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Be sure who you pay



In 2022 heeft SurePay veel nieuwe ontwikkelingen 
doorgemaakt, op verschillende vlakken. Zo zijn er opnieuw 
meer dan 1 miljard checks uitgevoerd en zitten we nu op 5 
miljard checks in totaal, een geweldige mijlpaal! Inmiddels 
gebruiken 215+ organisaties en 40+ banken onze 
oplossing. Niet alleen domestic in Nederland en Engeland, 
maar ook Cross Border zoals Frankrijk en Italië.

In juli kondigen we onze samenwerking aan met CBI S.c.p.a. 
Dit maakt het mogelijk voor Nederlandse Banken om met de 
IBAN-Naam Check te controleren op Italiaanse 
rekeninghouders. Een mooie, volgende stap richting 
Europese expansie!

Dagelijks waarschuwden we 93.000 keer dat er mogelijk 
geld werd overgemaakt naar de verkeerde persoon of het 
bedrijf. Zorg dat je zeker weet dat deze waarschuwing niet 
voor niks werd gegeven. Hiermee voorkom je fraude en 
fouten. 

Lees verder voor een uitgebreide terugblik op 2022



5.545.636.142 
Totaal aantal checks sinds 2017

39.193.663
Waarschuwingen voor betalingen 
naar de verkeerde persoon/bedrijf 

3.430.735 
Waarschuwingen voor 
opgeheven rekeningen

99,97%
Gemiddelde uptime

52 ms
Gemiddelde responstijd in ms

81%
Vermindering factuurfraude

67%
Minder verkeerde betalingen

 1.104.046.847 

SurePay statistieken 2022

Totaal aantal checks in 2022



`

Van het totaal aantal checks op een bestaand IBAN is:

Bekijk meer cijfers in onze factsheet

Match
89,22%

Close match
7,23%

No match
3,55%

https://surepay.nl/over-surepay/factsheet/


Klanten  beoordelen SurePay met een …

Bij SurePay vinden we de mening van onze 
klanten erg waardevol, daarom hebben we net als 
voorgaande jaren een klanttevredenheids-
onderzoek gedaan. We zijn blij met de resultaten: 
onze klanten beoordelen de IBAN-Naam Check 
met een 8.2 en voor de samenwerking met 
SurePay werd een 8.3 gegeven. 

Daarnaast is er waardevolle feedback gegeven 
door klanten die actief meedenken over hoe we 
onze service en dienstverlening verder kunnen 
verbeteren. Daarbij werden ook nieuwe 
productideeën en andere wensen benoemd.

We nemen de feedback mee en gaan hiermee 
hard aan de slag!
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40+ banken en 215+ organisaties gebruiken de IBAN-Naam 
Check 

Om fraude en verkeerde betalingen te voorkomen  



Instant payments, 
Europese oplossing
In oktober kondigde de Europese Commissie aan dat 
er Europa wijd een IBAN-Naam Check oplossing wordt 
uitgerold, als onderdeel van de Instant Payments 
wetgeving. Dit maakt instant payment in euro 
betaalbaar, veilig en vindt plaats zonder vertraging. 

Een van de eisen: een verplichting voor banken om 
een IBAN en naam van de begunstigde te matchen, 
inclusief bulk betalingen. De oplossing beschermt 
banken en hun klanten tegen fraude en verkeerde 
betalingen en is een belangrijke stap voor het 
Europees betalingssysteem. 
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Momenteel kunnen 170 miljoen 
accounts gecheckt worden door 
SurePay in de actieve landen via een 
API. Elke week implementeren nieuwe  
banken onze oplossing. 

Met onze ervaring in het checken 
van betalingen in Nederland, Engeland, 
Frankrijk en Italië, kijken we uit naar 
het ondersteunen van banken met
het implementeren van een 
IBAN-Naam Check oplossing. 

Adding Services
Scaling up

Lees meer

https://surepay.nl/nieuws/europese-commissie-heeft-aangekondigd-dat-een-iban-naam-check-oplossing-europa-wijd-wordt-uitgerold/
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We waren aanwezig bij 30 (inter)nationale events
Na een lange periode van COVID waarin het moeilijker was om events te bezoeken, hebben we in 2022 

alles ingehaald! Onze collega’s hebben 30 (inter)nationale events bezocht waarbij veel nieuwe inzichten 
zijn opgedaan over betalingen, en kennis en ervaring zijn gedeeld met andere aanwezigen. 
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We organiseerden 7 interne events
We hebben 6 webinars georganiseerd voor o.a. de Duitse, Engelse en Belgische markt, en ons eigen 

SurePay Confirmation of Payee Sibos event in oktober. Dit was een groot succes en we kijken ernaar uit 
om dit jaar nog meer te organiseren!



IBAN-Naam Check 
controleren op 
Italiaanse 
rekeninghouders
In juli kondigde SurePay het partnership aan met CBI, 
het consortium van 400+ Italiaanse banken. Dit 
maakt het mogelijk voor Nederlandse banken en 
organisaties om met de IBAN-Naam Check te 
controleren op Italiaanse rekeninghouders. 

De Italiaanse Check IBAN Service minimaliseert het 
risico op fraude, door onmiddellijke verificatie van 
IBAN-nummer en BTW-code. Beide partijen zien dit 
als een eerste stap naar verdere samenwerking.

Lees persbericht

https://surepay.nl/nieuws/surepay-kondigt-partnership-aan-met-consortium-italiaanse-banken/


 

SurePay in de pers
Vorig jaar zijn verschenen in 850+ (inter)nationale 
media publicaties, waaronder BNN VARA. Hierin werd 
verteld over oplichting met nepkredieten; er wordt 
aan slachtoffers gevraagd geld over te maken naar 
een buitenlands rekeningnummer in ruil voor een 
krediet dat je vervolgens nooit ontvangt. 

Om internationale fraude tegen te gaan, moet de 
IBAN-Naam Check verder uitgerold worden in Europa, 
zeggen De Nederlandsche Bank Bank (DNB), de 
Dutch Banking Association (NVB) en de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) als reactie op de 
uitzending.

Met de IBAN-Naam Check krijg je een waarschuwing 
als de naam en IBAN niet bij elkaar horen. Dagelijks 
geven wij die waarschuwing 100.000 keer. Wees je er 
bewust van dat deze waarschuwing niet voor niks 
wordt gegeven; je kan mogelijk geld overmaken naar 
de verkeerde persoon of het bedrijf.

SurePay laat weten heel hard te werken aan Europese uitbreiding 
van het systeem om kredietfraude tegen te gaan

Bekijk video

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927275844646146048/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6927275844646146048%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927275844646146048/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6927275844646146048%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927275844646146048?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6927275844646146048%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927275844646146048?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6927275844646146048%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927275844646146048/?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6927275844646146048%29
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We werden genomineerd voor 4 awards

Onze groei en ontwikkelingen zijn niet onopgemerkt gebleven; we werden 
genomineerd voor vier awards!
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Vooruitblik 2023 

Binnenkort lanceren we de 
IBAN-Naam Check portal. Hiermee 
doe je direct online zowel losse- als 
bestands- IBAN-Naam Checks. Dit 
maakt onze oplossing toegankelijker. 
Voor de lezers van ons jaaroverzicht 
alvast een sneak peek. Als je nu een 
account aanmaakt, betaal je de eerste 
maand geen abonnementskosten! Het 
abonnement is altijd maandelijks 
opzegbaar.

Bekijk Portal
Bekijk video

https://surepay.nl/services/portal/
https://surepay.nl/wp-content/uploads/2022/11/Screen-Recording-2022-11-25-at-14-45-20.mp4
https://surepay.nl/wp-content/uploads/2022/11/Screen-Recording-2022-11-25-at-14-45-20.mp4
https://surepay.nl/wp-content/uploads/2022/11/Screen-Recording-2022-11-25-at-14-45-20.mp4
https://surepay.nl/wp-content/uploads/2022/11/Screen-Recording-2022-11-25-at-14-45-20.mp4


www.surepay.nl

info@surepay.nl

Business Development 
Manager Nederland

Essa Abdi 

Neem contact met ons op!

Business Development 
Manager Nederland

Rob Weerts

mailto:service@surepaytechnologies.co.uk

