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1. Definities 
 

Deze handleiding is van toepassing voor de producten MultiBank Homebank en Rabo Network Banking 

(RNB) binnen Rabo Business Banking Professional (RBB Pro) 

 

De gebruikte termen zijn zoveel mogelijk afgestemd met de Algemene Voorwaarden voor Online 

Diensten Zakelijk 2020 en het ICM Inrichtingsformulier 

 

ICM 

International Cash Management 

 

ICM rekening  

Een door u aan ons doorgegeven rekening bij een andere bank waarover u via het portaal van Rabobank 

kan beschikken en informatie over kan ontvangen. De aanvraag hiervoor wordt gedaan met een ICM 

Inrichtingsformulier. 

 

Er zijn twee types ICM rekeningen: 

1. MultiBank rekening 

2. RNB rekening 

 

Ad. 1 MultiBank rekening 

MultiBank betekent dat een rekening wordt aangehouden bij een andere bank. Er zijn twee 

verschijningsvormen: Homebank en Account Servicing Bank: 

 

Homebank (HB) 

Rabobank is de huisbankier en u gebruikt het portaal Rabo Business Banking. U houdt ook nog 

één of meerdere rekeningen aan bij een andere bank. 

 

Account Servicing Bank (ASB) 

Een andere bank is huisbankier en u gebruikt het online bankieren portaal van die bank. U heeft 

ook nog één of meerdere rekeningen bij Rabobank. Dit scenario valt buiten de scope van deze 

handleiding.   

 

Ad. 2 RNB rekening 

Rabo Network Banking (RNB) betekent dat de ICM rekening wordt aangehouden bij een kantoor van 

Rabobank in Antwerpen, Frankfurt of Londen. Rekeningen bij een ander buitenlands kantoor van 

Rabobank worden beschouwd als MultiBank. 

 

Rabo Business Banking (Professional) 

Rabo Business Banking is het platform voor internetbankieren bij Rabobank. Om gebruik te kunnen 

maken van MultiBank Homebank en/of Rabo Network Banking heeft u de Pro versie van Rabo Business 

Banking nodig.  

 

MT940 Customer Statement Message 

Standaard interbancair SWIFT bericht voor elektronische rekening afschriften 

 

MT942 Interim Transaction Report 

Standaard interbancair SWIFT bericht voor Intradag rekening informatie 
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MT101 Request for Transfer 

Standaard interbancair SWIFT bericht voor een initiatie verzoek 

 

SWIFT 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, een coöperatieve vereniging naar 

Belgisch recht waarvan het hoofdkantoor in België is gevestigd 

 

SWIFT RMA 

Relationship Management Application (RMA) is een dienst die door SWIFT wordt aangeboden om de 

zakelijke relaties tussen financiële instellingen te beheren. 

 

2. Product kenmerken 
 

Op uw verzoek maken wij uw MultiBank rekening(en) bij een andere bank of RNB rekening(en) bij 

een buitenlands kantoor van Rabobank zichtbaar in Rabo Business Banking (RBB) Professional.  

 

Kenmerken MultiBank 

MultiBank Homebank houdt in dat Rabobank de rekening informatie die van de andere bank wordt 

ontvangen via SWIFT MT94x berichten voor de afgesproken rekeningen toont in Rabo Business 

Banking: 

·  Alle transactie- en saldo informatie van één volledige kalenderdag ontvangt Rabobank via een 

SWIFT MT940 bericht aan het einde van de betreffende dag.  

·  Intradag transactie informatie voor MultiBank is optioneel en wordt via een SWIFT MT942 

bericht naar Rabobank gestuurd. De (vaste) tijdstippen van dit bericht spreekt u af met de 

andere bank.  

 

Als Rabobank met de andere bank bilateraal afspraken heeft gemaakt, inclusief een actieve SWIFT 

RMA sleutel,  dan is het ook mogelijk om via RBB een MultiBank betaalopdracht in te sturen: 

 

·  Als u ons een MultiBank betaalopdracht geeft voor een ICM rekening dan sturen wij een 

initiatie verzoek via een SWIFT MT101 naar de andere bank. Als u dat met de andere bank 

heeft afgesproken, wordt dit bericht door de betreffende bank in behandeling genomen.  

 

Kenmerken Rabo Network Banking 

RNB houdt in dat u via het Rabobank portaal RBB Pro inzage krijgt in uw rekening(en) bij een 

buitenlands kantoor van Rabobank. Rekening informatie wordt via de interne systemen bij 

Rabobank uitgewisseld in SWIFT formaat.  

 

Transactie informatie voor RNB wordt ieder half uur via een SWIFT MT942 bericht ontvangen en  

via RBB getoond.  

 

Waar in dit document uitleg staat over de MultiBank rekening geldt die ook voor de RNB rekening 

tenzij expliciet wordt vermeld dat de functionaliteit voor RNB afwijkt. Dan wordt dit apart 

uitgelegd.  

 

Autorisaties in RBB 

De Eigenaar / Beheerder-Plus van de RBB overeenkomst autoriseert de Beheerder(s) en 

Functionarissen voor MultiBank en RNB rekeningen.  
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Rabobank kan niet vaststellen of de door u aangewezen gebruiker daadwerkelijk bevoegd is om 

over de ICM-rekening te beschikken c.q. bevoegd is (rechts)handelingen namens de 

rekeninghouder van de ICM-rekening te verrichten. Rabobank is dus ook niet aansprakelijk als dat 

niet het geval blijkt te zijn.   

 

3. Product afspraken 
 

De afspraken die met u zijn gemaakt hebben wij vastgelegd in onze Multi Bank Administratie. Voor 

het wijzigen of beëindigen hiervan is het nodig dat u opnieuw een ICM Inrichtingsformulier invult 

en ondertekent.  

 

Betaalopdracht initiatie ten laste van een MultiBank rekening is optioneel en alleen mogelijk als er 

ook een overeenkomst is tussen Rabobank en de andere bank voor het sturen van betaalverzoeken 

via SWIFT MT101. Uw adviseur controleert of deze bilaterale afspraken met de andere bank er zijn. 

Voor RNB rekeningen is deze controle niet relevant, betaalopdracht initiatie is voor dit type 

rekening altijd mogelijk.   

 

Voor de MultiBank rekening heeft u een SWIFT overeenkomst met de andere bank voor het 

versturen van saldo- en transactie-informatie naar de Rabobank. Voor een juiste verwerking van 

deze informatie is het belangrijk dat u onderstaande heeft afgestemd met de andere bank en juist 

aan ons heeft doorgegeven via het ICM inrichtingsformulier: 

·  De notatiewijze van het rekeningnummer in veld 25 van de SWIFT MT940 en de volledige 

MT94x BIC van de andere bank (11 posities) 

·  Als u ook opdracht initiatie ten laste van deze MultiBank rekening wilt doen: de vereiste 

notatiewijze van het rekeningnummer in veld 50 van de MT101 en de volledige MT101 BIC van 

de andere bank (11 posities) 

 

Doorlooptijd implementatie 

Op het ICM inrichtingsformulier wordt geen ingangsdatum vermeld. Eerst zal het ingevulde 

formulier lokaal door uw adviseur of service desk worden beoordeeld, pas daarna wordt het 

aangeboden bij de centrale verwerkende afdeling van Rabobank. Alleen volledig ingevulde 

formulieren kunnen door het centrale team binnen 48 uur na ontvangst worden verwerkt. De 

MultiBank en/of RNB rekening is daarna ook direct zichtbaar in Rabo Business Banking. Voor het 

accepteren van MultiBank opdrachten en het kunnen tonen van het saldo van de MultiBank 

rekening zijn we afhankelijk van de doorlooptijden bij de andere bank. 

 

Als de andere bank al eerder is begonnen met het sturen van de verantwoordingsinformatie zijn de 

transacties en het saldo zichtbaar vanaf de startdatum in de MultiBank Administratie bij Rabobank. 

Rabobank toont de verantwoordingsinformatie dus vanaf de verwerkingsdatum van de MultiBank 

overeenkomst, echter niet met terugwerkende kracht. Er wordt geen historie van vóór de 

ingangsdatum getoond, die zou voor u inzichtelijk moeten zijn via de andere bank.  

 

Een voorbeeld: 

·  De andere bank stuurt MT94x vanaf 10 januari 

·  Opvoer in de MultiBank Administratie bij Rabobank is op 5 februari 

·  RBB toont het saldo en de transacties van de eerste MT94x die wordt ontvangen vanaf 

boekdag 5 februari 

·  De saldo en transactie informatie van boekdagen 10 januari tot 5 februari kan niet met 

terugwerkende kracht in RBB worden getoond 
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Als de MultiBank rekening al is gekoppeld in RBB maar de andere bank stuurt nog geen 

verantwoordingsinformatie dan ziet u geen saldo. Als wij de eerste MT94x hebben ontvangen 

wordt het saldo en de transacties getoond.  

 

4. Verantwoording saldo en transacties (MT94x) 
 

Zodra wij via een SWIFT MT94x bericht saldo- en transactie informatie van een MultiBank of RNB 

rekening ontvangen wordt die direct getoond in RBB, ook in het weekend en op feestdagen (24/7). 

 

Ontvangen en verwerken van verantwoordingsinformatie 

Rabobank stuurt de inhoud van de berichten die van de andere banken worden ontvangen één-op-

één door. Met 'één-op-één' wordt de inhoud van het bericht bedoeld. Afgezien van veld 25 

“Identification of Account” zal de Rabobank de ontvangen informatie niet wijzigen en de informatie 

'as is' doorsturen. Veld 25 wordt volgens een standaard opmaak getoond in de verschillende export 

formaten.  

 

Rabobank differentieert de transactie informatie uit de SWIFT MT94x berichten naar de schermen 

en download formaten van verschillende kanalen. Deze differentiatie beïnvloedt alleen de lay-out 

en nooit de inhoud van de informatie die door de buitenlandse bank is verzonden.  

 

In de MT94x-berichten kunnen sommige velden specifieke tekens en coderingen bevatten om 

onderscheid te kunnen maken tussen verschillende delen van informatie binnen één veld 

(bijvoorbeeld in veld 86). Voor zover deze specifieke tekens en coderingen generiek zijn voor alle 

MT94x berichten, zal Rabobank hiervan gebruik maken om de ontvangen informatie van de MT94x 

op een klantvriendelijke manier weer te geven. Deze specifieke tekens en coderingen blijven 

zichtbaar in de MT94x-downloads. Met andere woorden: afhankelijk van het kanaal en het formaat 

dat u kiest kan er een verschil zijn in de presentatie van de informatie.  

 

Rabobank kan de juistheid, volledigheid, tijdigheid en actualiteit van de ontvangen informatie niet 

garanderen, aangezien dit de verantwoordelijkheid is van de buitenlandse bank. 

 

Intradag informatie (optioneel) 

Inzage in de transacties gedurende de dag is optioneel en spreekt u af met de andere bank. Indien 

van toepassing ontvangt Rabobank SWIFT MT942 berichten met de door u afgesproken frequentie. 

Aan het einde van de kalenderdag wordt de Intradag informatie vervangen door de complete 

informatie die op het MT940 bericht is gerapporteerd.  

 

Uitleg Saldo in RBB  

Voor MultiBank rekeningen wordt in RBB het volgende saldo getoond, gebaseerd op de SWIFT 

MT94x berichten die we ontvangen van de andere bank: 

 

·  Boekhoudkundig Boeksaldo, dit is het einde dag saldo van de laatst gesloten boekdag en 

gebaseerd op de laatst ontvangen MT940  

·  Boekhoudkundig Actueel Saldo, dit wordt berekend als wij voor uw rekening ook Intradag 

informatie ontvangen via SWIFT 942 van de andere bank. Anders wordt hier het 

Boekhoudkundig Boeksaldo vermeld 

·  Valutair laatste gesloten boekdag, indien door de betreffende bank aangeleverd (MT940 veld 

64) 

·  Valutair morgen, indien door de betreffende bank aangeleverd (MT940 veld 65) 
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We ontvangen geen informatie over het actuele Valutair saldo.  

 

De historische informatie bevat maximaal 7 volledige kalenderjaren, afhankelijk van de startdatum 

van de rekening in onze Multi Bank Administratie.  

 

Ontbrekende verantwoordingsinformatie 

Als u heeft vastgesteld dat er transactie gegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken kunt u contact 

met ons opnemen. Zie hoofdstuk 7 “Service en ondersteuning” voor de contact gegevens per 

situatie.  

 

Op basis van uw navraag onderzoekt Rabobank of de MT94x berichten voor de betreffende 

rekening van de andere bank juist en volledig zijn ontvangen. Als dat het geval is, start Rabobank 

een analyse in haar eigen systemen. Zodra de oorzaak is gevonden en/of de instellingen zijn 

aangepast, wordt beoordeeld in hoeverre de ontbrekende informatie alsnog kan worden 

toegevoegd.  

 

Als de Rabobank geen informatie heeft ontvangen van uw MultiBank rekening dan zal u zelf een 

navraag moeten doen bij de betreffende bank. Wij laten u weten als dat nodig is.  

 

5. Verwerking initiatie (MT101) 
 

Aanleveren van opdrachten 

Via RBB is het mogelijk een betaalopdracht aan te maken ten laste van de MultiBank- of RNB 

rekening. Het scherm is niet anders dan bij een opdracht voor de Nederlandse rekening bij 

Rabobank. Tóch is er een belangrijk verschil.  

 

Voor MultiBank is er namelijk niet sprake van een betaalopdracht maar van een initiatie verzoek. 

Dit verzoek wordt via een SWIFT MT101 bericht naar de andere bank gestuurd en daar in 

behandeling genomen.  

 

De velden die u invult op het scherm voor betaalopdrachten in RBB worden door ons opgenomen 

in het initiatie verzoek en door de andere bank gebruikt voor het maken van de definitieve 

betaalopdracht. Wij hebben afspraken gemaakt met de andere bank zodat we een volledig initiatie 

verzoek kunnen sturen én voldoen aan de SWIFT regels hiervoor. Als het initiatie verzoek via een 

MT101 bericht eenmaal is verstuurd kan dit door ons niet meer worden ingetrokken.  

 

Voor het berichtenverkeer met buitenlandse Rabobank kantoren (RNB) wordt gebruik gemaakt van 

het interne netwerk van de Rabobank. De betaalopdracht wordt door Rabobank zelf ontvangen, 

gevalideerd en ter verwerking aangeboden.  

 

Bij zowel MultiBank- als RNB opdrachten toont RBB geen voorspelling voor het moment van 

bijschrijving bij de begunstigde. De standaard kosten worden alleen voor RNB getoond, (nog) niet 

voor MultiBank opdrachten. 

 

Opdrachten ten laste van een MultiBank rekening kunnen individueel of in een batch worden 

aangeleverd. Na het uitpakken van de batch is de validatie en verwerking van een MultiBank 

opdracht niet anders dan wanneer die als losse opdracht is aangeleverd.  
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Opdrachtstatus in RBB 

Voor MultiBank en RNB betaalopdrachten zijn de volgende statussen relevant:  

 

·  Eerste handtekening nodig: de betaalopdracht dient te worden voorzien van een eerste 

handtekening 

·  Tweede handtekening nodig: de betaalopdracht behoeft een tweede handtekening conform de 

ingerichte autorisatiestructuur 

·  In Behandeling: dit is een tussenstatus en verandert meestal snel in een andere status 

·  Openstaand: de uitvoerdatum van de opdracht is meer dan drie kalenderdagen in de toekomst 

·  Verzonden naar bank: de opdracht wordt 3 kalenderdagen voor de uitvoerdatum verstuurd 

naar de uitvoerende bank. Daarna is annulering niet meer mogelijk 

·  Afgekeurd: de opdracht is niet verstuurd naar de uitvoerende bank. Afgekeurde opdrachten 

worden niet meer verstuurd, zijn niet te verwijderen en verdwijnen automatisch uit het 

overzicht na 14 dagen.  

 

Voor een MT101 in een batch wordt de status “Verzonden naar bank” niet gebruikt omdat de 

status wordt vermeld op niveau van de batch. Alleen bij afkeur van een opdracht uit de batch is er 

een status melding op opdracht niveau.  

 

Agendering & periodiek 

Een MultiBank opdracht kan eenmalig of periodiek worden opgegeven met een uitvoerdatum van 

maximaal 1 jaar in de toekomst.  

 

Het geagendeerde initiatie verzoek wordt 3 dagen voor de uitvoerdatum via een SWIFT MT101 

verstuurd naar de andere bank. Tot die tijd kan de opdracht worden aangepast of ingetrokken. 

Zodra de status is aangepast naar “verzonden naar bank” is het niet meer mogelijk de opdracht in 

te trekken.  

 

Cutoff & verwerking  

Voor MT101 hebben we geen cutoff tijden. Rabobank valideert en stuurt 24/7 de MT101 berichten 

door via SWIFT. Voor het daadwerkelijk maken en uitvoeren van een betaalopdracht is er een 

afhankelijkheid met de cutoff- en verwerkingstijden bij de andere bank.  

 

Voor RNB is een overzicht beschikbaar met de geldende cutoff tijden. Om de transacties nog tijdig 

op de betreffende uitvoerdatum te kunnen verwerken moeten opdrachten tenminste 30 minuten 

van tevoren zijn aangeleverd.  

 

Bilaterale afspraken & navragen 

De afspraken met banken over het uitwisselen van initiatie verzoeken via SWIFT worden gemaakt 

voor het betreffende MT101 BIC adres. Ze gelden ook nooit automatisch voor alle vestigingen van 

de betreffende bank. Uw adviseur of Service Desk kan nagaan of initiatie mogelijk is.  

 

Rabobank heeft geen invloed op de verwerking bij de andere bank. Voor de navraag procedure, 

raadpleeg hoofdstuk 7 “Service en ondersteuning” 

 

Als een MultiBank betaalopdracht bij de andere bank is afgekeurd dan wordt dit niet als status 

zichtbaar in RBB. Een aantal banken stuurt volledig automatisch bericht van afkeuring naar 

Rabobank, andere banken doen dit nog handmatig via een reclame proces. Zodra wij informatie 

ontvangen van de andere bank over een afgekeurde MultiBank opdracht dan wordt dit via het 

reguliere reclame proces van Rabobank afgehandeld.  
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6. Tarifering 
 

De tarieven die gelden voor MultiBank staan in de Rabobank brochure “Tarieven Zakelijk 

Betalingsverkeer” bij het onderdeel Internationaal. Dit document is te vinden op de Bedrijven 

pagina van Rabobank.nl. 

 

De MultiBank kosten worden afgerekend op de door u opgegeven afreken rekening bij Rabobank.  

Let op, de andere bank kan ook nog kosten in rekening brengen, Rabobank kan u daarover niet 

informeren. RNB kosten worden afgerekend op de rekening zelf.  

 

Voor RNB gelden andere tarieven, deze krijgt u toegestuurd zodra u een dergelijke rekening heeft 

geopend. Daarna krijgt u automatisch jaarlijks hiervan een nieuwe versie. 

7. Service en ondersteuning 
 

Voor het doorgeven van wijzigingen voor uw ICM rekeningen of het beëindigen van deze diensten 

gebruikt u het ICM inrichtingsformulier. Ook als u de bijbehorende kosten op een andere rekening 

afgerekend wilt hebben gebruikt u dit formulier. Het formulier is op te vragen via uw adviseur. 

 

Rabo Corporate Support is het contactpunt voor functionele en technische vragen over Rabo 

Business Banking en de onderliggende applicaties.  

 

In de volgende situaties kunt u voor ICM terecht bij Rabo Corporate Support: 

·  Onvolledige of ontbrekende transactie informatie 

·  Eén of meer ontbrekende rekening afschriften 

 

Als u navraag wilt doen over een (nog) niet uitgevoerde MultiBank betaalopdracht geldt het 

volgende: 

·  Heeft de betreffende opdracht de status “Verzonden naar Bank” dan neemt u contact op met 

de andere bank 

Bij elke andere opdracht status kunt u contact opnemen met Rabo Corporate Support. Dit geldt ook 

voor RNB opdrachten, hiervoor kunt u altijd bij Rabobank terecht.  

 

De actuele contactgegevens vindt u op de Service pagina in Rabo Business Banking. Voor product 

advies neemt u altijd contact op met uw Accountmanager of Service Desk.   

 

Als het ICM product wijzigt wordt u door ons tijdig geïnformeerd zodat u voldoende tijd heeft om 

de gevolgen te overzien. De communicatie hierover verloopt via mail. Een voorbeeld is een 

wijziging van de verwerking tussen banken onderling met impact op uw reconciliatie.  

 

Meer gedetailleerde informatie over de huidige export formaten is te vinden in de 

formaatbeschrijvingen op Rabobank.com/SWIFT. 


