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SEPA testevent 25 september 2012 

SEPA testen bij Rabobank 



Agenda 

• Stand van zaken Rabobank 

• Lessons learned  

• Planning Rabobank formaten 

• Online SEPA testtool 
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Domeinen voor klanten 

•Formaten 

•Machtigingen 

•Testen 

 

•Aanlevertijden 

•Machtigingen 

•Facturatie 

•Processen  

•Communicatie 

•IBAN 

•Applicaties 

•Legacy systemen 

•Formaten  

•Testen  

•Bankproducten  

•Begeleiding  

•Testen  

Bank(en) ICT 

ERP Operationeel 



Stand van zaken Rabobank 

• Begin 2012 individuele en plenaire bijeenkomsten t.b.v. SEPA 

requirements 

• Testen van SEPA files door ERP- en softwareleveranciers 

• Onboarding SCT en SDD voor klanten 

• Testevent juni 2012 

• Presentaties voor gezamenlijke klanten 

• Publicatie status van ERP- en softwareleveranciers op Intranet 

• Verfijnen formaatbeschrijvingen (SCT, SDD, MT940) 

• Voorbereiding beschrijvingen (CAMT053, SEPA CSV, SEPA mix, 

PAIN.002) 

• Uitlevering online SEPA testtool t.b.v. ERP- en softwareleveranciers 

• Klankborden met diverse leveranciers over beleid formaten 

• Testevent 25-09-2012 
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Lessons learned 1:  
 

• Test het juiste SCT formaat: 001.001.03 (rulebook  2009) en niet 

001.001.02 (2006) 

• 3 niveaus: ISO20022, EPC en Betaalvereniging zijn voldoende 

• Rabobankniveau is optioneel, dus wordt niet afgekeurd 

• Rabobank heeft enkel aanvullende functionaliteiten, bijv.: 
– Comprimering terugmeldingen: Categorypurpose = SALA 

• Let op met conversie(tools) van oude formaten naar SEPA 

• SEPA bestanden zijn veel zwaarder en dienen bij bulk te worden 

opgeknipt 
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CLIEOP 03 
SEPA 

bestand 



Lessons learned 2:  
Impact SDD op klanten en dus ERP 

• Klanten sluiten nieuw Euro-incassocontract met andere / nieuwe 

limieten 

• Bij B2B moet een nieuw mandaat worden getekend 

• Klanten ontvangen een IncassantID 

• Klanten moeten een Machtigingskenmerk bepalen 

• Klanten moeten een (digitale) machtigingsadministratie opzetten 

• Klanten moeten prenotificeren (vooraankondiging van de incasso) 

• Klanten moeten PAINbestanden eerder aanleveren (pre-settlement) 

• Klanten krijgen te maken met Bruto Boeken  

• Klanten krijgen te maken met Rejects 
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Opdrachtniveau 

 

o.a. bedrag 

MRI 

Debtor 

Creditor 

IBAN 

… 

 

 

Batch niveau 

 

FRST 

RCUR 

OOFF 

FNAL 

+ 

Ex.date 

File initiation 

 

SCT 

SDD-CORE 

SDD-B2B 

FILE 

Batch 1 Payment 1 

Payment … Batch 2 

Batch… 
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Testen Bedrijfsfuncties / Klant Processen 



R-messages 
Booking on 
D per type 

Execution 
Date 

(minimaal) 

Transaction 
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 
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Testen Bedrijfsfuncties / Klant Processen 

Reconciliatie 

Controle 

Verantwoording 

Cash 

Management 



SEPA formaten vervolg 

• 2012 
– SCT en SDD via kanalen RCM en RIB 

– MT940 structured via kanalen 

• 2013 
– Migratie IBAN 

– Vervolg implementatie SEPA XML bestanden in kanalen 

– 1-7-2013 laatste migratieklanten  

• 2014 
– 1-2-2014 deadline SCT en SDD 
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INPUT 

Online SEPA testtool:  
validatie bestanden 
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PAIN001 

PAIN008 

ISO 

EPC 

NVB 

RABO 

OK 
NOK 
ERROR 
NOTICE 



Online SEPA testtool: 
simulatie van verantwoording 
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PAIN001 

PAIN008 

ISO 

EPC 

NVB 

RABO 

 
OK 

 

RABO 

PAIN001 
ERROR request  

PAIN008 
ERROR request 

PAIN002 

CAMT053 

MT940 

SEPA CSV 

CAMT052 

MT942 

R-Messages 

Statement 

INPUT OUTPUT 



CAMT.053 

disclaimer 

MT940s 
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Ervaringen met testen 

• Er wordt niet getest op: 
– Mandaatadministraties 

– Volume (files 100Kb), voor simulatie max 4 files tegelijkertijd 

– Of gegevens zoals IBAN juist zijn (geen koppeling met productie-

omgeving) 

• Gebruik verkeerd formaat (ook IBAN, incassantID) 

• Verder over gebruik tool: 
– Gebruiksvriendelijk 

– Besparing tijd i.v.m. wiki-kennisdatabase en “trial and error” 

– Handleidingen zijn nauwelijks nodig, wel formaatbeschrijving (bijv. de 

mapping tussen MT940structured en CAMT053) 
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Aanvraagproces en contact 

• U meldt uw interesse bij sepa.erp@rn.rabobank.nl 

• Inschrijfformulier online testtool voor validatie en simulatie  

• U ontvangt inlogcodes 

• U ontvangt alle beschrijvingen en userguides 

 
Toolkit in de vorm van een USB-ceditcard af te halen bij de stand: 

– Factsheet Testtool 

– Inschrijfformulier en leveringsvoorwaarden 

– Voorbeeldbestanden 

– Presentatie testevent 25.09.2012 

 

Technische specificaties op: www.rabobank.nl/seb  

 

Contactpersoon Rabobank Nederland tijdens migratieperiode: 

Boudewijn Schenkels en Frans Rietbergen sepa.erp@rn.rabobank.nl 
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Succes! 
En dank voor uw aandacht 



Afwijking Rabobank SCT op NVB standaard 

disclaimer 

ID

SCT

0.0 CustomerCreditTransfer-Initiation

1.0 Group Header

1.1 Message Identification Must be unique per customer.

2.0 Payment Information

2.14 Category Purpose

Values “SALA” is supported. Other 

ISO-values are ignored. If “SALA” is 

provided, BatchBooking is always 

treated as True. 

- FinancialInstitution-

   Identification

- BranchIdentification

2.77 BIC of counterparty is optional

2.17 Requested Execution Date

When the requested execution date 

lies more than 12 months in the 

future, the batch will  be rejected.

2.3 Batch Booking If not provided, it is considered True

2.1 Payment Information Identification Must be unique per customer. 

Omschrijving
Specifiek voor Nederlandse 

standaard
Rabobank
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ID

SDD

0.0 CustomerDirectDebet-Initiation

1.0 Group Header

1.1 Message Identification Must be unique per instructed party.

2.0 Payment Information

2.1 Payment Information Identification Must be unique per customer

2.6 Payment Type Information

When the requested collection date lies more than 12 

months in the future, the batch will  be rejected. 

When the requested collection date lies more than 30 

days in the past, the batch will  be rejected. 

When the requested collection date of a DD-batch lies 

less than 30 days in the past, the collection date will  

be adjusted to the first possible execution date. 

CreditorScheme-Identification <CdtrSchmeId><PrvtId><Othr><Id>: if this field is 

empty, we will  fi l l  it with the correct value.

(BIC is optional)

2.28 DirectDebit Transaction Information

CreditorScheme-Identification <CdtrSchmeId><PrvtId><Othr><Id>: if this field is 

empty, we will  fi l l  it with the correct value.

(BIC is optional)

2.72 Debtor BIC counterparty is optional

Rabobank

Regardless of the specified value, all  orders are 

treated as Batch Booking = true.

2.66

2.27

2.18 Requested Collection Date

2.3 Batch Booking

Omschrijving Specifiek voor Nederlandse 

standaard

Afwijking Rabobank SDD op NVB standaard 
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