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Rabo Betaalverzoek API



Inhoud



De Rabo Betaalverzoek API is een B2B/B2B2B/B2B2C oplossing voor zakelijke klanten 
en aanbieders van software applicaties. Gebruik de Rabo Betaalverzoek API om 
direct, of vanuit uw eigen software applicatie (bijvoorbeeld een boekhoudpakket) 
betaalverzoeklinks (URL’s) aan te vragen bij Rabobank. 

Inleiding

Deze links kunnen vervolgens worden verstuurd naar uw 
klanten, eventueel vergezeld van een factuur. Op deze 
manier kunt u het creëren en versturen van betaallinks 
in het factureringsproces integreren. De factuur 
kan eenvoudig worden voldaan via iDEAL. In deze 
handleiding geven wij u praktische informatie, zodat u 
de API zo goed mogelijk kunt inrichten.

Randvoorwaarden voor gebruik
Voordat u aan de slag kunt gaan met Rabo  
Betaalverzoek API zijn de onderstaande 
randvoorwaarden belangrijk. Houd hier rekening  
mee wanneer u voor dit product kiest.
- U heeft een hoge mate van automatisering
-  U heeft een professionele IT omgeving en  

goede infrastructuur
-  Er is in uw organisatie permanent beschikbare 

professionele ICT (beveiligings)deskundigheid 
aanwezig

-  U heeft de ‘overeenkomst Rabobank Betaalverzoek 
via API’ of de ‘overeenkomst Rabobank 
Betaalverzoek API voor integrators’ (hierna: de 
overeenkomst) afgesloten. Op deze overeenkomst 
zijn de Voorwaarden Rabo Betaalverzoek via API 
2022 van toepassing. 

-  Indien u zelf aansluit op Rabo Betaalverzoek API dan 
dient u een actieve zakelijke rekening te hebben. 
Indien u nog geen Rabo rekening heeft, neem dan 
contact op met uw lokale Rabobank kantoor, of 
vraag een rekening aan via onze website Zakelijk 
betalen en ontvangen – voor een sterke basis - 
Rabobank

-  Indien u als integrator (bijvoorbeeld ERP leverancier) 
de aansluiting voor uw klanten verzorgt, dan dient u 
zelf klant te zijn van de Rabobank.

Overeenkomst en het inrichtingsformulier
De afspraken omtrent het gebruik en inrichting van 
Rabo Betaalverzoek API worden vastgelegd in een 
overeenkomst en inrichtingsformulier. Deze documenten 
worden u door uw klantverantwoordelijke of de 
Implementatiemanager van de Rabobank aangeboden 
zodra u de aanvraag indient voor “Go Live”. Meer hierover 
leest u verderop in deze handleiding.

Op het inrichtingsformulier Rabo Betaalverzoek API  
kunt u aangeven wie uw contactpersonen zijn en  
welke Rabobank rekeningen u wilt gebruiken voor  
Rabo Betaalverzoek API.

https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen
https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen


“ In de Sandbox van Rabobank 
developer portal kunt u in een veilige 
omgeving uw koppeling met de 
Rabo Betaalverzoek API inrichten.”

Inrichten Rabo Betaalverzoek 
API voor gebruik

2.1 Oriëntatie
Alvorens u Rabo Betaalverzoek API in productie kunt 
gebruiken, is het noodzakelijk om de informatie en 
(technische) documentatie over de Rabo Betaalverzoek 
API door te nemen en de API te testen in de Sandbox 
omgeving. In deze paragraaf leest u hier meer over.

Aanmaken account in Sandbox
Op de Rabobank developer portal (https://developer.
rabobank.nl/) vindt u informatie over de Rabo 
Betaalverzoek API. Om gebruik te kunnen maken van deze 
API maakt u eerst een account aan op Rabo Developer 
Portal en volgt u een aantal stappen. De stappen vindt u 
op: https://developer.rabobank.nl/get-started

Nadat u deze stappen heeft gevolgd heeft u:
1) Een account op Rabobank developer portal;
2) Uw organisatie geregistreerd;
3) Uw applicatie geregistreerd;
4) Zich geabonneerd op Rabo Betaalverzoek API;
5) Toegang tot de Sandbox omgeving.

Organisatie en applicatienaam
Bij de registratie van uw applicatie wordt gevraagd om 
uw organisatienaam en applicatienaam. De volgende 
regels gelden voor de namen:
1)  Organisatienaam: Handelsnaam van uw bedrijf. 

Deze naam moet herkenbaar zijn voor uw klanten die 
een betaallink van u zullen ontvangen. Dit voorkomt 
onnodige vragen van klanten en zorgt bovendien 
voor een hogere conversie in succesvolle betalingen; 

2) Applicatienaam: Naam van uw applicatie.

Testen in Sandbox
In de Sandbox van Rabobank developer portal kunt u 
in een veilige omgeving uw koppeling met de Rabo 
Betaalverzoek API inrichten, testen en vervolgens naar 
productie brengen (‘Go Live’). Op Rabobank developer 
portal vindt u de benodigde (technische) informatie om 
te kunnen starten met de bouw en op welke manier u de 
Rabo Betaalverzoek API in de Sandbox kunt testen.

Hieronder een paar tips voor het inrichten en testen van 
de API: 
•  Volg altijd de technische richtlijnen van Rabobank. 

Deze richtlijnen vindt u in de Rabo Betaalverzoek API 
documentatie op het Rabobank developer portal; 

•  In de technische documentatie op Rabobank 
developer portal vindt u welke succesvolle 
statuscodes mogelijk zijn;

•  In dezelfde documentatie vindt u bij elke API 
voorbeelden van de POST, GET en response 
berichten. Deze dient u te gebruiken om uw Rabo 
Betaalverzoek API in uw systeem in te richten; 

https://developer.rabobank.nl/
https://developer.rabobank.nl/
https://developer.rabobank.nl/get-started 


•  Bij vragen kijk op Frequently Asked Questions 
| Rabobank Developer Portal, ga naar uw 
contactpersoon bij Rabobank of naar het Rabobank 
developer support team (contactgegevens zijn 
verderop in de handleiding te vinden). Indien 
noodzakelijk kan een implementatiemanager u 
verder begeleiden met de koppeling van Rabo 
Betaalverzoek API.

Go Live
Nadat u de implementatie van uw API in de Sandbox 
succcesvol heeft afgerond, kunt u via uw contactpersoon 
bij Rabobank een aanvraag indienen voor Go Live. 
1.  Uw contactpersoon binnen Rabobank neemt 

contact met u op om te beoordelen of de inzet van 
een implementatiemanager noodzakelijk is

2.  Uw contactpersoon binnen Rabobank stelt de 
overeenkomst Rabobank Betaalverzoek via API  
of de overeenkomst Rabobank Betaalverzoek  
via API voor integrators op

3.  U ontvangt de overeenkomst, het inrichtings-
formulier en de productvoorwaarden ter 
ondertekening

4.  U tekent het contract en stuurt deze naar uw 
contactpersoon binnen Rabobank. Nadat de 
getekende documenten retour zijn ontvangen en 
geregistreerd ontvangt u een email waarmee u het 
productieaccount kunt activeren. Dit dient binnen 
één werkdag uitgevoerd te zijn

Rabobank kan geen garantie bieden dat in de Sandbox 
omgeving behaalde resultaten representatief zijn voor 
werking in de productieomgeving. Hier kunnen geen 
rechten of plichten aan worden ontleend. Daarom 
adviseren wij u om, nadat u in de Sandbox omgeving 
getest heeft, ook een aantal pennytesten uit te voeren in 
de productieomgeving.

2.2 Implementatie
OAuth en Consent 
Om gebruik te maken van de Rabo Betaalverzoek 
API is een expliciete toestemming (consent) van de 
rekeninghouder nodig. Indien u de rekeninghouder 
bent, dient u zelf toestemming te geven. Het door de 
rekeninghouder, c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger, 
afgegeven consent is doorlopend en heeft geen 
einddatum. De rekeninghouder kiest in een beveiligde 
Rabobank omgeving de rekening(en) die gebruikt 
mogen worden voor de Rabo Betaalverzoek API. Deze 
rekening(en) moeten corresponderen met de rekeningen 
die genoemd staan in de overeenkomst. Deze beveiligde 
Rabobank omgeving roept u aan via een ‘redirect’ vanuit 
uw applicatie. Hoe u OAuth 2.0 en consent technisch 
moet inrichten vindt u hier: Oauth - PSD2 and Premium | 
Rabobank Developer Portal

De klantreis ziet er als volgt uit:
1.  Rekeninghouder wordt door middel van een 

redirect vanuit uw applicatie doorgeleid naar een 
beveiligde Rabobank omgeving. Indien u zelf de 
rekeninghouder bent, roept u de redirect aan voor 
eigen gebruik. 

2.  Rekeninghouder selecteert de rekening(en) die 
gebruikt mogen worden voor Rabo Betaalverzoek 
API. Deze rekeningen dienen te corresponderen 
met de rekeningen zoals in de overeenkomst is 
opgenomen.

3.  Nadat consent is afgegeven, wordt de 
rekeninghouder vanuit de Rabobank omgeving 
teruggeleid naar uw eigen applicatie.

4.  U ontvangt een autorisatiecode waarmee 
tokens opgevraagd kunnen worden. De tokens 
gebruikt u om bijvoorbeeld de gegevens van de 
rekeninghouder op te halen.

Indien de rekeninghouder een rekening wil toevoegen 

of verwijderen, moeten alle stappen zoals hierboven 
benoemd opnieuw worden doorlopen.

Uitsluitend de geautoriseerde wettelijke vertegen-
woordiger (bestuurder) van de organisatie met een 
toegangspas (eigenaarspas) kan een verzoek indienen voor 
rekeningen die onder dezelfde overeenkomst hangen als 
de toegangspas. Wanneer het voor een rekeninghouder 
onduidelijk is wat de toegangspas is, wordt geadviseerd 
om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen 
de Rabobank. Als eigenaar is het ook mogelijk om de 
BeheerderPlus te autoriseren. Hoe dit werkt vindt u hier: 
BeheerderPlus autoriseren rekeningen delen - Rabobank

Consent details service
De consent kan door u (of de rekeninghouder indien u 
dat zelf niet bent) op elk moment ingetrokken worden. 
Hierover ontvangt u geen bericht. Met behulp van 
de consent details service kunt u de status van de 
consent opvragen.  Hoe u de status van de consent 
kunt raadplegen vindt u hier Consent Details Service - 
Rabobank Developer Portal | Rabobank Developer Portal. 

Certificaten
Voor zowel de Sandbox als in de productieomgeving zijn 
certificaten nodig. Het verschil is dat voor de Sandbox 
een zelf ondertekend certificaat voldoende is. Het 
Sandbox certificaat hoeft u dus niet aan te schaffen bij 
een Certificaat-Autoriteit.
Een zelf ondertekend certificaat is niet toegestaan in de 
productieomgeving. Deze dient te zijn verstrekt door 
een door Rabobank ondersteunde Certificaat-Autoriteit. 
Rabobank accepteert alle aanbieders die vermeld staan 
op de Mozilla CA lijst. 

Voor de productieomgeving heeft u twee certificaten 
nodig: 

1.  Een EV SSL certificaat voor het transport.  
(Mutual TLS)

2.  Een EV SSL signing certificaat voor het signeren  
van berichten 

Het Mutual TLS certificaat dient u te uploaden op 
Rabobank developer portal. Meer informatie over hoe het 
Mutual TLS certificaat gebruikt dient te worden kunt u hier 
vinden;  How to use mutual TLS | Rabobank Developer 
Portal.

Beide certificaten mogen een duplicaat zijn. De 
certificaten moeten voldoen aan de volgende aspecten: 
•  X.509 formaat
•  RSA: sleutel lengte minimaal 2048-bit 
•  Certificaten maximaal 1 jaar geldig

Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent 
voor de aanvraag en aanschaf van het certificaat en dat 
hier kosten aan zijn verbonden. Daarnaast dient u het 
certificaat regelmatig te vernieuwen. 

Neem voldoende maatregelen om fraude en  
onbevoegd gebruik van Rabo Betaalverzoek API 
te voorkomen en te beperken. Voor de opslag van 
certificaten adviseert Rabobank ten zeerste een 
Hardware Security Module (HSM).

https://developer.rabobank.nl/faq
https://developer.rabobank.nl/faq
https://developer.rabobank.nl/oauth-psd2-and-premium
https://developer.rabobank.nl/oauth-psd2-and-premium
https://www.rabobank.nl/bedrijven/service/online-bankieren/beheerderplus-autoriseren-rekeningen-delen-met-derden
https://developer.rabobank.nl/product/9104/api/8956#/ConsentDetailsService_1016/overview
https://developer.rabobank.nl/product/9104/api/8956#/ConsentDetailsService_1016/overview
https://developer.rabobank.nl/how-use-mutual-tls
https://developer.rabobank.nl/how-use-mutual-tls


“ Rabobank informeert u over 
onderhoud, veranderingen 
in functionaliteit en downtijd 
met betrekking tot de Rabo 
Betaalverzoek API.”

Overige informatie

3.1 Ondersteuning
Contactinformatie bij vragen en/of storingen
Voor vragen of het oplossen van problemen kunt u 
terecht bij ons Rabobank developer support team.  
Op Rabobank developer portal kunt u uw vraag via een 
contactformulier (Contact | Rabobank Developer Portal) 
versturen. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie. 

Supportdesk: Rabobank developer support
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:30 
Email: openbanking@rabobank.nl 
Website: Contact | Rabobank Developer Portal

Communicatie over onderhoud
Rabobank informeert u over onderhoud, veranderingen 
in functionaliteit en downtijd met betrekking tot de Rabo 
Betaalverzoek API. Wij proberen u zo tijdig mogelijk te 
informeren over aankomende veranderingen, zodat u 
voldoende tijd heeft om deze voor te bereiden. Voor 
de communicatie wordt het e-mailadres gebruikt dat u 
heeft ingevuld in Rabobank developer portal.

Misbruik en fraude
Wanneer er sprake is van fraude/misbruik via Rabo 
Betaalverzoek API of wanneer u dit mogelijk vermoedt, 
dan dient u direct contact op te nemen met Rabobank 
developer support. Vanuit uw productieaccount kunt u 
in het contactformulier (Contact | Rabobank Developer 
Portal) een urgent probleem melden gerelateerd aan een 
datalek, beschikbaarheid van de API of uw account/app 
per direct blokkeren. 

Indien u de melding tijdens kantooruren verricht, zal de 
melding naar Rabobank developer support verstuurd 
worden. Buiten de openingstijden van Rabobank 
developer support is een noodprocedure van toepassing. 
Uw melding wordt dan doorgestuurd naar Rabo Control 
Room. Zij zullen uw ticket buiten kantooruren in 
behandeling nemen. 

Op basis van uw melding kan Rabobank besluiten om uw 
account, app en/ of uw certificaat per direct te blokkeren. 
Tevens zullen we contact met u opnemen om te 
bespreken of en hoe we de verbinding weer op een veilige 
manier kunnen herstellen. Indien de melding ’s nachts of 
in het weekend is gedaan, dan wordt u de eerstvolgende 
werkdag in de ochtend teruggebeld hierover.

3.2  Het wijzigen of beëindigen  
van de overeenkomst

U kunt de overeenkomst wijzigen door gebruik te maken 
van het inrichtingsformulier. Hierop kunt u aangeven dat 
u een wijziging wilt doorgeven en vervolgens kunt u deze 
wijziging via het formulier vermelden. Het is ook mogelijk 
om de overeenkomst te beëindigen via dit formulier. In 
het inrichtingsformulier wordt duidelijk uitgelegd hoe 
een wijziging of beëindiging moet worden aangegeven. 
Leest u deze bij onduidelijkheden eerst door.

4. Change log
Titel:  Handleiding Rabo Betaalverzoek API
Versie: 1.0 
Datum: september 2022
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