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1 Algemeen 

Het incasso-adresboek in Rabo Internetbankieren Professional (RIB Pro) is vernieuwd. Vanaf het voorjaar 

van 2016 kunt u adressenbestanden voor Euro-incasso’s importeren uit en exporteren naar het 

adresboek in RIB Professional. Zo wordt het eenvoudiger om gegevens van debiteuren te beheren voor 

het aanmaken van incasso-opdrachten.  

 

U importeert of exporteert de gegevens van uw particuliere en zakelijke debiteuren in CSV-formaat. CSV 

is een eenvoudige standaard die in Excel is in te lezen en te bewerken. In deze formaatbeschrijving 

leest u aan welke voorwaarden een CSV-bestand moet voldoen om het te importeren in RIB 

Professional.  

 

2 Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 

Voor het importeren van uw incasso-adresboek in RIB Pro gebruikt u een CSV-bestand. Dit moet aan 

bepaalde voorwaarden voldoen.  

o Het bestand bevat maximaal 9.999 adressen. Bovendien bevat uw incasso-adresboek in RIB 

Professional na het importeren van de gegevens niet meer dan 9.999 adressen. 

o De kopregels (headers) zijn op de juiste manier ingevuld.  De kopregel van het bestand bevat 

de veldnamen zoals u die in de kolom 'Veldnaam' in de tabel op de volgende pagina vindt. 

o Het CSV-bestand bevat alle verplichte velden. In de tabel op de volgende bladzijde ziet u welke 

velden verplicht en welke optioneel zijn. 

o De inhoud van een veld overschrijdt de maximale veldlengte niet. 

o Het CSV-bestand bevat alleen toegestane tekens. U kunt u de volgende tekens gebruiken in uw 

bestand: 

o a t/m z in zowel hoofdletters als kleine letters 

o de cijfers 0, 1, 2, ..., 9 

o /  -  ?  :  (  )  .  ,  '  +  

o spatie 

o Het bestand bevat geen diakritische tekens (bijvoorbeeld ä, é of ç). 

 

In sommige invoervelden kunt u alleen bepaalde soorten tekens gebruiken. Daarover leest u meer in de 

kolom ‘Type’ in de tabel op de volgende pagina. 

 

 

Technische eisen 

 

In de tabel op de volgende pagina staan alle velden beschreven die opgenomen kunnen worden in 

het CSV-bestand. In het overzicht ziet u of een veld verplicht is bij het importeren van het bestand en 

aan welke voorwaarden de invoer moet voldoen. 
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Veld Verplicht/ 
Optioneel 

Veldnaam Lengte 
 

Type Inhoud/Toelichting 

1 V Kenmerk 

machtiging 

35 Alfanumeriek Het kenmerk van de machtiging die door de debiteur 

ondertekend is. 

Dit kenmerk moet uniek zijn per adres. Het staat ook 

bekend als mandaat-ID of mandaatkenmerk. 

2 V Naam betaler 140 Alfanumeriek De naam van de betaler/debiteur van wie u incasseert. 

3 O Verkorte naam 35 Alfanumeriek Een zelfgekozen naam van de betaler/debiteur. 

De verkorte naam is alleen zichtbaar in RIB Professional en 

wordt niet meegestuurd met de incasso. 

4 V Rekeningnummer 34 Alfanumeriek Rekeningnummer van de betaler/debiteur van wie u 

incasseert.  

Dit is altijd een Europees rekeningnummer in IBAN-

formaat zonder spaties. 

5  Rekeninggroep 35 Alfanumeriek De rekeninggroep waartoe dit adres behoort. 

Dit veld is alleen verplicht als u Rekeninggroepen heeft 

aangezet in RIB Professional.  

6 V Bedrag 10 Numeriek Het bedrag dat standaard geïncasseerd wordt als u vanuit 

het adresboek een incasso-opdracht aanmaakt ten laste 

van dit adres. 

Het maximumbedrag is € 10.000.000,00. Het bedrag 

moet opgegeven worden zonder punten. Alleen komma’s 

zijn toegestaan als decimaal scheidingsteken. Bij elk 

bedrag moeten twee decimalen worden ingevuld.  

7 V Valuta 3 Alfanumeriek Vaste waarde ‘EUR’. 

8 O Categorie 35 Alfanumeriek De categorie waar dit adres aan gekoppeld moet worden. 

De categorie moet reeds bestaan in uw incasso-

adresboek in RIB Professional. 

9 V Landcode betaler 2 Code Landcode van de betaler/debiteur van wie u incasseert. 

10 O Omschrijving 1 35 Alfanumeriek Omschrijving die standaard meegegeven wordt bij een 

incasso ten laste van dit adres.  

Per omschrijvingsveld kunt u maximaal 35 karakters 

invoeren.  

11 O Omschrijving 2 35 Alfanumeriek 

12 O Omschrijving 3 35 Alfanumeriek 

13 V Type machtiging - Code Vaste waarden: ’Doorlopend’ of ‘Doorlopend eerste keer’. 

14 V Ondertekend op 10 Datum Datum waarop de incassomachtiging ondertekend is. 

U voert deze als volgt in: DD-MM-JJJJ. 
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Contact 

Heeft u vragen over het importeren of exporteren van een CSV-bestand in RIB Professional? Bel dan de 

Helpdesk Rabo Internetbankieren: +31 88 722 66 22 (gebruikelijke belkosten).
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  3 Change Log 

Titel:  Formaatbeschrijving CSV incasso-adresboek RIB Pro 

Versie:  1.01 

Datum:   11-07-2017 

 

Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging 

17-06-2016 1.0  Geen, initiële versie  

11-07-2017 1.01 Gewijzigd veldnummer 10 t/m 12: spatie 

toegevoegd in de veldnaam. 

<Omschrijving><spatie><1> 

<Omschrijving><spatie><2> 

<Omschrijving><spatie><3> 

Correctie 

 


