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SEPA-MIGRATIE
De huidige stand van zaken…



Migratie
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Overboeking

• 60 %* van het totale uitgaande overboeking verkeer bij ABN AMRO zijn SEPA 

Overboekingen

• Alle handmatig ingevoerde transacties vanuit Internet Bankieren inclusief Acceptgiro's 

worden als SCT uitgevoerd

• Nog wel veel klantaanlevering via ClieOp03 in plaats van pain.001

• Grote aanleveraars zijn inmiddels volledig over naar SEPA Overboekingen

• Over het algemeen weinig problemen bij migratie naar nieuwe formaten

• Veel klanten willen graag detailinformatie over uitgevoerde batches (kascommissies 

bij VvE bijvoorbeeld)

* Per eind augustus 2013



Migratie
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Incasso

• 18,5 %* van het totale uitgaande incasso verkeer bij ABN AMRO zijn SEPA Incasso's

• Migratie van incasso contracten in laatste fase

• Grote aanleveraars zijn al over of staan op het punt volledig over te gaan naar SEPA 

Incasso's

• Erg langzame overgang

• Software vaak klaar, maar procesmatige aanpassingen laten op zich wachten

• Soms weinig begrip bij ondernemers over gewijzigde voorwaarden (storno bij eenmalige 

incasso, aanlevertermijnen)

• Interesse voor B2B daardoor relatief hoog, maar beperkingen aan gebruik zorgen voor 

frustratie bij gebruik (over het algemeen nog een groot percentage uitval door missende 

mandaatregistratie of niet exact overeenkomende referenties)

* Per eind augustus 2013



Systemen
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Internet Bankieren Zakelijk

• Dit kanaal wordt gebruikt door kleine zelfstandige ondernemers

• Grotendeels gelijk aan de Internet Bankieren portal voor particulieren, maar met een aantal 

belangrijke toevoegingen op het gebied van batch aanlevering, rapportage etc.



Systemen
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Access Online

• Dit kanaal wordt gebruikt door MKB

• Meer mogelijkheden met betrekking tot aanleveren bestanden en rapportage



Systemen
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Access Direct

• ABN AMRO’s bulk kanaal, gebruikt door grote aanleveraars (onder andere FI’s)

• Mogelijkheden tot direct aanleveren en cryptografische voorzieningen



Producten
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Aanlevering bestanden

• In alle kanalen is de meest recente - door EPC in Rulebook ondersteunde - versie van de 

pain.001 en pain.008 te gebruiken, bij Access Online en Access Direct is ook de voorgaande 

versie te gebruiken

• Via Access Direct zijn ook pain.007 en camt.055 te gebruiken en kan terug worden 

gerapporteerd in pain.002

• Op basis van de Implementation Guidelines van de Nederlandse Betaalvereniging waar 

beschikbaar

• Met eigen ABN AMRO Addenda waarin gebruik van een aantal specifieke velden wordt 

voorgeschreven

Rapportage

• In alle kanalen is rapportage via camt.053 mogelijk naast MT940

• Veel vraag vanuit de markt voor nieuw formaat

• Enige mogelijkheid tot detailinformatie batch boekingen bij incasso



Producten
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Comprimeren

• Mogelijkheid tot comprimeren van IBAN Acceptgiro's, iDEAL transacties en SEPA Incasso R-

messages

• Per product 1 boeking aan het eind van de dag

• Details van onderliggende transacties alleen op camt.053

CPS

• Migratie van Directe Aanleveraars inmiddels in volle gang

• Aanlevering via CPS moet worden geautoriseerd via Internet Bankieren of Access Online



Bijzonderheden
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Geen gebruik van Batch Booking Indicator <BtchBookg>

• Klant kiest via contract met de bank of details van batches wel of niet worden getoond in 

rekening rapportage

• Indicator in XML bestand wordt genegeerd

Gedrag op basis Category Purpose <CtgyPurp>

• Wanneer Category Purpose is gevuld als ‘SALA’ dan worden nooit onderliggende 

transactiedetails getoond

• Wordt alleen op batch niveau gevalideerd, op transactieniveau wordt waarde genegeerd

• Andere Category Purpose codes dan ‘SALA’ leiden tot afkeur, tag in dit geval volledig weglaten

Geen validatie op Sequence Type <SeqTp>

• Uiteraard wordt wel geadviseerd om juiste waarde te gebruiken om afkeur bij andere banken 

te voorkomen



TEST FACILITEITEN



Test faciliteiten
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ABN AMRO's testaanbod is afgestemd op de grootste behoeften aan testen in de markt

• Validatie van bestanden

• Terugmelding van gelukte / mislukte transacties

1. Bestandsvalidatie

• Open voor alle klanten

• Uitvoering door intern test team

• Gekozen is voor een handmatige verwerking om niet alleen technische correctheid, maar ook 

kanaal validaties mee te nemen. Zodoende is klant verzekerd van juiste verwerking



Test faciliteiten
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2. KetenSimulatieTest

• Open voor alle klanten (Voorwaarde: bestandsvalidatie moet succesvol doorlopen zijn)

• Zorgt voor een snelle rapportage terug naar klant

• Ondersteund zowel MT940 als camt.053 zodat klant formaten kan vergelijken

• Op basis van specifieke bedragen mogelijkheid om R-messages of bijzondere gevallen te 

testen

• Uitvoering door intern test team



Test faciliteiten
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3. Ketentest

• Uitsluitend voor Top-250 klanten

• Gebruik van ABN AMRO testomgeving

• Aan de hand van vooraf opgemaakt en afgestemd testplan

4. Pennytest

• Uitsluitend voor Top-250 klanten

• Begeleiding van eerste productie aanlevering door test team



LESSONS LEARNED



Lessons Learned
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Incorrecte XML bestanden

• Probleem: Onverwachte afkeur van bestanden

• Oorzaken

• Ongebruikte, lege tags

• Missende verplichte velden

• Incomplete tags

• Gevolg: Klant zit met niet-uitgevoerde betalingen en weet niet hoe probleem op te lossen

• Oplossing: Doe altijd een .xsd check nadat bestand is gegenereerd

<Dbtr>        

<Nm></Nm>

</Dbtr>

<PstlAdr>
<AdrLine \>

</PstlAdr>



Lessons Learned
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SEPA documentatie 

• Probleem: Verwarring rondom documentatie

• Oorzaak: Veel verschillende documenten vanuit verschillende organisaties die gaan over 

implementatie van formaten

• Gevolg: Onverwachte afkeur

• Oplossing: Goed begrip van opbouw documentatie
ISO specificatie

EPC Implementation 
Guidelines

Implementation 
Guidelines 

Betaalvereniging NL

ABN AMRO 
Addendum



Lessons Learned
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Aanlevering in losse batches

• Probleem: Na aanlevering door klant erg veel boekingen op de rekening

• Oorzaken: 

• Elke transactie met dezelfde verwerkingsdatum een nieuwe batch

• Geagendeerde transacties krijgen aparte batch

• Gevolg: Al deze batches krijgen een aparte boeking, waardoor kosten toenemen en 

reconciliatie nodeloos complex wordt gemaakt

• Oplossing: Probeer zoveel mogelijk in batches aan te leveren en houdt geagendeerde 

transacties  zo lang mogelijk in het systeem



Lessons Learned
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Mandaatmanagement

• Probleem: Onverwachte afkeur op basis van verkeerde Sequence Type <SeqTp>

• Oorzaak: Transacties bevatten het verkeerde Sequence Type

• Gevolg: Klant is onzeker hoe vervolg transacties moeten worden aangeleverd

• Oplossing: 

• Uitsluitend eenmalig een First ‘FRST’ per mandaat

• Na afkeur door middel van reject of refusal opnieuw een First bij eerstvolgende

• Na terugboeking door middel van return of refund een Recurring ‘RCUR’

• Onderscheid tussen R-messages te maken op basis van mutatiecode in rapportage



Lessons Learned
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Detailinformatie batches

• Probleem: Klant heeft behoefte aan detailinformatie

• Oorzaak: Standaard worden batches zonder detailinformatie geboekt

• Gevolg: Klant mist informatie op rekeningafschriften waardoor interne processen niet kunnen 

worden afgerond

• Oplossing: 

• Mogelijkheid tot detailregels bij overboekingen en incasso’s

• Detailinformatie overboeking batch mogelijk op MT940 en camt.053

• Detailinformatie incasso batch uitsluitend mogelijk op camt.053



Demonstratie KetenSimulatieTest
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Voorbeeld

• SEPA Overboeking (verwerkingsdag 17 september) batch met daarin 2 transacties:

• Eén transactie van € 100,99 welke succesvol verwerkt zal worden

• Eén transactie van € 100,01 welke afgekeurd zal worden met reason code AC01 (rekening 

niet bekend bij bank van de begunstigde)

• SEPA Incasso (verwerkingsdag 17 september) batch met daarin 3 incasso’s:

• Eén transactie van € 100,99 welke succesvol verwerkt zal worden

• Eén transactie van € 100,32 welke afgekeurd zal worden met reason code MD01 (mandaat 

niet aanwezig)

• Eén transactie van € 101,11 welke teruggeboekt zal worden met reason code AM05 

(dubbele transactie) op D+1

• Instellingen:

• SEPA Overboekingen worden als batch geboekt met details

• SEPA Incasso’s worden met bijlage geboekt

Link



Vragen?
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Expert.Desk.SEPA@nl.abnamro.com




