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1 Algemeen 

De doelstelling van dit document is om informatie te geven over de verschillen die bestaan tussen 

het MT940 Unstructured formaat in Rabo Cash Management (RCM) en het MT940 Structured 

formaat in Rabo Internetbankieren Professional (RIB) en Rabo Direct Connect.  

 

Een uitgebreide beschrijving van het MT940 Structured formaat is beschikbaar.  

Voor Rabo Internetbankieren raadpleeg www.rabobank.nl/seb. 

Voor Rabo Direct Connect raadpleeg www.rabobank.com/rdc. 

 

 
  

http://www.rabobank.nl/seb
http://www.rabobank.com/rdc
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2 Beschrijving van de verschillen 

Het belangrijkste verschil van de MT940Unstructured in RCM met de MT940Structured van RIB en RDC 

is het toevoegen van gestructureerde codewoorden in veld 86 met specifieke SEPA informatie. 

 

In de onderstaande specificatie wordt per veld aangegeven met een voorbeeld hoe informatie in beide 

formaten wordt gepresenteerd. Dit maakt het mogelijk om een goede vergelijking te maken tussen 

beide formaten. Het doel van de vergelijking is een eenvoudig overzicht te geven van de verschillen in 

de opbouw van velden zodat een inschatting gemaakt kan worden van de aanpassingen die nodig zijn 

om over te stappen naar het nieuwe formaat. 
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Veld/ 
Sub-
veld 

Veldnaam Voorbeeld van inhoud MT940U RCM Voorbeeld van inhoud MT940S RIB/RDC Opmerkingen 

-  Extensie bestand .txt .swi Verschil. 

940  Bestandsheader :940: :940: Geen verschil. 

20 Referentienummer 

transactie 

:20:940A160107  20:940S160107 Verschil in aanduiding bestand A wordt S om 

aan te geven dat het om een gestructureerde 

MT940 gaat. 

21 Gerelateerde 

transactie 

referentienummer 

Wordt niet gebruikt. Wordt niet gebruikt. Geen verschil 

25 Rekeningnummer :25:3000/300012345 :25:NL10RABO0123456789 EUR Verschil in presentatie rekeningnummer. In de 

MT940S wordt het IBAN vermeldt.  

28C Afschriftnummer/  

Volgnummer 

:28C:185 :28C: 16004 Verschil in nummering.  

60 Vorig Boeksaldo :60F:D160107EUR1,12   :60F:D160107EUR000000000001,12 

 

  

Verschil in presentatie bedrag. In RIB/RDC 

wordt het bedrag in de MT940S gevuld met 

voorloopnullen tot 15 posities.  

61 Afschriftregel :61: 1601070107D1,12NMSCNONREF  :61:160107D000000000001,12N545NONREF 

NL10RABO0123456789 

 

- Verschil in presentatie bedrag. In RIB wordt 

het bedrag in de MT940S gevuld met 

voorloopnullen tot 15 posities.  

- In RCM wordt de boekdatum (MMDD) 

gevuld achter de valutadatum (JJMMDD).  

- Het tegenrekeningnummer in Sub-9 is 

afwezig in RCM. 

- Verschil in transactiecodering. RCM 

rapporteert altijd NMSC i.t.t. de 
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transactiecodering in RIB. 

 

 Verschil:  

- voor RIB/RDC wordt in Q4 2018 verwacht 

dat sub-7 wordt  gevuld met een transactie 

referentie bij een non-sepa transactie. 

- voor RIB/RDC wordt in Q4 2018 verwacht 

dat sub-8 wordt gevuld met een unieke 

Rabobank referentie. Sub-8 is afwezig in 

MT940 Extended van RCM. 

86: Informatie voor  

rekeninghouder 

:86:Eurobetaling Batch-id:M000000178855965 

 

  :86:/PREF/M000000123456785 In veld 86 worden in de MT940S  

codewoorden gebruikt om de inhoud 

gestructureerd weer te geven. In de 

formaatbeschrijving van de MT940S op 

www.rabobank.nl/seb is een uitgebreide 

beschrijving opgenomen van alle mogelijke 

codewoorden. Een voorbeeld:  

1) Het acceptgiro betalingskenmerk 

wordt niet meer getoond met de 

vaste tekst BETALINGSKENM.  

Het acceptgiro betalingskenmerk wordt 

getoond met de string: 

/CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/ 

62F Huidig boeksaldo :62F:D160107EUR1,12 :62F:D160107EUR000000000001,12  Verschil in presentatie bedrag. In RIB wordt 

het bedrag in de MT940S gevuld met 

voorloopnullen tot 15 posities. 

http://www.rabobank.nl/seb
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64 Beschikbaar saldo  

(per boekdatum) 

:64:D160107EUR1,12 

 

:64:D160107EUR000000000001,12 Verschil in presentatie bedrag. In RIB/RDC 

wordt het bedrag in de MT940S gevuld met 

voorloopnullen tot 15 posities.  

65 Vooruitliggend 

valutair saldo 

:65:C160108EUR1,12 

:65:C160111EUR1,12 

:65:C160112EUR1,12 

:65:C160113EUR1,12 

 

:65:C160108EUR000000000001,12 

:65:C160111EUR000000000001,12 

:65:C160112EUR000000000001,12 

:65:C160113EUR000000000001,12 

 

Verschil in presentatie bedrag. In RIB/RDC 

wordt het bedrag in de MT940S gevuld met 

voorloopnullen tot 15 posities. 

86 Informatie voor de 

rekeninghouder 

Wordt niet gebruikt Wordt niet gebruikt Geen verschil. 
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Change Log 

Titel:  Beschrijving verschillen MT940U en MT940S tussen Rabo Cash Management en  

Rabo Internetbankieren / Rabo Direct Connect.  

Versie:  Versie 1.2 

Datum:   29-05-2018 

Namens: Zakelijke Klantkanalen 

Contact: corporatesupport@rabobank.com 

 

Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging 

30-06-2016 1.0 Originele document - 

27-10-2017 1.1 Gewijzigd document Actualiseren van 

document. 

29-05-2018 1.2 Gewijzigd document Actualiseren van 

document voor 

wijzigingen 2018 
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