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1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) 
 

Gebruik en activatie SEPA in Microsoft Dynamics NAV (betalingen, Credit Transfer)  
(Navigatie op basis van 5.1) 
 

1. Opzetten van een nieuwe export-protocol voor SEPA (zoals je gewend bent van CLIOP) 
In elke geval met de onderstaande waarden 
o Controle ID = 11000010 “Check SEPA ISO20022”. 
o Export-ID = 11000012 “Export SEPA ISO20022” (PAIN.001.001.03).“ 
o Docket ID is standaard net als bij de andere export-protocollen. 

Financieel  Instellingen  Telebankieren  Exportprotocollen 
 

2. Maak een nieuwe of verander een transactiewijze voor het nieuwe  export-protocol. 
Financieel  Instellingen  Telebankieren  Transactiewijze 

o Rekeningsoort = Leverancier 
o Vul verder de velden in of pas deze aan zoals je wenst. 

 
3. Koppel de transactiewijze aan de gewenste leveranciers. 

Zorg ervoor dat bij de bankrekening, welke gekoppeld is aan deze leveranciers, de nodige 
SEPA velden ingevuld zijn: SWIFT-code (=BIC) en IBAN. 
Inkoop  Leveranciers  Tabblad Betaling  Bankrekening  Lookup  Bankkaart  
Tabblad transfer   
Daarnaast dienen de landcodes ook ingevuld te worden 

 Land bankrekening 

 Land-/regiocode rekeninghouder 
 

4. Stel de IBAN en SWIFT code in bij uw eigen bankrekeningen in tabel “Banken overzicht”. 
Financieel  Bankrekeningen  Tabblad Transfer  of 
Financieel  Kasbeheer  Bankrekeningen  Land-/regiocode 
Ook de landcode is verplicht. 
 

5. De landcodes dienen aan de ISO 3166-1 te voldoen voor de 2 letterige code. 
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1  
 

6. Bij de landen, die gebruik maken van SEPA, dient wel het vinkje “SEPA toegestaan” 
ingeschakeld te zijn. 
Financieel  Instellingen  Algemeen  landen    of 
Administratie  Applicatie-instellingen  Algemeen  Landen/Regio’s  
 

7. Inrichten vrijgrenzen. Vrijgrenzen worden ingevoerd om het maximale geldbedrag te 
definiëren waarmee transacties mogen worden uitgevoerd zonder opgaaf van reden. Het 
record voor NL dient aangemaakt te zijn. De hoogte van het bedrag is voor SEPA niet 
relevant. 
Financieel  Instellingen  Telebankieren  Vrijgrenzen 

 
8. SEPA kan nu gebruikt worden. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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2.0 Installatie SEPA (Direct Debit) 
 

(Navigatie op basis van 5.1) 

1. Opzetten van een nieuwe export-protocol voor SEPA  
o Controle ID = 11000011 “Check SEPA Pain008.01.02” en  
o Export-ID = 11000013 “SEPA ISO20022 Pain 008.001.02” (PAIN 008.001.02).  
o Docket ID is standaard net als bij de andere export-protocollen. 

Financieel  Instellingen  Telebankieren  Exportprotocollen 
 

2. Maak een nieuwe of verander een transactiewijze voor het nieuwe export-protocol. 
Financieel  Instellingen  Telebankieren  Transactiewijze 

o Rekeningsoort = Klant 
o Indien je deze transactie kaart gebruikt voor B2B vult u in het veld  

Partnersoort = bedrijf  en anders = persoon. 
o Vul verder de velden in of pas deze aan zoals je wenst. 

 
3. Koppel de transactiewijze aan de gewenste klanten. 

Zorg ervoor dat bij de bankrekening, welke gekoppeld is aan deze klanten, de nodige SEPA 
velden ingevuld zijn: SWIFT-code (=BIC) en IBAN. 
Verkoop & Marketing  Klanten  Tabblad Betaling  Bankrekening  Lookup  
Bankkaart  Tabblad transfer   
Daarnaast dienen de landcodes ook ingevuld te worden 

 Land bankrekening 

 Land-/regiocode rekeninghouder 
 

4. Stel de IBAN en SWIFT code in bij uw eigen bankrekeningen in tabel “Banken overzicht”. 
Financieel  Bankrekeningen  Tabblad Transfer  of 
Financieel  Kasbeheer  Bankrekeningen  Land-/regiocode 
Ook de landcode is verplicht. 

5. De landcodes dienen aan de ISO 3166-1 te voldoen voor de 2 letterige code. 
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1  
 

6. Bij de landen, die gebruik maken van SEPA , dient wel het vinkje “SEPA toegestaan” 
ingeschakeld te zijn. 
Financieel  Instellingen  Algemeen  landen    of 
Administratie  Applicatie-instellingen  Algemeen  Landen/Regio’s  
 

7. Inrichten vrijgrenzen. Vrijgrenzen worden ingevoerd om het maximale geldbedrag te 
definiëren waarmee transacties mogen worden uitgevoerd zonder opgaaf van reden. Het 
record voor NL dient aangemaakt te zijn. De hoogte van het bedrag is voor SEPA niet 
relevant. 
Financieel  Instellingen  Telebankieren  Vrijgrenzen 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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8. Zorg er verder voor dat de transactiewijze kaart, welke is gekoppeld aan de klanten, 

dezelfde partnersoort heeft als die van de klant. De partnersoort dient ook op de 

klantenkaart gekozen te worden. (Incasseren voor bedrijven ‘B2B’ of klanten ‘Core‘). 

Transactiemodi  Partnersoort    Klantenkaart  partnersoort. 

 

9. Machtigingen hanteren 

 Instellen nummering voor automatische incasso’s  

Verkoop & Marketing  Instellingen  Verkoopinstellingen  tabblad Nummering 

 Nummers van automatische incasso 

 Er is geen limiet van het aantal machtigingen dat gebruikt mag worden in 

combinatie met een klantbankrekening. 

Standaard zal de machtiging gekozen worden welke ingesteld staat bij de  

  klant bankrekening.  

Verkoop & Marketing  Klanten  Tabblad Betaling  Bankrekening  Lookup  

Bankkaart  Tabblad rekeninghouder  Id van Incasso machtigingen 

 Instellen identificatie van crediteur. 

De CreditorID zal door de bank worden afgegeven als het incassocontract met de 

bank wordt afgesloten. Het bedrijf ontvangt dan een certificaat van de bank, 

waarop het toegekende CreditorID wordt vermeld. CreditorID's moeten dus nooit 

zelf worden gegenereerd. De exacte specificatie van het Nederlandse CreditorID is: 

- Position 1-2 filled with NL, the ISO country code. 

- Position 3-4 filled with the check digit according to ISO 7064 Mod 97-10. 

- Position 5-7 filled with the Creditor Business Code, if not used then filled with 

ZZZ. 

- Position 8-15 filled with the Trade Register Number (KvK number) of the Creditor. 

- Position 16-19 filled with a numerical code to be issued by the Creditor Bank. 

Financieel  Bankrekeningen  Tabblad Transfer  of 

Financieel  Kasbeheer  Bankrekeningen  Land-/regiocode 

 Nieuwe machtiging toevoegen  

i. Verkoop & Marketing  Klanten  Tabblad Betaling  Bankrekening  

Lookup  Bankkaart  Tabblad rekeninghouder  ID van Incasso 

machtigingen  Lookup  Invoeren 

ii. "Machtiging ID" (moet uniek zijn)  e.v.t ophalen 

nummerreeksinstellingen. 

"Geldig vanaf datum"  Indien niet bekend 1-11-2009 

Ondertekeningsdatum"  Datum van ondertekening machtiging 

"Volgreekssoort"   Eenmalig of herhaaldelijk 

 "Aantal Debeteringen" 

Indien er geen vervaldatum is opgegeven, betekent dat deze ook niet 

vervalt. 

iii. Het veld “Geblokkeerd” zorgt ervoor dat de mandaat niet meer gebruikt 

mag worden. 

iv. 'Debetteller" (niet zichtbaar) in dezelfde tabel. Deze "Debetteller" wordt 

bijgewerkt elke keer dat een mandaat wordt verwerkt.  
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10. Machtiging ID, welke is aangemaakt voor de klant, instellen op de bankrekening van de 
klant 
Verkoop & Marketing  Klanten  Tabblad Betaling  Bankrekening  Lookup  
Bankkaart  Tabblad transfer   ID van Incasso machtiging  
 

11. SEPA kan nu gebruikt worden. 
 

Voor meer informatie zie 

http://www.betaalvereniging.nl 

http://www.sepa.nl/ 

http://separoadmap.nl 
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