
9 jan 2014                                                    SEPA conversie  versie 1.1                                                            pag.   1

Omzetten bankrekeningen naar IBAN’s, volgens de SEPA-regels, voor ItsClean

Inleiding

• Met ingang van 1 februari 2014 kunt u de bestaande (=oude) bankrekeningnummers
niet meer gebruiken. Vanaf die datum kunt u uitsluitend nog met IBAN’s werken. 

• Voor elke bankrekening van uw bedrijf neemt u z.s.m. contact op met uw huisbankier
met het verzoek deze bankrekening(en) om te zetten naar IBAN. 
Indien u zelf de incassofunctionaliteit toepast, kiest u voor Euro-incasso. U krijgt dan 
één Incassant-ID toegekend. Deze incassant-ID is uniek voor uw bedrijf ongeacht de 
bank. In uw incassant-ID is uw kvk-nummer opgenomen.

• U registreert uw bedrijf bij www.ibanservice.nl. Deze service ondersteunt de 
omzetting van de bankrekeningnummers in uw ItsClean databases naar IBAN’s. Het 
omzettingsproces dient per actieve database van ItsClean apart uitgevoerd te 
worden.

• U dient een bestand met uw oude bankrekeningnummers bij deze service aan te 
bieden. Deze service controleert uw bankrekeningnummers en elk juist 
bankrekeningnummer wordt voorzien van een IBAN en een BIC. Binnen 24 uur kunt 
u het met IBAN en BIC aangevulde bestand downloaden. Dit gehele proces kunt u 
maximaal 50x zonder kosten uitvoeren.

• Een door de ibanservice aangeboden bestand importeert u in de bijbehorende 
database van ItsClean.

• Let op: Maak de salarisspecificaties van salarissen die berekend maar nog niet 
gemaakt zijn.

• Let op: de volgende stap dient u pas uit te voeren als er geen CLIEOP-bestand meer 
in de pijplijn zit.

• Als de omzetting geen (of uitsluitend bekende) fouten bevat, kiest u ervoor deze 
omzetting in uw database door te voeren. Op het moment dat u deze stap heeft 
uitgevoerd, is het gebruik IBAN en de toepassing van de SEPA-regels definitief.
Vanaf dit punt worden geen clieop-bestanden meer gemaakt. Deze worden 
vervangen door xml-bestanden.
Een xml-bestand met betalingsopdrachten aan crediteuren en aan werknemers 
noemt men een SCT-bestand (Sepa Credit Transfer).
Een xml-bestand met incasso-opdrachten noemt men een SDD-bestand (Sepa Direct 
Debit).

• Voor het omzetten van een 2e of volgende database van ItsClean, kunt u gebruik 
maken van dezelfde registratie bij de ibanservice als hiervoor is vermeld. Let op de 
grens van 50x gebruik.

• Het inlezen van bankafschriften geschiedt m.b.v. MT940-structured bestanden.
• Controleer en verzamel uw documenten waarop banknummers worden 

gepresenteerd (zoals briefpapier).
• Voor incasso is een bestand met machtigingen vereist. Dit bestand kunt u eenmalig 

aanleggen en in de toekomst handmatig bijhouden.
U dient rekening te houden per machtiging met de eerste incasso, vervolgincasso en 
éénmalige incasso’s. Per soort incasso dient u ook rekening te houden met het aantal
werkdagen verwerkingstijd. 
Zie ook de instructies van uw bank.
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Uit te voeren stappen

a. Voorbereiding
• Indien u gebruik maakt van incasso, dient u Euro-incasso (Core) aan te geven.

U ontvang een incassant-ID. Neem hiervoor contact op met uw bank.
• Registreer uw bedrijf als Gebruiker via de website www.ibanbicservice.nl, zodat u 

gebruik kunt maken van de IBAN BIC Service en Verstuur. Bij deze registratie heeft u
uw KvK-nummer nodig.
Een e-mail volgt met als onderwerp: Activeer uw registratie.
Klik op de link om uw registratie te activeren.
Uw login en wachtwoord staan ook in de e-mail vermeld.

• U creëert op uw schijf 2 mappen: 
o 1 ‘Sepa-conversie-verzenden’ en 
o 2 ‘Sepa-conversie-ontvangen’.

• Controleer of u met de laatste update van ItsClean werkt. Zo niet, dan moet deze 
alsnog eerst worden aangebracht. Minimaal vereist is de versie 2.060.

b. Omzetten van een database van ItsClean *)
• Login als sysman.
• Selecteer de gewenste database.
• Verzamel de om te zetten banknummers.

Start in het programma: Sepa conversie.

Klik op: Start selecteren.

http://www.ibanbicservice.nl/
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Alle banknummers uit de database worden verzameld en in een grid aan u getoond.
Klik op: Exporteren.
U geeft een bestandsnaam in welke herkenbaar is voor deze database.
Een CSV-bestand ontstaat en u slaat dit bestand op in de map: ‘Sepa-conversie-
verzenden’.

• Bied het geëxporteerde bestand met om te zetten bankrekeningnummers aan de 
ibanservice.

• Bied het geëxporteerde bestand met om te zetten bankrekeningnummers aan de 
ibanservice.
Start IBAN BIC Multichecker: https://www.ibanbicservice.nl/login.aspx
Log in met login en wachtwoord volgens de hiervoor vermelde e-mail.
Klik op: Selecteer bestand. Wijs het bestand aan in de map ‘Sepa-conversie-
verzenden’.
Klik op: Bestand versturen.
Klik op: Uitloggen.
U ontvangt binnen 24 uur een e-mail met als onderwerp: Uw bestand is aangevuld.

• Haal het door ibanservice aangevulde bestand met bankrekeningnummers op.
Start IBAN BIC Multichecker: https://www.ibanbicservice.nl/login.aspx
Log in met login en wachtwoord.
Klik op: Download bestanden.
U selecteert het gewenste bestand en slaat deze op in de map ‘Sepa-conversie-
ontvangen’.
Klik op: Uitloggen.

• Importeer de omgezette banknummers.
Start in de bijbehorende database van ItsClean het programma: Sepa conversie.
Klik op: Importeren. 
Wijs het bijbehorende bestand aan in de map ‘Sepa-conversie-ontvangen’.
Het bestand wordt gelezen.
In de kolom IBAN worden cellen met onjuiste gegevens rood gemarkeerd.
Loop deze rode cellen na. Vervallen banknummers kunt u laten staan (voor een juiste
historie) en andere mag u leegmaken maar mag u deze ook laten staan.

• Vervangen oude banknummers door IBAN.
Start in een database van ItsClean het programma: Sepa conversie.
Klik op: Verwerken.
Beantwoord de vraag: ‘Wijzigingen definitief doorvoeren’ met Ja.

https://www.ibanbicservice.nl/login.aspx
https://www.ibanbicservice.nl/login.aspx


9 jan 2014                                                    SEPA conversie  versie 1.1                                                            pag.   4

Uw oude banknummers, die correct bevonden zijn, worden nu vervangen door 
IBAN’s. 
Vanaf dit punt is er geen weg terug voor deze database.
Nu moeten de SEPA-regels worden toegepast.

• Aanvullen tabellen AaFinancieel.
Start programma ‘Automatische betalingen crediteuren’, bevestig melding over BIC 
met Ja en sluit programma af.
Start programma ‘Automatische betalingen salarissen’, bevestig melding over BIC 
met Ja en sluit programma af.
Start programma ‘Automatische incasso's debiteuren', bevestig melding over BIC met
Ja en sluit programma af.
Start programma ‘Onderhoud tabellen AaFinancieel’, tab Parameters.
De volgende parameters dient u handmatig in te vullen met een BIC (gebruik 
hoofdletters):

o ab09 behorende bij het IBAN in de parameter ab01,
o ai09 behorende bij het IBAN in de parameter ai01,
o as09 behorende bij het IBAN in de parameter as01.

• Incasso
Als u aan uw bank heeft doorgegeven dat u incasseert via Euro-incasso, legt u de 
door de bank aan u toegekende Incassant-id vast met Onderhoud tabellen 
AaFinancieel in de parameter ai10.

• Voor elke klant die u gemachtigd heeft dient een machtiging te worden geregistreerd.
• Via het programma ‘Conversie machtiging’ wordt voor elke al aanwezig incasso 

afspraak een machtiging vastgelegd. Zowel voor ItsClean Projecten, ItsArt 
Contracten, AaFinancieel Orders en/of ItsTrade Verkooporders. Bij het maken van de 
machtiging wordt gekeken of er al een machtiging met dezelfde IBAN aanwezig is.
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• Vooralsnog maken we gebruik van het ‘oude’ MT940-formaat. Daarvoor dient u de 
tekstregels via ‘Onderhoud tabellen AaFinancieel’ tabblad ‘Teksten’ toe te voegen met
de oude banknummers.

o Bijv. eb00 123456789,RABO,1100

*) De stappen onder b moet u uitvoeren voor elke actieve database van ItsClean.

Aandachtspunten

De presentatie van banknummers op documenten ook voor elke actieve database

U dient uw documenten te controleren en eventueel aan te passen waarbij uw oude 
banknummers vervangen worden door IBAN.
De volgende varianten zijn mogelijk om een banknummer te presenteren. Het 
banknummer is:

1. vastgelegd in een afbeelding / logo;
2. als ‘vaste tekst’ vastgelegd in de documentdefinitie;
3. via een documentdefinitie uit de database.

Ad 1. U dient het logo aan te passen en te vervangen. Let hierbij op de grootte.
Ad 2. U dient de betreffende documentdefinities aan te passen.
Ad 3. Het kan zijn dat er op het document verschuivingen moeten plaatsvinden. Dan 
dient u de betreffende documentdefinities aan te passen.

Voorbeelden:
Salarisspecificatie, documentdefinitie sallisspec2, regel 4050,
vervang ‘Rekening’ door ‘Iban’.
Betaallijst lonen, documentdefinitie sallistspec81, opnieuw kopiëren uit standaard.

In overige situaties waarbij een IBAN niet weergegeven wordt zoals gewenst is, kunt 
u dit samen met uw consultant trachten op te lossen.

Bankrekeningnummers in omschrijvingen worden niet automatisch omgezet
Let op: Bankrekeningnummers die u in omschrijvingen of teksten heeft gezet, dient u 
handmatig om te zetten. Dit komt dikwijls voor in grootboekrekeningen die refereren aan
bankrekeningen. Ga zelf na waar dit nog meer voorkomt.

Automatische betalingen
Alle openstaande batchbestanden moeten verwerkt zijn dit geldt zowel voor de batches 
van ‘Automatische betalingen crediteuren’ als voor de batchbestanden van ‘Automatische
betalingen salarissen’.
De werkwijze voor de automatische betalingen is hetzelfde gebleven als bij de Clieop 
Echter de button hebben de naam Pain gekregen. Dit geldt zowel voor crediteuren als 
salarissen. Verder wordt de som van de nrs niet opgebouwd.

Automatische incasso’s
Alle openstaande batchbestanden moeten verwerkt zijn. Ook al staan deze in de 
toekomst. Dit omdat deze batches nog werken met de “oude” bankrekeningnummers.
De werkwijze voor de automatische incasso’s is hetzelfde gebleven als bij de Clieop 
Echter de buttons hebben de naam Pain gekregen. Verder wordt de som van de nrs niet 
opgebouwd. Tevens zijn er twee verwerkingsdatums toegevoegd. Totaal zijn er nu drie 
datums. De eerste datum is de datum dat het Pain bestand aan de bank wordt 
aangeboden. De tweede datum is dat de datum dat de vervolgincasso’s worden 
geïncasseerd, dit is drie werkdagen na de aanbiedingsdatum. De derde datum is de 
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datum dat de eerste incasso’s en eenmalige incasso’s worden geïncasseerd, dit is 6 
werkdagen na de aanbiedingsdatum.

Incasso uitval
Het verwerken van de incasso-opdrachten geschiedt volgens het ‘bruto boek’-principe. 
Dit houdt in, dat het totaalbedrag van de incassobatch altijd op uw bankrekening wordt 
bijgeboekt. Bij het uitvallen of storneren van posten, worden deze posten daarna 
individueel van uw rekening afgeboekt. Het storneren kan nog tot 56 dagen later 
plaatsvinden.

Incasso machtiging
Voor elke debiteur die u machtigt of gemachtigd heeft, dient u een of meerdere 
machtigingen vast te leggen. Dit kan met het programma ‘Onderhoud incasso 
machtigingen’.

De onderstaande gegevens zijn daarvoor vereist.

• Type machtiging; Doorlopend of Eenmalig.
• Kenmerk van de machtiging; standaard wordt door de programmatuur uitgegaan van

het debiteurnummer, vastgelegd in de “Debiteur Id” op tabblad 2 bij ‘Relatiebeheer’.
• Omschrijving machtiging, standaard wordt door de programmatuur uitgegaan van de 

projectomschrijving.
• Datum machtiging (default 2009-11-01 voor bestaande incasso’s).
• IBAN waarvoor machtiging is toegestaan.
• Seq = Volgorde; Eerste incasso of volgende. Deze wordt door de programmatuur 

bijgehouden maar is via dit programma te beïnvloeden.
• Het incassant-id wordt in de parameter a10 in ‘Onderhoud tabellen AaFinancieel’ 

vastgelegd.

Communiceren Machtiging

U dient uw klant van een incasso op de hoogte te brengen via een pre notificatie waarbij u uw 
incassant-id en het machtigingskenmerk moet melden. Dit kan via een mailing of onderaan de 
factuur waar nu ook de tekst voor automatische incasso staat. Bijvoorbeeld als volgt:
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