
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Rabo Internetbankieren 
Professional 

Downloaden transacties 

Downloaden transacties geeft u de mogelijkheid om transacties van alle betaal- en spaarrekeningen en 

creditcard(s) op uw eigen pc op te slaan. U kunt zelf bepalen in welke map en onder welke naam u het 

bestand wilt opslaan. Maakt u gebruik van een boekhoudpakket om het transactiebestand in te verwerken? 

Dan adviseren wij u om de handleiding hiervan te raadplegen om te achterhalen welk downloadformaat uw 

boekhoudprogramma als importbestand ondersteunt. Op www.rabobank.nl/seb vindt u meer informatie over 

de downloadformaten die in Rabo Internetbankieren Professional beschikbaar worden gesteld. Naast 

formaten die geschikt zijn voor boekhoudpakketten, kunt u ook rekeningafschriften in PDF downloaden. 

Rekening-courant en 
spaarrekening(en) 

Selecteren downloadformaat  

U kunt kiezen uit zes downloadformaten die aansluiten op de 

meeste boekhoudpakketten: CSV (.csv), MT940 Structured 

(.swi), CAMT.053 (.xml) en de intradag formaten CAMT.052 

(.xml) en MT942 Structured (.swi). Daarnaast heeft u voor uw 

eigen administratie de mogelijkheid om  twee vormen van 

rekeningafschriften in PDF te downloaden: 

Rekeningafschriften en Dagafschriften.  

 

Let op: als u ook creditcard transacties kunt downloaden, 

dan ziet u deze pagina in het tabblad ‘Rekening-courant en 

spaarrekening(en)’. 



 

 

 

 

 

 

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 
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Toelichting downloadformaten en rekeningafschriften 

Downloadformaat Toelichting 

CAMT.053 (.xml) Het CAMT.053 Bank to Customer Statement bericht wordt gebruikt om een rekeninghouder of door de 

rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over transacties en saldo op een rekening. Het 

bericht kan afschriften bevatten voor meerdere rekeningen en over meerdere boekdagen. Het bevat 

alleen transacties geboekt op de rekening. 

CAMT.052 (.xml) Het CAMT.052 Bank to Customer Statement bericht is een intraday downloadformaat en wordt gebruikt 

om een rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over de 

transacties op een rekening van de huidige dag. Het bevat transacties geboekt op de rekening. 

MT940 Structured (.swi) Het SWIFT MT940 formaat wordt internationaal gebruikt voor verwerking van bankrekeninggegevens in 

financiële software pakketten. SWIFT MT940 voorziet in een begin- en eindsaldo en de daarbij 

behorende tussenliggende boekingen. Dit formaat stelt het exporteren van boeksaldi verplicht; dit 

betekent dat er alleen volledige boekdagen geëxporteerd kunnen worden. 

MT942 Structured (.swi) Het SWIFT MT942 Structured bericht is een intraday downloadformaat en wordt gebruikt om een 

rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over de 

transacties op een rekening van de huidige dag. Het bevat transacties geboekt op de rekening. 

CSV (.csv) Het CSV exportformaat is een kommagescheiden formaat. De waarden van de velden zijn tussen 

komma’s “,” geplaatst. De komma wordt als scheidingsteken (delimiter) gebruikt. Alle velden 

worden bovendien voorafgegaan en afgesloten met een zogenaamde string quote. Hiervoor 

wordt het dubbele aanhalingsteken ‘ “ ‘ gebruikt. 

Rekeningafschrift (.pdf) U kunt een Rekeningafschrift aanmaken en vervolgens opslaan en/of afdrukken. De inhoud van het 

PDF komt grotendeels overeen met het papieren rekeningafschrift. Doordat u per maand of over 

een zelf te kiezen periode uw Rekeningafschrift kunt opvragen, wordt het volgnummer niet 

vermeld op de digitale afschriften. U kunt zelf een unieke referentie (bijvoorbeeld de 'van-tot-

datum', 'maand' of 'bestandsnummer') gebruiken bij het opslaan van uw Digitaal Rekeningafschrift 

dat aansluit op uw financiële administratie. 

Ontvangt u veel iDEAL en acceptgirobetalingen en teruggeboekte Euro-incasso’s? Maak dan bij het 

downloaden van uw rekeningafschrift gebruik van de mogelijkheid om transacties te 

comprimeren. Om hier gebruik van te maken activeert u dit eerst via Betalen & Sparen – Zelf 

Regelen – Internet- en mobielbankieren – Transacties comprimeren.  

Dagafschrift (.pdf) Per (afgesloten) dag kunt u een Dagafschrift aanmaken en vervolgens opslaan en/of afdrukken. De 

inhoud van het PDF komt grotendeels overeen met het papieren rekeningafschrift. Dit afschrift 

heeft een volgnummer. 

Ontvangt u veel iDEAL en acceptgirobetalingen en teruggeboekte Euro-incasso’s? Maak dan bij het 

downloaden van uw dagafschrift gebruik van de mogelijkheid om transacties te comprimeren. Om 

hier gebruik van te maken activeert u dit eerst via Betalen & Sparen – Zelf Regelen – Internet- en 

mobielbankieren – Transacties comprimeren. 
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Selecteren rekeningen 

Als u het gewenste downloadformaat heeft gekozen, kiest u of u een bestand van alle rekeningen of specifieke rekening(en) 

wenst te downloaden. Transacties kunnen tot maximaal acht jaar terug worden gedownload. U krijgt de transacties van een 

rekening over de periode dat deze rekening actief was. Als in de opgevraagde periode dus één of meerdere van de 

rekeningen nog niet was geopend, opgeheven of u was niet geautoriseerd, dan krijgt u alleen de transacties die beschikbaar 

zijn. De maximale periode die u per keer kunt downloaden voor ‘Alle rekeningen’ is drie opeenvolgende maanden en voor 

‘Specifieke rekeningen’ twaalf opeenvolgende maanden. 

Let op: wanneer u een aansluitende download wilt (keuze ‘Vanaf de laatste download’ bij Periode), kies hier dan voor ‘Alle 

rekeningen’. 

 

Selecteren periode 

Afhankelijk van het gekozen formaat en rekeningen komen de opties voor Periode beschikbaar. 

 

Opties voor periode Toelichting 

Vanaf de laatste download U ontvangt de actuele gegevens sinds uw laatste download. Elk volgende download sluit aan op 

het moment van de vorige download en het starttijdstip wordt hiermee verplaatst. Wanneer u 

drie maanden niet heeft gedownload, wordt het start tijdstip bepaald door het huidige datum 

minus drie maanden. Voor Rekeningafschriften in PDF geldt een termijn van 1 maand. Deze 

periode is alleen beschikbaar wanneer u heeft gekozen voor een download van 'Alle rekeningen'. 

Daarnaast is de periode beschikbaar als u gekozen heeft voor een van de volgende formaten: 

CSV, CAMT.053, MT940 Structured, Dagafschrift, Rekeningafschrift.  

Specifieke maand U ontvangt de gegevens van een specifieke maand. Deze periode is beschikbaar voor zowel 

keuze ‘Alle rekeningen’ als ‘Specifieke rekeningen’ en voor de volgende formaten: CSV, CAMT.053, 

MT940 Structured, Dagafschrift, Rekeningafschrift. 

Specifieke datum reeks U ontvangt de gegevens van een specifieke datum. Deze periode is beschikbaar voor zowel 

keuze ‘Alle rekeningen’ als ‘Specifieke rekeningen’ en voor de volgende formaten: CSV, CAMT.053, 

MT940 Structured, Dagafschrift, Rekeningafschrift. U geeft een begin- en einddatum op. De 

periode die u opvraagt voor ‘Alle rekeningen’ is maximaal drie en voor ‘Specifieke rekeningen’ 

maximaal twaalf opeenvolgende maanden. 

Sinds laatste afgesloten 

boekdag (vanaf dd-mm-jjjj) 

U ontvangt de actuele gegevens van de huidige dag. Deze periode is beschikbaar voor zowel 

keuze ‘Alle rekeningen’ als ‘Specifieke rekeningen’ voor de formaten CSV, CAMT.052, MT942 

Structured en Rekeningafschrift. 

Laatste download binnen 

huidige boekdag 

U ontvangt actuele gegevens van de huidige dag sinds de laatste download op deze dag.  Elke 

volgende download sluit aan op de vorige download en het starttijdstip wordt hiermee 

verplaatst. Deze periode is beschikbaar voor zowel keuze ‘Alle rekeningen’ als ‘Specifieke 

rekeningen’ voor de formaten CSV, CAMT.052, MT942 Structured en Rekeningafschrift als op 

dezelfde dag al een download voor dezelfde geselecteerde rekeningen is gedaan. 
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Aanmaken downloadbestand 

Klik op ‘Bestand downloaden’ om het downloadbestand aan te maken. Tijdens het downloaden wordt een 

voortgangsindicator getoond. Wanneer het bestand is aangemaakt, krijgt u een bevestiging en kunt het bestand opslaan. 

Als het downloadbestand in het formaat MT940 Structured, MT942 Structured, CAMT.052 of CAMT.053 is aangemaakt, wordt 

een controlegetal (SHA256) weergegeven. Dit is een waarde bestaande uit 8 karakters (letters en cijfers). Deze waarde dient als 

extra beveiligingsmiddel om vast te kunnen stellen dat het door Rabobank verstrekte bestand precies hetzelfde bestand 

betreft als dat door u is ontvangen. Het controlegetal betreft een SHA-2 waarde welke door de Rabobank wordt berekend en 

waarvan de laatste 8 karakters worden getoond. Uw boekhoudpakket kan dezelfde SHA-2 berekening toepassen bij het 

inlezen van dit bestand. Wanneer bij het inlezen een andere waarde wordt getoond dan dat uw boekhoudpakket presenteert, 

is het bestand tussentijds aangepast of beschadigd. Rabobank adviseert u in dat geval het bestand niet in te lezen, en contact 

op te nemen met uw systeembeheerder of leverancier van uw boekhoudpakket. 

 

 

Creditcard(s) 
U kunt hier de creditcard transacties 

van de laatste 15 maanden 

downloaden in het downloadformaat 

CSV. Als u meerdere creditcards heeft, 

selecteert u eerst de creditcard waarvan 

u de transacties wilt downloaden. Klik 

op ‘Bestand downloaden’ om het 

downloadbestand aan te maken.  

 

 

Let op: de tabbladen zijn alleen beschikbaar als er één of meerdere creditcards zijn voor gebruikers met de rol Eigenaar of 

BeheerderPlus. 

 


