalproducten (demand side) zien we de drie belangrijkste 
componenten voor het netto SEPA-resultaat:
1.  initiële investeringen. Dit betreft onder meer: betaalauto-

maten (POS-terminals), aanpassing van klantenbestanden 
(BIC-codes, IBAN-codes, etc.) en het beheer van machti-
gingsmandaten (zie Tijdschrift Controlling september 
2007);

2.  operationele kosten. Dit zijn variabele kosten die direct 
terug te voeren zijn op het gebruik van betaalproducten;

3.  fees die de gebruikers aan de bank betalen.

De verdeling van deze kosten per scenario is weergegeven in 
figuur 3.

Bij de scenario’s All tied up en Supply push zien we een 
beperkt bedrag aan investeringen en een stijging van de ope-
rationele kosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door 
kosten van de mandatenhandling bij de SEPA direct debits.
De bankkosten in het All tied up scenario geven slechts een 
klein positief resultaat door het uitblijven van SEPA transac-
tievolume en concurrentie. Het is met name de concurrentie 
die tot lagere bankkosten leidt in het Supply push scenario. 
De investeringen in de Demand pull en SEPA big time scena-
rio’s zijn iets hoger. Dit wordt veroorzaakt door de volledige 
conversie naar EMV compliant terminals (pin- en betaalau-
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tomaten), het verregaand automatiseren van de mandaten 
handling en een toename van elektronisch aanleveren van 
transacties aan de bank. Dit heeft direct een daling van de 
operationele kosten tot gevolg. Ten slotte geldt in het SEPA 
big time scenario dat een intensivering van de concurrentie 
tussen de banken leidt tot lagere tarieven en daarmee lagere 
bankkosten voor de demand side.

Het netto SEPA-effect voor verschillende 
gebruikersgroepen
Interessant is nu de vraag hoe de verschillende gebruikersgroe-
pen van betaaldiensten geraakt worden door SEPA. In het 
onderzoek zijn de volgende stakeholder-groepen onderscheiden:
–  individuele consumenten (ouder dan 15 jaar);
–  midden- en kleinbedrijf (minder dan 250 medewerkers en 

een gevarieerd gebruik van betaalproducten);
–  detaillisten (bedrijven met meer dan 250 medewerkers die 

producten aan consumenten verkopen met een intensief 
gebruik van cards);

–  grootbedrijf (bedrijven met meer dan 250 medewerkers die 
producten en diensten produceren en een gevarieerd 
gebruik van betaalproducten en cash management);

–  overheden;
–  banken.

De mate waarin deze groepen gebruik maken van cards, 
direct debits en credit transfers verschilt. Duidelijk is dat 
zolang SEPA uitsluitend gedragen wordt door de banken er 

niet of nauwelijks voordeel te behalen valt door het bedrijfs-
leven. Zodra het bedrijfsleven investeert in SEPA plukken zij 
snel de vruchten. Het internationaal opererend grootbedrijf 
zal het meest van SEPA profiteren. Maar ook het MKB en 
de detaillist plukken er voordeel van. Gezien het relatief 
grote aantal MKB-bedrijven en detaillisten ten opzichte 
van het grootbedrijf, mag het echter duidelijk zijn dat de 
voordelen op de schaal van bedrijfsvoering voor het MKB 
en detaillisten beperkt is. De verdeling van het netto SEPA-
effect over de verschillende gebruikersgroepen is weer-
gegeven in figuur 4.

De investeringen die het bedrijfsleven en overheid moeten 
doen zijn zeer uiteenlopend. Figuur 5 geeft een heel ruwe 
indicatie van het netto SEPA-effect voor een individuele 
gebruiker. De spreiding van de investeringen, weergegeven in 
deze figuur is heel groot. Afhankelijk van de investeringscycli 
van de onderneming worden de investeringen in SEPA mee-
genomen, dan wel vallen ze geheel buiten de geplande inves-
teringen.

Netto SEPA-effect in relatie tot GDP
De grafiek van figuur 6 laat zien hoe groot het netto SEPA-
effect is, gerelateerd aan de omvang van de economie in de 
landen van de EU. Wat is afgebeeld is het netto SEPA-effect 
als percentage van het GDP. Aan de bovenkant zien we het 
positieve effect van het SEPA big time scenario, aan de 
onderzijde het negatieve effect van het All tied up scenario.

Figuur 5. Netto SEPA-effect voor individuele gebruiker

Figuur 4. Netto SEPA-effect voor gebruikersgroepen
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MKB 5 € 190 -11 € -449 8 € 335 38 € 1.557

Detaillist 1 €     100 K -3 € -317 K 2 € 150 K 14 € 1.307 K

Grootbedrijf 3 € 100 K -11 € -340 K 5 € 150 K 51 € 1.523 K

Overheden 1 € -4 K -6 € -18 K 2 € 6 K 28 € 89 K
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Het verschil tussen beide scenario’s geeft goed aan wat het 
belang van een land is om te investeren in SEPA. Immers het 
All tied up scenario ontstaat wanneer partijen slechts het 
minimale doen om SEPA compliant te zijn. Het SEPA big 
time scenario geeft de potentie aan. 

De toekomst van SEPA
In de EC SEPA studie worden de mogelijke besparingen 
gespecificeerd naar groepen stakeholders. Focus is de ver-
wachte besparing over een periode van zes jaren. 
Het positieve netto SEPA-effect in het SEPA big time scena-
rio is het grootst. In totaal kan hier een besparing gereali-
seerd worden van 175 miljard euro. De grootzakelijke 
ondernemingen zullen hier het meest van profiteren (51 mil-
jard), gevolgd door het MKB en de overheid. 
Echter, in het All tied up scenario hebben deze groepen ook 
de hoogste kosten (11 miljard euro voor zowel de categorie-
en MKB als grootzakelijk). Dit komt vooral omdat er beta-
lingssystemen naast elkaar worden gebruikt (non-SEPA en 
SEPA). Anderzijds wordt niet maximaal geprofiteerd van de 
efficiency van SEPA betalingsverkeer. De Demand pull en 
Supply push scenario’s bevinden zich in het midden. Waarbij 
er bij het Supply push scenario nauwelijks tot geen besparin-
gen worden gerealiseerd.
De partijen die het meest intensief gebruikmaken van beta-
lingsverkeer profiteren het meest in het SEPA big time scena-
rio. Andersom is dit echter ook het geval. Immers als het All 
tied up scenario werkelijkheid wordt, zullen zij ook de mees-
te kosten moeten dragen. Detaillisten en grootzakelijke 
ondernemingen zullen dan de grootste impact te verduren 
krijgen. Voor individuele consumenten zal de impact het 
minst zijn in dit scenario. Dit geldt echter ook voor de (posi-
tieve) gevolgen van het SEPA big time scenario.
Voor de supply side, de banken, lijkt er nauwelijks een posi-
tief scenario te bestaan. Toch dient men zich te realiseren dat 
een mindere fee opbrengst van 52 miljard euro altijd nog een 
hogere fee opbrengst is dan men vandaag de dag realiseert. 
Voor de banken leidt het SEPA big time scenario tot een ver-
traging in hun opbrengsten uit betalingsverkeer. 
Tegelijkertijd vormt SEPA de basis voor verdere ontwikke-
lingen op het gebied van elektronisch en gestandaardiseerd 
aanleveren van transactie, reconciliatie services, e-invoicing 
en dergelijke. Hiermee kan het bankwezen zich nieuwe bron-
nen van inkomsten verwerven en de demand side nog effi-
ciënter betalingsverkeer aanbieden.
Echter, het is moelijk om het meest waarschijnlijke scenario 
aan te wijzen. De EC SEPA-studie geeft de vele factoren weer 

die hier invloed op hebben en ook onderlinge interactie heb-
ben. Daarnaast zijn de scenario’s typeringen van de mogelij-
ke toekomst van SEPA. In de realiteit is het heel goed moge-
lijk dat er een combinatie van twee of meerdere scenario’s 
tot stand komt.
Het is wel duidelijk dat de invoering van SEPA een grote 
impact heeft op de veschillende stakeholders. Dit geldt zowel 
voor de supply side als de demand side. Dit dwingt alle sta-
keholders om de invoering van SEPA serieus te onderzoeken 
en waarnodig te incorporeren in hun strategie. Alleen dan is 
het mogelijk om een voordeel te halen uit een uniforme 
Europese markt voor betalingsverkeer.
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Figuur 6: Netto SEPA-effect als percentage van GDP
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PE-punt en halen met SEPA

Strategierealisatie binnen Interpay
In deze online cursus (goed voor 2 PE-punten) staat de 
strategierealisatie binnen het voormalige Interpay cen-
traal, een grote speler in de markt voor betalingsverkeer. 
Sinds de fusie met het Duitse ‘Transaktionsinstitut für 
Zahlungsverkehrsdienstleistungen’ heeft het bedrijf een 
nieuwe naam: Equens. De markt is volop in beweging door 
de komst van SEPA en dat betekent meer en meer concur-
rentie voor voorloper Equens. In de cursus wordt onder-
meer ingegaan op het spanningsveld dat is ontstaan tus-
sen de manier waarop Interpay voorheen stuurde op de 
realisatie van haar strategie en de recente ontwikkelingen 
in de markt voor betalingsverkeer. 
Meer informatie over deze cursus en alle andere online 
PE-cursussen die worden aangeboden door Finance & 
Control vindt u op www.finance-en-control.nl/pe.
.
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