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 Wat is acmt.022.001.02? 

De acmt.022.001.02 is een op ISO gebaseerd formaat dat informatie geeft over klanten die gebruik 

maken van de Overstapservice. De Overstapservice is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse 

banken met als doel om de klanten gemakkelijker over te laten stappen van de ene naar de andere 

bank (in Nederland).  

 

Hoewel niet alle Nederlandse banken het acmt.022-formaat aanbieden om informatie te verstrekken 

over de Overstapservice, is het acmt.022-formaat een gestandaardiseerd formaat dat door de meeste 

Nederlandse banken en de Betaalvereniging Nederland is goedgekeurd. 

 

Met de invoering van de acmt.022, kunt u, de incassant van (zakelijke) incasso’s, digitaal informatie 

ontvangen over onder andere het gewijzigde IBANnummer (welke in de Overstapservice zit). Middels 

het acmt.022 bestand kan de klant- en rekeningadministratie (geautomatiseerd) worden bijgewerkt. Dit 

formaat kan worden verwerkt door een ERP, boekhoudsoftware of een zelfgebouwd boekhoudsysteem 

(mits deze hiervoor geschikt is). Het acmt.022-formaat vervangt hiermee de vroegere traditionele 

notificatiebrieven.   

 

 

1.1 Toekomstige ontwikkelingen 

Naast Sepa Direct Debit (SDD) zal ook Sepa Credit Transfer (SCT) beschikbaar komen in de digitale 

overstap notificatie acmt.022-formaat. Van uw SCT overboekingen kunt u straks ook digitale informatie 

ontvangen over gewijzigde IBANnummers van uw crediteuren.  

Naar verwachting zal in Q2-2022 de SCT beschikbaar komen via Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT 

FileAct. Voor Rabo Business Banking (RBB) wordt de oplevering in Q4-2022 verwacht. 

 

LET OP: Deze formaatbeschrijving is gebaseerd op XSD versie-2 van de acmt.022 en wordt zoals 

hierboven beschreven in het jaar 2022 via de Rabobank systemen beschikbaar gesteld. Wilt u eerder 

gebruik maken van de acmt.022 (mogelijk voor SEPA Direct Debit via RDC en SWIFT FileAct), neem dan 

contact op met uw Transaction Banker of Specialist Financieel Logistiek. 
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 Acmt.022 structuur 

De modellen van het ISO20022 document worden in XML schema’s beschreven. Er wordt gebruik  

gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (XSD) in het schema. Aan de hand van het schema wordt 

een beschrijving gegeven van de tags in het document, de structuur en 

rangorde van de tags evenals de toegestane codes, het aantal keren dat bepaalde gegevens kunnen 

voorkomen en het verplichte of optioneel karakter van bepaalde gegevens.  

De XSD van het acmt.022.001.02 formaat van Rabobank is beschikbaar op: www.rabobank.com/rdc,  

www.rabobank.com/swift, www.rabobank.nl/seb en hebben de bestandsnamen ‘rabo-

acmt.022.001.02-v2.xsd (geldig vanaf Q2-2022)’ of ‘rabo-acmt.022.001.02-v2.xsd (geldig vanaf Q4-2022)’.  

  

2.1 Technische indeling  

De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht niet ingelezen kan 

worden in uw boekhoudpakket of dat elementen uit het bericht niet geïmporteerd worden.  

Bericht elementen die ontbreken in hoofdstuk 3 zijn niet beschikbaar in acmt.022 zoals beschikbaar 

gesteld door RBB, RDC en SWIFT FileAct.  

De beschrijving van elk berichtelement bevat: 
  
Kolom  Omschrijving  

Index  Nummering volgens de ISO 20022 standaard voor de acmt.022.  
 
Niet alle velden hebben een nummer. Velden zonder nummer vallen onder 
het bovenliggende element. Gaten in de nummering kunnen ontstaan 
doordat niet alle elementen van ISO20022 gebruikt worden binnen het 
acmt.022 bericht. 

Niveau  Niveau van het element binnen het acmt.022 bericht  
<Top>  

<Niveau 1>  
<Niveau 2>  
         <Enz.>ABC</Enz.>  
</Niveau 2>  

</Niveau 1>  
</Top>  

Naam  Naam van het element binnen het acmt.022 bericht.  

XML-tag  Verkorte naam die een element identificeert in een XML-bericht, staat tussen 
haakjes, bijv. <Amt>.  

Aanwezigheid  Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het 
element kan worden herhaald.   
  
Bijvoorbeeld:  
[0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn.  
Het element is optioneel.  
[0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn.  
Het element is optioneel.  
[1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn.  
[1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet 
zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn.  

http://www.rabobank.com/rdc
file:///C:/Users/ArtsM1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9ECV0UVN/www.rabobank.com/swift
http://www.rabobank.nl/seb
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Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend 
niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te 
komen.  

Formaat  Typeaanduiding van het veld:  
Numeriek: mag alleen cijfers bevatten  
Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie 1.2.3 Tekenset) bevatten  
Datum: EEJJ-MM-DD  
Bedrag: cijfers, met een punt als scheidingsteken. Een bedrag mag maximaal 
9 cijfers voor het scheidingsteken en maximaal 3 cijfers na het scheidings-
teken bevatten. Het bedrag wordt altijd vergezeld van een ISO valutacode als 
onderdeel van de XML tag, bijv. <InstdAmt Ccy=”EUR”> 
Booleaans: veld met twee opties ‘true’ of ‘false’.  

Lengte  Maximaal aantal karakters van het veld.  

SDD Als er een “X” wordt vermeld dan geldt dit element voor SDD. 

SCT (verwacht in 2022) Als er een “X” wordt vermeld dan geldt dit element voor SCT. 
Voor RDC en SWIFT FileAct wordt dit verwacht in Q2-2022. 
Voor RBB is de verwachting Q4-2022. 

Omschrijving Aanvullende informatie over het gebruik van het element voor Rabobank. 

  

 

2.2 Tekenset 

In UNIFI berichten worden de UTF8 en Sepa Basic Latin sets gebruikt: 

• a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

• A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• / - ? : ( ) . , ' + space 

 

 

2.3 Berichtenstructuur 

De acmt.022 bevat altijd 3 segmenten:  

 

 

Een acmt.022-bericht heeft slechts één “Assignment” en bevat een of meer “Modification” en 

“Supplementary Data” segmenten.   
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Het “Assignment” segment bevat algemene informatie over het bericht zelf, alsmede informatie over 

de afzender (assigner) en de beoogde ontvanger (assignee). 

Het “Modification” segment verschaft informatie over de nieuwe en oude IBAN’s als ook de oude en 

nieuwe BIC’s. 

De “Supplementary Data” verwijst naar de bijgevoegde incasso-opdracht die is omgeleid door de 

Overstapservice en het gecrediteerde rekeningnummer van de omgeleide SDD transactie.  

 

Vanaf Q2-2022 kan de “Supplementary Data” ook verwijzen naar de informatie van de omgeleide SCT 

transactie (inclusief verzendend IBANnummer van de omgeleide SCT).  

 

Meer Informaite over de berichtenstructuur is beschikbaar op de website: 

https://www.iso20022.org/standardsrepository/type/acmt.022.001.02 

https://www.iso20022.org/standardsrepository/type/acmt.022.001.02
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3 Berichtenstructuur 

3.1 Assignment segment 

De volgende elementen zijn aanwezig in de Assignment segment van het acmt.022 bericht. Let op: dit is versie 2. Voor meer informatie zie hoofdstuk 1 (bij LET OP). 

 

Index Level Naam <XML Tag> 
Aan-
wezig
heid 

Formaat Lengte SDD  
SCT 
(verwacht 

in 2022) 
Omschrijving 

  Top Document <Document> [1..1]     x x Wordt altijd gevuld met   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:rabo-

acmt.022.001.02-v2"> 

  Top Message root <IdModAdvc> [1..1]     x x  

1.0 1 +Assignment <Assgnmt> [1..1]     x x 
 

1.1 2 ++MessageIdentification <MsgId> [1..1] Alfanumeriek Max.35 x x <ACMT022><OM1><12-cijferig volgnummer> 

Het 12-cijferig volgnummer is uniek en random. Bijvoorbeeld: 

ACMT022OM1000000000126 

1.2 2 ++CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] Datum en tijd   x x Datum en tijdstip waarom de acmt.022 is gegenereerd. 

Bijvoorbeeld: 2020-12-05T11:20:45+01:00 

1.7 2 ++Assigner <Assgnr> [1..1]   x x  

1.9 3 +++Agent <Agt> [1..1]   x x  

 4 ++++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]   x x  

 5 +++++BICFI <BICFI> [1..1] Alfanumeriek 8 of 11 x x Standaard “RABONL2U” 

1.10 2 ++Assignee <Assgne>  [1..1]   x x  

1.11 3 +++Party <Pty> [1..1]   x x  

 4 ++++Name <Nm> [0..1] Alfanumeriek Max. 140 x x SDD: de naam van de incassant 

SCT: de naam van de betalende (debiterende) partij 
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3.2 Modification segment 

De volgende elementen zijn aanwezig in het “Modification” segment van de actm.022 bericht. 

 

Index Level Naam <XML Tag> 
Aan-
wezig
heid 

Formaat Lengte SDD 
SCT 
(verwacht 

in 2022) 
Omschrijving 

3.0 1 +Modification <Mod> [1..n]   x x  

3.1 2 ++Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. 35 x x <ACMT022><OM1><12-cijferig volgnummer> 

<12-cijferig sub volgnummer>De volgnummers zijn uniek  

 

Bijvoorbeeld: er zijn 3 overstappers in  1 acmt.022 

berichtModification 1: 

ACMT022OM1000000000126000000000001 

Modification 2: ACMT022OM1000000000126000000000002 

Modification 3: ACMT022OM1000000000126000000000003 

3.2 2 ++OriginalPartyAndAccountIdentification <OrgnlPtyAndAcctId> [0..1]   x x  

3.4 3 +++Account <Acct> [0..1]   x x  

 4 ++++IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. 34 x x SCT: IBAN oud – Origineel IBANnummer van de 

begunstigde; 

SDD Origineel IBANnummer van de geïncasseerde 

(debiteur) 

3.5 3 +++Agent <Agt> [0..1]   x x  

 4 ++++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]   x x  

 5 +++++BICFI <BICFI> [0..1] Alfanumeriek 8 of 11 x x SCT: BIC oud – Origineel BIC van de bank van de 

begunstigde; 

SDD: Originele BIC van de bank van de begunstigde 

3.6 2 ++UpdatedPartyAndAccountIdentification <UpdtdPtyAndAcctId> [1..1]   x x  

3.8 3 +++Account <Acct> [0..1]   x x  
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Index Level Naam <XML Tag> 
Aan-
wezig
heid 

Formaat Lengte SDD 
SCT 
(verwacht 

in 2022) 
Omschrijving 

 4 ++++IBAN <IBAN> [1..1] Alfanumeriek Max. 4 x x SCT: IBAN nieuw – Het nieuwe IBANnummer van de 

begunstigde; 

SDD: Het nieuwe IBANnummer van de debiteur.  

3.9 3 +++Agent <Agt> [0..1]   x x  

 4 ++++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1]   x x  

 5 +++++BICFI <BICFI> [0..1] Alfanumeriek 8 or 11 x x SCT: BIC nieuw – Het nieuwe BIC adres van de begunstigde 

bank; 

SDD: Het nieuwe BIC adres van de bank van de 

geïncasseerde (debiteur).  
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3.3 Supplementary data 

De volgende elementen zijn aanwezig in het SupplementaryData segment van het acmt.022 bericht. 

Veel van de onder “OriginalTransactionData” vermelde informatie zoals namen en referenties worden uit het oorspronkelijke SDD- of SCT-bericht gehaald.  

Deze zullen alleen in acmt.022 voorkomen indien ze in het oorspronkelijke SDD- of SCT-bericht beschikbaar zijn. 

 

Index Level Naam <XML Tag> 
Aan-
wezig
heid 

Formaat Lengte SDD 
SCT 
(verwacht 

in 2022) 
Omschrijving 

4.0 1 +SupplementaryData <SplmtryData> [1..n]   x x  

4.2 2 ++Envelope <Envlp> [1..1]   x x  

 3 +++OriginalTransactionData <OrgnlTxData> [1..1]   x x  

 4 ++++ModificationIdentification <ModId> [1..1] Alfanumeriek Max. 35 x x <ACMT022><OM1><12-cijferig volgnummer> 

<12-cijferig sub volgnummer> 

De volgnummers zijn uniek en refereren naar de <Id>  

waarden index 3.0 tag <Mod> zoals beschreven op de 

vorige pagina.  

 4 ++++RequestedCollectionDate <ReqdColltnDt> [0..1] Datum  x  Gevraagde incassodatum zoals vermeld in de 

oorspronkelijke incasso opdracht:  

EEJJ-MM-DD 

E = Eeuw 

J = Jaar 

M = Maand 

D = Dag 

 

Voorbeeld ‘2020-12-16’  voor 16 december 2020’. 

Let op: dit veld wordt optioneel na implementatie van SCT 

omdat deze niet bestaat voor de SCT.  

 4 ++++RequestedExecutionDate <ReqdExctnDt> [0..1] Datum   x Opgegeven uitvoerdatum indien het een SCT betreft:  

EEJJ-MM-DD 

E = Eeuw 

J = Jaar 
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Index Level Naam <XML Tag> 
Aan-
wezig
heid 

Formaat Lengte SDD 
SCT 
(verwacht 

in 2022) 
Omschrijving 

M = Maand 

D = Dag 

  

Voorbeeld: ‘2020-12-16’  voor 16 december 2020’. 

 4 ++++InterBankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] Datum  x x Settlement datum van de oorspronkelijke SDD en SCT:  

EEJJ-MM-DD 

E = Eeuw 

J = Jaar 

M = Maand 

D = Dag 

  

Voorbeeld: ‘2020-12-16’  voor 16 december 2020’. 

 4 ++++InstructionIdentification <InstrId> [0..1] Alfanumeriek 35 x x Betalingskenmerk welke gebruikt wordt tussen de crediteur 

en Rabobank -> referentie van de batch waar de transactie 

onderdeel van is. 

 4 ++++EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Alfanumeriek Max. 35 x x Uniek betalingskenmerk toegekend door de initiator van 

de betaling of incasso. 

 4 ++++InstructedAmount <InstdAmt> [1..1] Bedrag Max. 18, 

max. 5 

decimalen 

x x Decimaal scheidingsteken is een punt (.). 

 

Voorbeeld: <InstdAmt Ccy="EUR">500.00</InstdAmt> 

 4 ++++Creditor <Cdtr> [1..1]   x x  

 5 +++++Name <Nm> [1..1] Alfanumeriek Max. 70 x x De naam van de gecrediteerde indien het een SDD betreft. 

Bij SCT wordt hier de naam van de ontvanger vermeld. 

 4 ++++CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1]   x  Alleen bij SDD. 

 5 +++++Identification <Id> [1..1]   X   

 6 ++++++IBAN <IBAN> [1..1]   x  SDD: IBAN van de crediteur van de SDD (ontvanger van het 

geïncasserde bedrag).  

 4 ++++CreditorSchemeIdentification <CdtrSchmeId> [0..1]   x   
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Index Level Naam <XML Tag> 
Aan-
wezig
heid 

Formaat Lengte SDD 
SCT 
(verwacht 

in 2022) 
Omschrijving 

 5 +++++Identification <Id> [0..1]   x   

 6 ++++++PrivateIdentification <PrvtId> [1..1]   x   

 7 +++++++Other <Othr> [0..1]   x   

 8 ++++++++Identification <Id> [1..1] Alfanumeriek Max. 35 x  Het “creditor ID” van de originele SDD. 

 8 ++++++++SchemeName <SchmeNm> [0..1]   x   

 9 +++++++++Proprietary <Prtry> [1..1] Alfanumeriek Vaste 

lengte 4 

x  Standaard ‘SEPA’.  

 4 ++++Debtor <Dbt> [1..1]   x x SCT: de naam van de debiteur (betaler); 

SDD: de naam van de debiteur van een SDD 

(geïncasseerde). 

 5 +++++Name <Nm> [1..1]   x x  

 5 +++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1]   x   

 6 ++++++Country <Ctry> [0..1]   x  Land in ISO 3166 country code. 

 6 ++++++AddressLine <AdrLine> [0..2]   x  SDD: Het adres van de geïncasseerde.  

 4 ++++DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1]    x  

 5 +++++Identification <Id> [1..1]    x  

 6 ++++++IBAN <IBAN> [1..1]    x SCT: IBAN van de debiteur (betaler). 

 4 ++++MandateRelatedInformation <MndtRltdInf> [0..1]   x  Mandaat gerelateerde informatie (alleen bij SDD).  

 5 +++++MandateIdentification <MndtId> [1..1] Alfanumeriek Max. 35 x  Uniek referentie nummer van het mandaat dat getekend is 

door de geïncasseerde en incassant. 

 5 +++++DateOfSignature <DtOfSgntr> [1..1] Datum Vaste 

lengte 10 

x  SDD: Datum van de ondertekening van het mandaat. 

Voorbeeld: ‘2020-10-01’. 

 4 ++++RemittanceInformation <RmtInf> [0..1]   x X  

 5 +++++Unstructured <Ustrd> [0..1] Alfanumeriek Max. 140 x x Omschrijving van de oorspronkelijke transactie. 
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Change log 

Titel:  Formaatbeschrijving acmt.022.001.02 -  Digitale overstap notificatie  

Versie:  2.2 

Datum:   16-11-2021 

Namens: Service Centrum Betalingsverkeer 

 

Datum Versie Type wijziging Reden wijziging 

28-05-2020 1.0 Nieuw formaat - 

27-07-2020 1.1 Tag 4.2: subtag <Id> toegevoegd als onderdeel van Credit Account. Wjiziging/correctie 

27-07-2020 1.1 Tag 4.2: level van tag <IBAN> gewijzigd van 5 naar 6. Wijziging/correctie 

04-05-2021 2.0 Document is verrijkt met Sepa Credit Transfer. 
 
Nieuwe tags onder index 4.2 Envelope 

- Requested Execution Date: 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/ModId/ 

ReqdExctnDt/ 

- Debtor Account, Identification, IBAN: 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/ModId/ 

DbtrAcct/ 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/ModId/ 

DbtrAcct/Id/ 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/ModId/ 

DbtrAcct/Id/IBAN/ 

 

Gewijzigde tag onder index 1.11 Party 
- <Nm>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 
 
Gewijzigde tag onder index 3.2 
OriginalPartyAndAccountIdentification 
- <OrgnlPtyAndAcctId>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 
 
Gewijzigde  tag onder index 3.4 Account 
- <Acct>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 
 
Gewijzigde tags onder index 3.5 Agent 
- <Agt>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 

- <BICFI>; aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 
 
Gewijzigde  tag index 3.8 Account 
- <Acct>: aanwezigheid gewijzijgd van [1..1] naar [0..1]. 
 

Gewijzigde  tags onder index 3.9 Agent 

- <Agt>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 

- <BICFI>; aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 
 

Gewijzigde tags onder index 4.2 Envelope 

- <ReqdClltnDt>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 

- <IntrBkSttlmDt>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 

- <EndToEndId>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 

- <CdtrAcct>: aanwezigheid gewijzigd van  [1..1] naar [0..1]. 

- <PrvtId>: aanwezigheid gewijzigd van [0..1] naar [1..1]. 

- <Id> (onderr <PrvtId>): aanwezigheid gewijzigd van [0..1] naar  [1..1]. 

Implementatie 

verwacht: 

RDC /SWIFT FileAct in 

Q2-2022. 

RBB in Q4-2022. 
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Datum Versie Type wijziging Reden wijziging 

- <Prtry>: aanwezigheid gewijzigd van[0..1] naar [1..1]. 

- <MndtRltdInf>: aanwezigheid gewijzigd van [1..1] naar [0..1]. 

- <DtOfSgntr>: aanwezigheid gewijzigd van[0..1] naar [1..1].    

04-06-2021 2.1 Bovenaan het document gewijzigd van: <?xml version="1.0" 

encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.022.001.02"> 

Naar: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:rabo-

acmt.022.001.02-v2"> 

Wijziging/correctie 

04-06-2021 2.1  Aanwezigheid gewijzigd onder index 4.2 Envelope: gewijzigd van SCT 

naar SDD: 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/Dbt/Nm/ 

PstlAdr/ 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/Dbt/Nm/ 

PstlAdr/Ctry 

/Document/IdModAdvc/SplmtryData/Envlp/OrgnlTxData/Dbt/Nm/ 

PstlAdr/AdrLine 

Correctie 

05-07-2021 2.1.1 Dit formaat is baseerd op XSD rabo-acmt.022.001.02-v2.xsd Toelichting 

16-11-2021 2.2 Verwachte implementatie bijgesteld. 

Voor RDC en SWIFT FileAct wordt verwacht in Q2-2022. 

Voor RBB wordt verwacht in Q4-2022. 

Gewijzigd verwachte 

implementatie. 

16-11-2021 2.2 Paragraaf 2.3 afbeelding vervangen. Correctie 

 


