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Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke 

andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Rabobank. Planningsdata en productspecificaties zijn onder voorbehoud. 
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SEPA Migratie   
Wat kunt u van de Rabobank verwachten? 
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SEPA Impact op organisaties 
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SEPA: lessons learned 
Algemeen 
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• Gebruik van het ‘oude’ SEPA-formaat 
(PAIN.001.001.02 ipv PAIN.001.001.03 of PAIN.008.001.02) 

• Gebruik van de juiste SEPA-formaat, maar van de ‘oude’ 
import-route (SEPA-XML). 

• Gebruik van 'niet toegestane' tekens in XML-velden, zoals bij 
mandaat ID. Advies: UTF-8 Latin gebruiken! 

• Het gebruik van niet unieke bestandsreferenties  

• Beperking op volumes van bestandsimport (opknippen) 
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Tekst met Beeld 

Gebruik van oude route 
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Tekst met Beeld 

Gebruik van de juiste route 
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SEPA: lessons learned 
Eurobetalingen 

• Gebruik van batchboeking is True of False. 

• Gecomprimeerde boeking of individuele boekingen. 

• Gebruik van IBAN-Acceptgiro. 

• Gebruik van gestructureerde of ongestructureerde 
omschrijvingsregels. 
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SEPA: lessons learned 
Euro-incasso (1) 

• Indeling bestanden, batches en transacties  

• Kiezen van de juiste settlementdatum/uitvoerdatum van een 
bestand. 

• Klant gebruikt voor alle klanten hetzelfde mandaat ID, 
bijvoorbeeld: 'huur december‘. 

• Gebruik van kenmerk machtiging van de reeds verwerkte 
Eenmalig (OOFF) bij een Doorlopende (RCUR). 

• Gebruik van verschillende kenmerkmachtiging bij een 
doorlopende eerste en volgende (FRST/RCUR).  
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SEPA: lessons learned 
Euro-incasso (2) 

• Klant wil nog NL-incasso én Euro-incasso naast elkaar 
uitvoeren. 

• Contractlimieten worden overschreden. 

• Debet-machtiging is nog niet geregistreerd (B2B). 

• Debet-limiet wordt overschreden (B2B). 
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R-
messages 

 

Booking 
on D per 

type 

 

Executio
n Date 

(minimaal
) 

Transactio
n Type 

Payment 
type 

File 
initiation 

FILE SDD CORE 

FIRST D-6 Bruto 

RECURRENT D-3 Bruto 

Reject 

Return 

Refusal 

Refund 

Revocation 

Recall 

ONE OFF D-6 Bruto 

FINAL D-3 Bruto © Rabobank, september 2012 

 

Niets uit dit werk mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie of op welke 

andere wijze dan ook, daaronder mede 

begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking 

van het werk, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Rabobank. 

Testen Bedrijfsfuncties / Klantprocessen 

Reconciliatie 

Controle 

Verantwoording 

Cash Management 
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SEPA: lessons learned 
Verantwoording 
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• Overgang naar MT940Structured: SEPA-informatie 

• Overgang naar CAMT.053: SEPA-informatie 

• Verdwijnen van Verwinfo 

• Duale periode van bijvoorbeeld de IBAN-Acceptgiro 
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Eén kolom Tekst 

Rabo SEPA TestService 
• Aanleverinstructies via E-mail 

• SEPA bestanden toetsen op juist formaat  

• Geen rapportage; Summiere foutmelding per email, indien van toepassing 

• Bestandsaanlevering via email; aanleverinstructies via uw mailbox 

• Gratis Service 

Rabo SEPA TestTool 
•  Zelf testen in online testomgeving 

• Uitgebreid en onbeperkt nieuwe importformaten van betaal-  en incassobestanden testen 

• Keuze van alleen validatie of validatie én simulatie 

• Uitgebreid rapport per test (validatie) 

• Online Wiki (validatie) 

• Verantwoordingsinformatie genereren op basis van eigen testbestanden (simulatie) 

• Ongelimiteerd testen binnen een abonnementsperiode 

• Betaalde faciliteit 

Testfaciliteiten 
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Vragen? 


