
  
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabo Internetbankieren 
Professional 

Rekeninggroepen 

Inleiding 

Met Rekeninggroepen maakt u afgescheiden 

groepen, bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen of 

projecten, binnen uw overeenkomst. Elke 

groep heeft eigen rekeningen en Beheerders 

en een eigen adresboek. Daarmee beperkt u 

het gebruik van en de toegang tot uw 

overeenkomst-gegevens tot de gebruikers 

die deze gegevens daadwerkelijk nodig 

hebben.  

Het beheren van rekeninggroepen is voorbehouden 

aan de Eigenaar en BeheerderPlus. Het onderdeel is 

te vinden onder ‘Zelf regelen’ – ‘Autorisaties’.  
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Aan- en uitzetten 

U zet Rekeninggroepen aan of uit bij het 

onderdeel ‘Limieten en opties’. U dient zowel 

het aan- als uitzetten met de Rabo Scanner 

te ondertekenen. 

Als u Rekeninggroepen aanzet, dan kunt u: 

• rekeninggroepen toevoegen; 

• rekeningen onderbrengen in 

Rekeninggroepen; 

• Beheerders toekennen aan Rekeninggroepen; 

• betaal- en incasso-adressen koppelen aan 

Rekeninggroepen. 

 

Indien u Rekeninggroepen uitzet, gebeurt het 

volgende: 

• Uw Beheerders kunnen autorisaties toekennen 

voor alle rekeningen binnen de overeenkomst. 

• Alle gebruikers hebben toegang tot alle adressen die zijn gekoppeld aan de rekeninggroep ‘Algemeen’. 

• Alle betaal- en incasso-adressen die niet zijn gekoppeld aan de rekeninggroep ‘Algemeen’ worden verwijderd. Koppel de 

adressen die u wilt behouden aan de rekeninggroep ‘Algemeen’ voordat u Rekeninggroepen uitzet. U kunt deze adressen 

ook eerst exporteren en relevante adressen later weer importeren. 

 

Instellen Rekeninggroepen 

Rekeninggroepen beheren 

Nadat u Rekeninggroepen heeft aangezet, kunt u 

deze via het onderdeel ‘Rekeninggroepen’ binnen 

Autorisaties beheren. 

 

Bij het eerste gebruik van rekeninggroepen zijn uw 

rekeningen gekoppeld aan de groep ‘Algemeen’. Ook 

alle nieuwe rekeningen worden automatisch aan deze groep toegevoegd. 
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Via de knop ‘Rekeninggroep toevoegen’ voegt u een 

groep toe. Zodra u een andere rekeninggroep heeft 

aangemaakt, kunnen rekeningen daaraan gekoppeld 

worden. 

 

Wanneer u een rekeninggroep wilt wijzigen of 

verwijderen, dan kunt u dit doen door bij de 

betreffende rekeninggroep te klikken op 

respectievelijk de icoon met het potloodje of de 

icoon met de vuilnisbak. De rekeninggroep 

‘Algemeen’ kan niet worden verwijderd. 

 

Bij het verwijderen van een rekeninggroep moet u eerst de rekeningen uit de te verwijderen rekeninggroep toekennen aan 

een andere rekeninggroep. Alle betaal- en incasso-adressen die zijn gekoppeld aan de betreffende rekeninggroep worden 

verwijderd. Koppel de adressen die u wilt behouden aan een andere rekeninggroep voordat u de rekeninggroep verwijdert. U 

kunt deze adressen ook eerst exporteren en relevante adressen later weer importeren. 

 

Toekennen rekeningen aan 
Rekeninggroepen 

Via het onderdeel ‘Rekeningweergave’ geeft u per 

rekening aan binnen welke rekeninggroep deze valt. 

Het onderdeel is te vinden onder ‘Zelf regelen’ – 

‘Autorisaties’. 

 

Alle rekeningen zijn in eerste instantie in de 

rekeninggroep ‘Algemeen’ opgenomen. Door bij 

een rekening gebruik te maken van de keuzelijst, 

kunt u deze eenvoudig toewijzen aan een andere 

rekeninggroep. 

 

Toekennen Beheerders aan 
Rekeninggroepen 

Wanneer een rekeninggroep aan een Beheerder 

wordt toegekend, heeft deze alleen beschikking 

over de rekeningen in de betreffende groep. Dit 

betekent dat de Beheerder alleen déze rekeningen 

mag koppelen aan Functionarissen. 

 

Let op: Beheerders zijn standaard gekoppeld aan Rekeninggroep ‘Algemeen’. Dit is niet wijzigbaar. 
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Toekennen betaaladressen aan Rekeninggroepen 

Bij het aanzetten van Rekeninggroepen komen alle bestaande betaaladressen in rekeninggroep ‘Algemeen’ terecht. Adressen 

van rekeninggroep ‘Algemeen’ zijn voor iedere gebruiker die betalingen mag aanmaken, toegankelijk. Een gebruiker heeft 

toegang tot de adressen van een andere rekeninggroep, wanneer er ten minste één rekening van de betreffende 

rekeninggroep aan hem is toegevoegd op het tabblad Rekeningautorisaties.  

 

Gebruikers die als generieke autorisatie ‘Wijzigen adresboek’ hebben, mogen   betaaladressen beheren (toevoegen, wijzigen 

en verwijderen) voor de rekeninggroepen die aan hun gekoppeld zijn. Bij het veld ‘Rekeninggroep’ binnen een nieuw of te 

wijzigen adres kan een gebruiker een betaaladres dan aan een rekeninggroep toewijzen. Wanneer de gebruiker bij het 

aanmaken van een betaalopdracht het adres aan het adresboek toevoegt, dan wordt het adres ondergebracht bij de 

rekeninggroep waar de van-rekening onderdeel van uitmaakt. 

 

Toekennen incasso-adressen aan Rekeninggroepen 

Bij het aanzetten van Rekeninggroepen komen alle bestaande incasso-adressen in rekeninggroep ‘Algemeen’ terecht. 

Adressen van rekeninggroep ‘Algemeen’ zijn voor iedere gebruiker die incasso’s mag aanmaken, toegankelijk. Een gebruiker 

heeft toegang tot de adressen van een andere rekeninggroep, wanneer er ten minste één rekening van de betreffende 

rekeninggroep met de rekeningautorisatie ‘Incasso aanmaken’ aan hem is toegevoegd op het tabblad Rekeningautorisaties. 

Op dat moment mag de gebruiker tevens incasso-adressen van deze rekeninggroep beheren (toevoegen, wijzigen en 

verwijderen). 

 

Bij het veld ‘Rekeninggroep’ binnen een nieuw of te wijzigen adres kan een gebruiker een incasso-adres aan een 

rekeninggroep toewijzen. Wanneer de gebruiker bij een nieuwe incasso-opdracht een adres aan het adresboek toevoegt, dan 

wordt dit adres ondergebracht bij de rekeninggroep waar de incasso-rekening onderdeel van uitmaakt. 


