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ALGEMEEN 

Wat is SEPA? 
SEPA is de afkorting van Single Euro Payments Area. Vanaf 1 augustus 2014 zal in de Europese landen 
het betalingsverkeer op gelijke wijze afgehandeld worden. Een en ander betekent dat 
betaalopdrachten, rekeningnummers, en betaalsystemen op elkaar afgestemd moeten worden. Voor 
uw organisatie betekent dit dat een aantal zaken in uw betalingsverkeer gaan wijzigen. Zo dient ook 
u betalings- of incasso opdrachten volgens het nieuwe Europese formaat bij uw bank aan te leveren. 
Daarnaast dient u gebruik te maken van IBAN rekeningnummers. 
 
Wat is een SEPA bestand? 
Met de komst van SEPA zullen ook de bestandsformaten die u bij u bank dient aan te leveren 
veranderen. Waar u voorheen betaal- of incasso opdrachten via een ClieOp03-bestand aanleverde, 
dient u vanaf 1 augustus 2014 SEPA/XML bestanden volgens het PAIN formaat aan te leveren. Onze 
applicaties SEPA INCASSO en SEPA BETALEN kunnen op eenvoudige wijze uw betaal- en 
incassotransacties omzetten naar deze bestandsformaten. 
 
Wat is XML/PAIN? 
XML staat voor Extensible Markup Language en betreft een bestandsformaat waarin gegevens 
gestructureerd worden opgeslagen. XML-bestanden zijn hiermee uitermate geschikt voor 
automatische verwerking. PAIN staat voor PAyment INstruction en is een XML-formaat om 
betaalopdrachten naar uw bank te versturen. 
 
Welke soorten SEPA bestanden bestaan er? 
Globaal bestaan er twee soorten SEPA bestanden: SEPA Direct Debit (SDD, ten behoeve van incasso) 
en SEPA Credit Transfer (SCT, ten behoeve van betalingen). Binnen deze twee hoofdcategorien 
bestaan er verschillende soorten bestanden. Onze applicaties SEPA BETALEN en SEPA INCASSO 
genereren SEPA bestanden die aan de minimale eisen van de banken voldoen en dus zonder 
problemen verwerkt kunnen worden. 
 
Kan ik mijn batchbestanden controleren of testen? 
Neem contact op met uw eigen bank om te vragen of u XML-bestanden kunt testen. Er zijn geen 
generieke SEPA test tools meer online publiek beschikbaar. 
 
Het inlezen van bestanden in internetbankieren lukt niet (Rabobank) 
Er zijn bekende problemen bij het inlezen van bestanden middels Internet Explorer in 
internetbankieren van de Rabobank. Een veel gehoorde fout is dat het bestand bij het inlezen blijft 
hangen. Hiervoor zijn 2 oplossingen: 1 probeer het bestand met een andere browser in te lezen, 
zoals Google Chrome of Firefox. 2: Volg de hiernavolgende stappen: (a) Ga naar de website van de 
Rabobank. (b) Naast de adresbalk staat een icoontje met een gebroken blokje/draadje. Klik hierop 
om de compabiliteitsweergave uit te schakelen. Het blokje wordt nu gekleurd en het probleem zou 
als het goed is verholpen moeten zijn. 
 
Ik krijg een foutmelding over het inschakelen van macro's, moeten deze worden ingeschakeld? 
Onze SEPA tools maken gebruik van geprogrammeerde controles in VBA code en macro's. Macro's 
moeten zoende worden ingeschakeld voor een goede werking van onze tools. Een handleiding voor 
het inschakelen van macro's vindt u op onze website onder “veelgestelde vragen”. 
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Ik krijg een foutmelding over een eerder gebruikt message ID (ABN AMRO) 
Door een fout in Internet Bankieren van ABN AMRO kan terecht of ten onrechte de melding over een 
duplicaat message ID verschijnen. Een handleiding voor het verhelpen van dit probleem vindt u op 
onze website onder “veelgestelde vragen”. 
 
Foutmelding: "foutcode 3004" 
Controleert u eerst of uw pc aan de systeemeisen voldoet: Windows en MS Excel minimaal versie 
2007 of hoger (geen starter editie). Onze tools werken niet onder Mac OS X en/of lagere Excel-
versies. Probeert u vervolgens in het INSTELLINGEN scherm de bestandslocatie opnieuw te 
selecteren door te klikken op KIES LOCATIE. Indien u bij het aanmaken van de batch nog steeds 
dezelfde melding ontvangt, probeert u dan te kiezen voor: (a) Een locatie in een map in Mijn 
Documenten (b) Een locatie die niet direct op uw C-schijf is (c) Een locatie die niet op het netwerk is 
maar op uw computer. 
 
Foutmelding: "geen geldig XML bestand" bij het uploaden van mijn batchbestand 
U heeft waarschijnlijk het verkeerd bestand geupload bij uw bank. In de map/folder die u in het 
INSTELLINGEN scherm heeft opgegeven worden na het aanmaken van de SEPA Batch 2 bestanden 
aangemaakt: een XML-bestand en een XLSX-bestand. Het XML-bestand heeft als bestandsnaam 
“Incassobatch” of "Betaalbatch" gevolgd door de datum/tijdstip van aanmaak. Dit XML-bestand dient 
u bij uw bank ter incasso/betaling aan te bieden. Het XLSX bestand is slechts voor uw eigen 
administratie en bevat een overzicht van de in de incassobatch/betaalbatch opgenomen opdrachten. 
 
Foutmelding: "bestand wordt afgekeurd, omdat het een of meerdere batches bevat met een 
bedrag van meer dan EUR 3.000.000" (ABN) 
Dit is een foutmelding veroorzaakt door ABN Internetbannkieren. ABN AMRO geeft aan: "Dit komt 
voor wanneer een klant 'soft' inlogt in Internet Bankieren Zakelijk. 'Soft' wil zeggen dat de klant inlogt 
met een pincode. Het probleem kan worden voorkomen door in te loggen met uw Edentifier 2". 
Indien het probleem hiermee niet is opgelost, neemt u dan contact op met ABN AMRO Bank. 
 
Foutmelding: "de XML gegevens kunnen niet worden opgeslagen of geexporteerd". 
U moet niet de Excel-optie "opslaan als" of "save as" gebruiken om het bestand op te slaan als XML-
bestand, maar de button SEPA BESTAND AANMAKEN. Zie tevens stap 4 in de handleiding die zit 
ingesloten in het bestand wat u na uw bestelling heeft gedownload/ontvangen. Het XML bestand 
wordt dan opgeslagen in de map die u heeft opgegeven in het INSTELLINGEN scherm. 
 

SEPA INCASSO 

Instellingen: Naam incassant 
In dit veld vuld u de naam in van uw eigen organisatie, zoals deze bij uw bankrelatie bekend is. 
 
Instellingen: IBAN rekeningnummer 
Hier vult u uw eigen IBAN rekeningnummer is. Dit is het rekeningnummer waarop de incasso's 
bijgeschreven dienen te worden. Het IBAN rekeninnummer begint met een 2-letterige landcode, 
gevolgd door 2 controlecijfers en maximaal 30 tekens voor het rekeningnummer. In Nederland 
bestaat het gehele IBAN rekeningnummer uit totaal 18 tekens. Het IBAN rekeningnummer vindt u 
terug op uw bankafschriften of kunt u opzoeken op www.ibanservice.nl. 
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Instellingen: BIC rekeningnummer 
Het BIC nummer (Bank Identifier Code) bestaat uit 8-11 tekens en is per bank verschillend. U vindt 
het BIC nummer wat bij uw rekening behoort op uw bankafschrift of via www.ibanservice.nl. Het 
invoeren van de BIC-code van uw eigen organisatie is VERPLICHT. 
 
Instellingen: Adres / Postbus 
In dit veld vult u het adres of postbus in welke voor uw bankrekeningnummer bij uw bank bekend is. 
Vaak is dit het adres wat ook op uw rekeningafschriften staat. 
 
Instellingen: Postcode + vestigingsplaats 
In dit veld vult u de postcode en woonplaats in behorend bij het adres of postbus welke voor uw 
bankrekeningnummer bij uw bank bekend is. Vaak is dit het adres wat ook op uw rekeningafschriften 
staat. 
 
Instellingen: Aansluitnummer incasso 
Hier vult u het aansluitnummer van uw incassocontract in. Dit nummer vindt u op de incasso 
overeenkomst die u met uw bank heeft afgesloten. Zonder incasso overeenkomst (en dus zonder 
aansluitnummer) kunt u geen incasso's uitvoeren. Het aansluitnummer begint met een landcode van 
2 letters (in Nederland is dit NL) gevolg door een controlegetal van 2 cijfers, 3 letters, en een reeks 
cijfers. In de laatste reeks cijfers zit het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel van uw 
organisatie verwerkt. Indien u niet over een aansluitnummer beschikt, neem dan contact op met uw 
bankrelatie. 
 
Instellingen: Bestandlocatie batches 
Vul hier het toegangspad naar de map in, waarin u de aangemaakte incasso batchbestanden wilt 
opslaan. De bestandslocatie dient te eindigen op een "\" zoals bijvoorbeeld C:\Incasso\. U dient er 
voor te zorgen dat de map die u hier invult reeds bestaat. Als u wilt opslaan in de map C:\Incasso\ 
dan moet u zorgen dat er dus eerst een map "Incasso" wordt aangemaakt. Let op! Onder sommige 
windows-versies kunt u niet direct opslaan naar de C-schijf. Vul hier dan altijd een map in waar u wel 
naar kunt opslaan. 
 
Instellingen: Type incasso 
Hier kunt u kiezen of de aan te maken batch incasso's voor particuleren bevat (CORE) of zakelijke 
incasso's (B2B). In de meeste gevallen zult u hier voor CORE moeten kiezen. In een batch kunnen 
beide typen incasso's niet door elkaar worden gebruikt. 
 
Instellingen: Overslaan IBAN controle 
De applicatie SEPA INCASSO voert automatisch een controle uit op de juistheid van het ingevoerde 
IBAN-nummer. Het 3e en 4e teken in een IBAN rekeningnummer is de uitkomst van een formule met 
als basis het rekeningnummer. De applicatie controleert of dit controlegetal overeenkomt met de 
module97 van het bankrekeningnummer en zal signaleren als een foutief rekeningnummer is 
ingevoerd. Desgewenst kunt u deze controle overslaan: u loopt hiermee wel het risico dat er foutieve 
rekeningnummers in de batch worden opgenomen en niet door de bank verwerkt zullen worden. 
 
Instellingen: Datum uitvoering incasso voor ieder opdracht gelijk? 
Met de komst van de SEPA standaarden is het alleen mogelijk om batchbestanden aan te maken 
waarbij de incasso op dezelfde datum ligt. Indien u incasso opdrachten met een verschillende 
uitvoeringsdatum heeft, dan kunt u verschillende batchbestanden aanmaken. 
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Incasso opdrachten: Type incasso 
U heeft de keuze uit 4 type incasso opdrachten. Deze kunt u niet in 1 incasso bestand door elkaar 
gebruiken!  
 
(1) FRST Deze optie kunt u kiezen indien u periodiek bij deze debiteur gaat incasseren, maar dat dit 
de eerste keer is dat u dit gaat doen. NB het aanbieden van een FRST batch is sinds november 2016 
niet meer verplicht. U kunt ook een RCUR batch aanmaken.  
(2) RCUR Kies deze optie als u reeds eerder gelden bij deze debiteur heeft geincasseerd en hiervoor 
de optie FRST of RCUR hebt gebruikt. Het incassobestand moet minimaal 2 dagen voor incassodatum 
bij uw bank worden aangeleverd indien u incasso opdrachten met het type RCUR heeft.  
(3) FNAL Kies deze optie als u periodiek gelden bij deze debiteur heeft geincasserd, maar dit nu voor 
de laatste maal doet. (optioneel) 
(4) OOFF Kies deze optie indien u eenmalig bij deze debiteur incasseert. Let op! Informeer bij uw 
bank: mogelijk heeft u hiervoor een aangepast incassocontract nodig. 
 
Incasso opdrachten: Bedrag 
Voer hier het bedrag in wat u bij uw debiteur gaat incasseren. Dit bedrag dient u in te vullen zonder 
valuta teken of duizendtal scheidingstekens. Bijvoorbeeld € 1.234,56 wordt dan 1234,56 
 
Incasso opdrachten: Nr. machtiging 
U dient voordat u gelden gaat incasseren, hiervoor schriftelijk toestemming van uw debiteur te 
ontvangen. Deze schriftelijke toestemming (machtiging) dient u doorlopend te nummeren en dit 
nummer aan uw debiteur kenbaar te maken (dit kan bijvoorbeeld ook een lidmaatschapsnummer 
zijn). Voer hier het nummer van de machtiging in. 
 
Incasso opdrachten: Datum machtiging 
U dient voordat u gelden gaat incasseren, hiervoor schriftelijk toestemming van uw debiteur te 
ontvangen. Deze schriftelijke toestemming (machtiging) dient u te dagtekenen. Voer hier de datum 
van de machtiging in. 
 
Incasso opdrachten: BIC 
Het BIC nummer (Bank Identifier Code) bestaat uit 8-11 tekens en is per bank verschillend. Het BIC 
nummer wat aan de rekening van uw debiteur toebehoort, dient door de debiteur op de incasso 
machtiging te worden opgenomen. Desgewenst kunt u het BIC-nummer behorend bij het 
rekeningnummer opzoeken op www.ibanservice.nl. Let op! Het invullen van een BIC-nummer voor 
een individuele opdracht is binnen Nederland niet verplicht. Deze kunt u dus leeg laten! Zorgt u er 
dan wel voor dat in het INSTELLINGEN scherm de optie "uitsluiten BIC-code in incassobatch" op JA 
staat (standaard optie). Indien u incasseert vanaf buitenlandse rekeningen, kan het zijn dat u wel een 
BIC-code dient op te geven. Informeert u bij uw eigen bank of het invullen van een BIC-code voor 
betreffende bank/land verplicht is. 
 
Incasso opdrachten: IBAN 
Hier vult u het IBAN rekeningnummer van uw debiteur in. Uw debiteur dient dit rekeningnummer op 
de incasso machtiging op te geven. Het IBAN rekeninnummer begint met een 2-letterige landcode, 
gevolgd door 2 controlecijfers en maximaal 30 tekens voor het rekeningnummer. In Nederland 
bestaat het gehele IBAN rekeningnummer uit totaal 18 tekens. Het IBAN rekeningnummer kunt u 
desgewenst opzoeken op www.ibanservice.nl. 
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Vraag: Hoe ver vooraf moet ik een incassobatch bij de bank aanleveren? 
Dit hangt af van het soort incassobatch (FRST, RCUR, FNAL of OOFF). Neemt u contact op met uw 
eigen bank voor exacte aanlevertijden. 
 
Vraag: Waarom is de tool met een wachtwoord beveiligd en kan ik geen gegevens 
kopieren/plakken? 
SEPA Incasso is beveiligd tegen het per abuis wijzigen van cellen die de juiste werking van de tool 
kunnen verhinderen. Indien u om een wachtwoord wordt gevraagd dan probeert u feitelijk een van 
deze cellen onbewust te wijzigen. Indien u data uit een ander Excel bestand wilt kopiëren in onze 
tool, selecteert u dan vanuit uw eigen bestand slechts de opdrachtdata (zonder kolomkoppen en 
zonder witte regels/kolommen) en plak deze in SEPA Incasso vanaf cel C5 in het tabblad incasso-
opdrachten. 
 
Vraag: Incasso's uit mijn eerste incassobatch worden (gedeeltelijk) afgekeurd? 
Controleer of u CORE als type incassocontract gebruikt en geen B2B (99% van onze gebruikers moet 
CORE gebruiken).  
 
Foutmelding: maximum bedrag in batch overschreven (melding na uploaden batch bij uw bank) 
Wij hebben diverse keren vernomen dat bij het uploaden van een batch de melding wordt 
weergegeven dat er een of meerdere opdrachten bestaan waarbij het maximumbedrag wordt 
overschreden (vaak € 3 miljoen). Dit lijkt op een foutieve melding, een opdracht met een dergelijk 
bedrag zal waarschijnlijk niet in uw batch aanwezig zijn. Navraag levert op dat dit een foutieve 
melding betreft. Er kan een ander probleem zijn (vaak een fout in uw contractinstellingen) waardoor 
deze melding wordt weergegeven. Neemt u contact op met uw eigen bank voor het bespreken van 
deze melding. 
 

SEPA BETALEN 

Instellingen: Naam organisatie 
In dit veld vuld u de naam in van uw eigen organisatie, zoals deze bij uw bankrelatie bekend is. 
 
Instellingen: IBAN rekeningnummer 
Hier vult u uw eigen IBAN rekeningnummer is. Dit is het rekeningnummer waarop de betalingen 
afgeschreven dienen te worden. Het IBAN rekeninnummer begint met een 2-letterige landcode, 
gevolgd door 2 controlecijfers en maximaal 30 tekens voor het rekeningnummer. In Nederland 
bestaat het gehele IBAN rekeningnummer uit totaal 18 tekens. Het IBAN rekeningnummer vindt u 
terug op uw bankafschriften of kunt u opzoeken op www.ibanservice.nl. 
 
Instellingen: BIC rekeningnummer 
Het BIC nummer (Bank Identifier Code) bestaat uit 8-11 tekens en is per bank verschillend. U vindt 
het BIC nummer wat bij uw rekening behoort op uw bankafschrift of via www.ibanservice.nl. Let op! 
Het invullen van de BIC-code van uw eigen rekeningnummer is verplicht! 
 
Instellingen: Adres / Postbus 
In dit veld vult u het adres of postbus in welke voor uw bankrekeningnummer bij uw bank bekend is. 
Vaak is dit het adres wat ook op uw rekeningafschriften staat. 
 
  

http://www.ibanservice.nl/
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Instellingen: Postcode + vestigingsplaats 
In dit veld vult u de postcode en woonplaats in behorend bij het adres of postbus welke voor uw 
bankrekeningnummer bij uw bank bekend is. Vaak is dit het adres wat ook op uw rekeningafschriften 
staat. 
 
Instellingen: Bestandlocatie batches 
Vul hier het toegangspad naar de map in, waarin u de aangemaakte betaalbestanden wilt opslaan. 
De bestandslocatie dient te eindigen op een "\" zoals bijvoorbeeld C:\Betalen\. U dient er voor te 
zorgen dat de map die u hier invult reeds bestaat. Als u wilt opslaan in de map C:\Betalen\ dan moet 
u zorgen dat er dus eerst een map "Betalen" wordt aangemaakt. Let op! Onder sommige windows-
versies kunt u niet direct opslaan naar de C-schijf. Vul hier dan altijd een map in waar u wel naar kunt 
opslaan. 
 
Instellingen: Type betaalbatch 
Hier kunt u het type betaalbatch kiezen. Op dit moment wordt alleen de optie PAYMENTS 
ondersteund. 
 
Instellingen: Overslaan IBAN controle 
De applicatie SEPA Betalen voert automatisch een controle uit op de juistheid van het ingevoerde 
IBAN-nummer. Het 3e en 4e teken in een IBAN rekeningnummer is de uitkomst van een formule met 
als basis het rekeningnummer. De applicatie controleert of dit controlegetal overeenkomt met de 
module97 van het bankrekeningnummer en zal signaleren als een foutief rekeningnummer is 
ingevoerd. Desgewenst kunt u deze controle overslaan: u loopt hiermee wel het risico dat er foutieve 
rekeningnummers in de batch worden opgenomen en niet door de bank verwerkt zullen worden. 
 
Instellingen: Datum uitvoering batch voor ieder opdracht gelijk? 
Op dit moment ondersteund het programma alleen batchbestanden waarbij de betalingen op 
dezelfde datum liggen. Indien u betaalopdrachten met een verschillende uitvoeringsdatum heeft, 
dan kunt u verschillende batchbestanden aanmaken. 
 
Betaal opdrachten: Bedrag 
Voer hier het bedrag in wat u aan uw crediteur gaat betalen. Dit bedrag dient u in te vullen zonder 
valuta teken of duizendtal scheidingstekens. Bijvoorbeeld € 1.234,56 wordt dan 1234,56 
 
Betaal opdrachten: BIC 
Het BIC nummer (Bank Identifier Code) bestaat uit 8-11 tekens en is per bank verschillend. 
Desgewenst kunt u het BIC-nummer behorend bij het rekeningnummer opzoeken op 
www.ibanservice.nl. Let op! Het invullen van een BIC-nummer voor een individuele opdracht is 
binnen Nederland niet verplicht. Deze kunt u dus leeg laten! Zorgt u er dan wel voor dat in het 
INSTELLINGEN scherm de optie "uitsluiten BIC-code in betaalbatch" op JA staat (standaard optie). 
Indien u betaalt naar rekeningen, kan het zijn dat u wel een BIC-code dient op te geven. Informeert u 
bij uw eigen bank of het invullen van een BIC-code voor betreffende bank/land verplicht is. 
 
Betaal opdrachten: IBAN 
Hier vult u het IBAN rekeningnummer van uw crediteur in. Het IBAN rekeninnummer begint met een 
2-letterige landcode, gevolgd door 2 controlecijfers en maximaal 30 tekens voor het 
rekeningnummer. In Nederland bestaat het gehele IBAN rekeningnummer uit totaal 18 tekens. Het 
IBAN rekeningnummer kunt u desgewenst opzoeken op www.ibanservice.nl. 
 

http://www.ibanservice.nl/
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Betaal opdrachten: Betalingskenmerk 
U kunt hier een 16 cijferig betalingskenmerk (acceptgirokenmerk) meegeven. Indien u in deze cel iets 
invuld, dan wordt de tekst in de cel "omschrijving betalingsopdracht" genegeerd. 
 
Betaal opdrachten: Omschrijving betalingsopdracht 
U kunt hier een vrije tekst opgeven die vermeld moet worden op het bankafschrift van uw crediteur. 
Let wel op dat u geen bijzondere tekens gebruikt, deze kunnen de batch in het banksysteem 
blokkeren. 
 
 
 
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? 
Neem gerust contact met ons op via support@sepabestand.nl 
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