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Woensdag 15 januari 2014 van 13.00 tot 15.00
uur wordt de SEPA module ingebouwd in de
testversie van KBOLEDEN. Het programma is
dan even 1 tot 2 uur niet beschikbaar. Daarna
kan in de testomgeving worden kennis gemaakt
met SEPA. Hierover leest u meer in de
bijgevoegde voorlopige gebruiksaanwijzing.
Overgang naar SEPA.
Sepa (Single Euro Payments Area) is het nieuwe
Europese betaalsysteem. De aanpassing is al
uitgebreid getest en moet klaar zijn voor gebruik
in de testomgeving. In deze omgeving kan men
vanaf 16 januari 2014 uitgebreid werken met de
nieuwe financiële module. Hieronder een korte
opsomming van die zaken welke gaan veranderen.
Andere rekeningnummers
De rekeningnummers die in de testversie van
KBOLEDEN waren ingevoerd zijn nu allemaal
gewijzigd in het IBAN (International Bank
Account Number) .
Alle nieuw in te voeren rekeningnummers moeten
volledige rekeningnummers zijn van 18 posities.
Door het programma wordt gecontroleerd of het
een bestaand rekeningnummer kan zijn. Dus niet
of het rekeningnummer bij die persoon hoort.

Nummer 2/1
Bij de collectieve conversie van de oude rekeningnummers naar de IBAN-rekeningnummers leverde
een klein aantal rekeningnummers geen IBAN op.
Bij die leden is nu na de definitieve conversie
geen rekeningnummer meer ingevoerd. Als dat
voor uw Afdeling van toepassing was hebt u half
december 2013 daarvan afzonderlijk bericht
ontvangen. U kunt dan zelf beoordelen of het
nodig is dat rekeningnummer alsnog in de
testomgeving aan te passen of toe te voegen. Wel
is het van belang de foute nummers voor 28
januari a.s. (de datum van inbouw van de module
in de definitieve versie) in de productieomgeving
(www.kboleden.nl) aan te passen.
Ander incassobestand
Het incassobestand is echt anders geworden. We
kenden tot nu toe het CLIEOP03-bestand en dat
wordt nu een z.g. PAIN-bestand (Payment
Initiation).
Dit gewijzigde incassobestand wordt door
KBOLEDEN geproduceerd en kunt u vanaf nu
ook importeren bij uw programma voor internetbankieren. De incassobestanden van het formaat
CLIEOP03 kunt u vanaf 16 januari in de
testomgeving en vanaf 29 januari in de productieomgeving niet meer maken met KBOLEDEN.
Andere machtigingen

Niet geconverteerde rekeningnummers

Voor het machtigen van uw afdeling en de bank is
een speciaal SEPA machtigingsformulier
ontworpen met bepaalde verplichte gegevens. In
KBOLEDEN is nu een model beschikbaar, maar u
kunt natuurlijk ook als Afdeling zelf een formulier
ontwerpen of laten maken. Alle bestaande
machtigingen blijven geldig en daarvoor hoeft u
geen nieuwe machtigingsformulieren te laten
ondertekenen. In het programma krijgen deze
machtigingen allemaal de ingangsdatum 1
november 2009. Dit is landelijk vastgesteld om
“oude”machtigingen te kunnen herkennen.
Machtigingskenmerk
Het machtigingskenmerk moet uniek zijn en
daarvoor gebruiken we het lidnummer van de
debiteur (het lid). Bij volgende incasso’s zal het
machtigingskenmerk (het lidnummer) worden
gevolgd door een volgnummer.
Incassobericht
U bent als Afdeling verplicht voor elke incasso
een incassobericht te sturen naar uw debiteur met
de mededeling op welke datum u welk bedrag gaat
incasseren en waarvoor.
Dat mag u per e-mail doen of per brief.
U mag dat ook per circulaire doen, maar die moet
dan persoonlijk zijn geadresseerd. Daarvoor
hebben we in KBOLEDEN de mogelijkheid om
alle leden, waar van een bedrag wordt geïncasseerd een email te sturen als incassobericht.
Daarin staat dan op welke datum, welk bedrag en
waarvoor wordt geïncasseerd. Voor de leden die
geen e-mailadres hebben kunt u een incassobericht
in de vorm van een brief aanmaken en naar de
leden sturen of bezorgen.



Is het maximale postbedrag hoog genoeg?
Wat kunt u per keer van één rekening
incasseren?



Is het bedrag dat u in een bepaalde periode
kunt incasseren hoog genoeg?



Is het aantal keren dat u kunt incasseren
voldoende?



Het toetsmoment of u aan bovenstaande



Voorwaarden
voldoet
is
de
verwerkingsdatum van de incassoopdracht en niet dedatum van inzenden.

Verdere aanpassingen in KBOLEDEN
Gelijk met de installatie van SEPA zijn meerdere
aanpassingen geïnstalleerd. Deze hebben bijna
allemaal zijdelings te maken met de financiële
onderdelen van KBOLEDEN.
Zie hiervoor de bijlage “Overzicht aanpassingen”
Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding, die in KBOLEDEN
onder het ? staat zal zo snel mogelijk worden
aangepast.
Voor het onderdeel van de machtigingen en het
automatisch incasseren ontvangt u een
afzonderlijk document als voorlopige handleiding.
(zie bijlage)

*Nog even een tip voor gebruikers van Internet
Explorer 11. Bij een storing de website aanmelden
in de comptabiliteitsweergave. Start IE 11 kies
tandwieltje rechtsboven in het scherm, klik op
comptabiliteitsweergave en type in het venster de
link naar de betreffende website.

Incassocontract
Als u een incassocontract heeft of nog een
incassocontract moet aanvragen denk dan nog
eens speciaal aan de volgende punten:

Projectgroep groep KBOLEDEN van Unie KBO.

