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Vandaag start IBAN-Acceptgiro - een belangrijke stap op weg naar betalen met IBAN
Nederland zet weer een belangrijke stap op weg naar betalen met IBAN. Vanaf vandaag, 1 juli 2013,
mogen partijen die daarvoor gecertificeerd zijn (Acceptgirodrukkerijen, servicebureaus en incassanten),
IBAN-Acceptgiro’s verspreiden. De Acceptgiro is geschikt gemaakt voor IBAN. De nieuwe Acceptgiro
heet IBAN-Acceptgiro.
Uitstel heeft geen zin
Het is belangrijk dat bedrijven die nog niet over zijn van Acceptgiro op IBAN-Acceptgiro, nu starten met de
voorbereidingen voor die overgang. Uitstel heeft geen zin, de aanpassingen nemen al snel een aantal
maanden in beslag. Na 31 december 2013 mogen bedrijven de oude Acceptgiro niet meer versturen. Ze
moeten dan overgestapt zijn op IBAN-Acceptgiro of een alternatief.

Tijdelijk twee soorten Acceptgiro’s
Bedrijven bepalen zelf wanneer ze van de Acceptgiro overstappen op de IBAN-Acceptgiro of een
alternatief daarvan. Tussen 1 juli en 1 januari 2014 komen de IBAN-Acceptgiro en de oude Acceptgiro
naast elkaar voor. Er is tot die tijd dus sprake van een duale periode.
Gevolgen voor consumenten
De duale periode heeft gevolgen voor consumenten. Zij kunnen namelijk twee soorten Acceptgiro’s
ontvangen die zij op verschillende manieren moeten betalen. Van het ene bedrijf, vereniging of stichting
ontvangen ze een IBAN-Acceptgiro. Consumenten gebruiken in dat geval IBAN voor de betaling. Van het
andere bedrijf ontvangen ze een huidige Acceptgiro. Consumenten betalen dan met het rekeningnummer
dat ze tot nu toe gebruikten.
Het is dus belangrijk dat consumenten, leden en donateurs weten of ze een IBAN-Acceptgiro of een
Acceptgiro ontvangen hebben. Betalen ze met het verkeerde nummer, dan kan hun Acceptgiro
misschien niet verwerkt worden.
Kenmerken IBAN-Acceptgiro
Consumenten kunnen de IBAN-Acceptgiro herkennen aan negen kenmerken. Het belangrijkste verschil
tussen de huidige Acceptgiro en de IBAN-Acceptgiro is het aantal vakjes voor het invullen van hun
rekeningnummer. Dat zijn er 10 bij de Acceptgiro en 18 bij de IBAN-Acceptgiro. Meer informatie en
bijvoorbeeld ook het overzicht met alle negen kenmerken van een IBAN-Acceptgiro staat op
www.acceptgiro.nl/consument.
Consumenten en bedrijven kunnen voor meer informatie terecht op www.acceptgiro.nl of op de website
van hun bank.
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