
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Rabo Business Banking  

Betaalopdracht maken 

Betaalopdracht aanmaken - Wereldbetaling 

U doet een Wereldbetaling als u in vreemde valuta betaalt of in euro’s naar een land buiten het SEPA-gebied. 

Via de menu-optie ‘Betaalopdracht aanmaken’ worden aanvullende gegevens gevraagd als u een 

Wereldbetaling aanmaakt. Deze aanvullende gegevens kunt u opvragen bij degene waar u naar overboekt. 

Een Wereldbetaling gaat sneller en zonder extra kosten als de betaalgegevens compleet zijn.  

Betaalopdracht aanmaken

U kiest eerst de eigen rekening waarvan u wilt betalen. U kunt zelf de volgorde bepalen waarop de 

rekeningen getoond worden via ‘Zelf regelen’ - ‘Rekeningvolgorde instellen’. 

  

Bedrag 

U maakt bij  uw eigen rekeningen een keuze vanaf welke rekening u een bedrag wilt overmaken. Dit kan een Eurorekening of 

een Vreemde valuta rekening zijn. Als u kiest voor een Vreemde valuta rekening dan wordt de muntsoort bij “Bedrag” 

automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u bij “Van rekening” kiest voor de US-dollar rekening, dan wordt de muntsoort 

aangepast naar USD. Bij Valuta worden de tien meest gebruikte muntsoorten getoond. Daaronder kunt u uit de overige 

valuta’s kiezen. Als u een bedrag van uw Eurorekening wilt overmaken, dan kan dit ook in de getoonde vreemde valuta. 

 

Naam ontvanger  

Hier vult u de naam in van de rekeninghouder naar wie u het geld wilt overboeken. Het is belangrijk dat u de naam zo volledig 

mogelijk, zonder afkortingen, invult. Als u bij ‘Rekeningnummer ontvanger’ nog niets heeft ingevuld, zullen er door het 

invullen van letters rekeningnummers verschijnen die u in uw adresboek heeft opgenomen. Hoe meer letters u invult, hoe 

specifieker het rekeningnummer wordt. 



 

 

 

 

 

 

Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele 

of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rabobank.  
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Rekeningnummer ontvanger  

Hier vult u het rekeningnummer in van degene naar wie u geld wilt overboeken. Door het invullen van cijfers verschijnen er 

rekeningnummers uit uw adresboek. Hoe meer cijfers u invult, hoe specifieker het rekeningnummer wordt. U selecteert het 

rekeningnummer dat u wilt gebruiken. U kunt ook gebruik maken van het adresboekicoontje rechts naast het in te vullen veld 

van ‘Rekeningnummer begunstigde’. Als u hierop klikt, zullen alle adressen in uw adresboek worden getoond. Eerst de eigen 

rekeningen, daarna de door uzelf opgevoerde adressen.  

Als het rekeningnummer niet is opgenomen in uw adresboek, vult u zelf het nummer verder in totdat het compleet is. 

Controleer altijd de juistheid van het rekeningnummer. 

 

Toevoegen aan adresboek 

Door dit vakje te selecteren, worden gegevens van deze betaling automatisch in het adresboek opgenomen, met 

uitzondering van de velden 'Bedrag', 'Van rekening', 'Periode', 'Uitvoerdatum', en 'Einddatum'. Als het adres al is opgevoerd 

met hetzelfde rekeningnummer van de begunstigde, dan neemt het adresboek de gegevens over van deze opdracht. 
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Land vestiging bank 

Standaard is 'Nederland' als vestigingsland ingevuld. U kunt hier een vestigingsland van de bank kiezen door de naam van het 

land in te typen of door een land te kiezen uit de lijst. Heeft u bij ‘Rekeningnummer begunstigde” een IBAN gevuld, dan vullen 

wij het land al voor u in. 

 

Omschrijving, betalingskenmerk en transactiereferentie 

In deze velden vult u de kenmerken van de betaling in. De omschrijving van de overboeking kan bijvoorbeeld een 

factuurnummer zijn. De omschrijving mag niet langer zijn dan 140 tekens. Als u de omschrijving invult, dan kunt u geen 

betalingskenmerk meegeven aan de betaling. Ook geldt dat als u het betalingskenmerk invult, u geen omschrijving meer in 

kan vullen. De transactiereferentie van de betaling kan wel toegevoegd worden samen met de omschrijving en/of het 

betalingskenmerk. 

 

Periode 

Als u een regelmatig terugkerende overboeking aanmaakt, kunt u deze ook periodiek laten uitvoeren. U heeft hierbij de keuze 

tussen ‘Wekelijks’, ‘2 wekelijks’, ‘4 wekelijks’, ‘Maandelijks’, ‘2 maandelijks’, ‘Per kwartaal’, ‘Halfjaarlijks’ of ‘Jaarlijks’. U voert de 

overboeking één keer in en vult de periode, de startdatum (eerste uitvoerdatum) en de einddatum in. Rabobank voert de 

opdracht vervolgens automatisch periodiek uit. 

 

Uitvoerdatum / Startdatum 

De uitvoerdatum of startdatum is de datum van vandaag of ligt (maximaal 1 jaar) na de datum van vandaag. Standaard wordt 

de datum van vandaag weergegeven. Deze kunt u wijzigen. Als u bij ‘Periode’ een andere optie heeft gekozen dan ‘Eenmalig’, 

dan is ‘Uitvoerdatum’ veranderd in ‘Startdatum’. Dit is de datum dat deze opdracht voor de eerste keer zal worden uitgevoerd. 

 

Einddatum 

Bij een periodieke opdracht kunt u hier de termijn van de betaling kiezen. Ook kunt u aangeven hoe vaak (‘Eindigt na xx keer’ 

of hoe lang (‘Eindigt op dd-mm-jjjj’) de opdracht uitgevoerd moet worden. 

 

 

BIC / SWIFT code  

BIC staat voor Business Identifier Code, ook wel SWIFT-adres genoemd. De BIC is een unieke (internationale) identificatie van 

een bank of organisatie en vergemakkelijkt de verwerking van de opdracht. Een BIC bestaat uit 8 of 11 posities, waarvan 

positie 5 en 6 bestaat uit de landcode van de bank. De BIC van de Rabobank is bijvoorbeeld RABONL2U. Als u niet over de BIC 

van de bank van de begunstigde beschikt, dan kunt u deze opvragen bij de begunstigde of kijk op de site van SWIFT: 

www.swift.com/bsl. 

 

Dit veld wordt als volgt getoond: 

 

·  Als het systeem de BIC kan herleiden o.b.v. het veld 'Rekening (IBAN)'. De velden 'BIC/Swift code' en 'BIC onbekend' 

zijn dan niet te wijzigen. 
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·  Als het systeem de BIC niet kan herleiden o.b.v. het veld 'Rekening (IBAN)'. U wordt dan gevraagd zelf de BIC in te 

vullen. Als u de BIC niet heeft kunt u de optie 'BIC onbekend' selecteren. Het systeem vraagt u dan de velden 'Naam 

bank begunstigde', 'Adres bank begunstigde' en 'Vestigingsplaats bank begunstigde' in te vullen om de betaling 

sneller te kunnen verwerken. Zonder 'Vestigingsplaats bank begunstigde' is het niet mogelijk om de betaling uit te 

voeren. 

 

 

Nationale bankcode 

Nationale bankcode (NBC) wordt ook wel Clearing House Code (CHC) genoemd. Dit is een code die bepaalt naar welke 

vestiging van een bank uw betaling moet worden verzonden. U kunt deze aantreffen op facturen. In een aantal landen is het 

rekeningnummer van een begunstigde niet uniek. Het wordt wel uniek in combinatie met de Nationale bankcode. Elk land 

voert zijn eigen afkorting voor de Nationale bankcode. 

 

 

BIC correspondentbank  

Als u de wereldbetaling via een specifieke correspondent bank wil laten verwerken (voorkeursrouting), vul dan hier de 

Business Identifier Code (BIC) van deze bank in. 

 

 

Kostenverdeling 

Bij de invoer van betaalopdrachten zijn er voor de kostenverdeling drie mogelijkheden: 

·  SHA/Shared: Als u kiest voor SHA, dan betaalt u als opdrachtgever de kosten van uw eigen bank en de ontvanger 

betaalt de overige kosten. Dit is de meest gebruikte en goedkoopste optie. 

·  OUR/Our cost: Als u kiest voor OUR, dan betaalt u als opdrachtgever de kosten van uw eigen bank én de kosten 

die de ontvanger normaal gesproken aan zijn of haar bank betaalt. 

·  BEN/Beneficiary: Als u kiest voor BEN/Beneficiary, dan neemt de begunstigde alle kosten voor zijn rekening. De 

kosten van de opdrachtgever worden in mindering gebracht op het over te maken bedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


