Uitnodiging voor
Enigma Consulting Workshop the SWIFT Roadmap:
het interbancaire betalingsverkeer gaat op de schop !

Veranderingen op het gebied van betalingsverkeer volgen elkaar de laatste jaren snel op. Instant
Payments, PSD2 Acces To Account, zelfs het grote publiek is ervan op de hoogte. Het gaat hier
immers om sneller betalen (en ontvangen) en een geheel nieuw speelveld op het gebied van
consumenten- en zakelijke betalingen.
Minder bekend is dat er de komende jaren ook aanzienlijke veranderingen aankomen op het gebied van
interbancaire betalingen, het speelveld van de zogenaamde verevening en verrekening (clearing en
settlement).
Workshop The SWIFT Roadmap: het interbancaire betalingsverkeer gaat op de schop !
Datum

Dinsdag 21 mei 2019

Tijdstip

15.30 uur met aansluitend een borrel

Locatie

Enigma Consulting, Princenhof Park 19, Driebergen-Rijsenburg (bij het NS station Driebergen-Zeist)

Het speelveld van interbancair betalingsverkeer wordt de komende jaren gedomineerd door twee
ontwikkelingen:
•

•

Op Europees niveau de consolidatie van de Target2, Target2 Securities (T2S) en TIPS-systemen
van de Europese centrale banken per november 2021 in een big bang, incl. migratie naar
ISO20022 standaard voor betalingsverkeer- en liquiditeitsberichten
Op mondiaal niveau migratie van interbancaire berichten in het kader van het betalingsverkeer
van SWIFT MT naar de ISO20022/MX standaard tussen 2021 en 2025

Daarnaast heeft SWIFT ook als speerpunt ingezet op het Global Payment Initiative (GPI) dat meer
transparantie moet geven over de status van de betaling, inclusief kosten en valutering. Streven is om alle
banken op mondiaal niveau in november 2020 hieraan deel te laten nemen. Al met al dus een aantal grote
verandertrajecten waar de banken, verzekeraars en PSP’s mee aan de slag moeten om impact te bepalen en
als consequentie deze op te nemen in de toch al drukke change calendar.

In deze workshop nemen we u stap voor stap mee wat er bij deze grote verander trajecten komt kijken,
zowel vanuit een betalingsverkeer- als treasury-/liquiditeitsperspectief. Ook gaan we in op de impact op
aanpalende processen zoals sanction filtering, investigations, reconciliatie etc.. Deze workshop is meer
aanvullend op interbancaire informatiebijeenkomsten en zullen we vanuit een business perspectief deze
trajecten toelichten, zodat u nog beter in staat zult zijn de juiste keuzes te maken in wijzigingen in uw
klantenpropositie, processen en systemen.

Bevestig vóór 26 april
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Het interbancair betalingsverkeer
gaat op de schop!

We kijken ernaar uit om u op 21 mei 2019 te ontvangen!
N.B Het reserveren van een parkeerplaats is niet nodig.
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CONTACT
Paul Jans: Managing Partner
Jan Paul van Pul: Executive Consultant
info@enigmaconsulting.nl
www.enigmaconsulting.nl
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