
Koppel je boekhoudpakket aan Rabo 

Internetbankieren Professional 

Koppel jouw boekhoudpakket aan Rabo Internetbankieren Professional. Zo 

kun je betaalopdrachten, incasso-opdrachten, informatie over saldi en 

transacties over en weer uitwisselen. Hieronder leggen we je uit hoe je dat 

doet. 

 

Zo koppel je Rabo Internetbankieren Professional aan je 

boekhoudpakket 

Stap voor stap uitleg 

1. Ga naar Rabo Business Banking en log in.  

2. Klik op 'Zelf regelen' en selecteer 'Boekhoudpakket beheren'. Je 

wordt doorgeleid naar je oude Rabo Internetbankieren Professional 

omgeving. 

3. Klik in het linkermenu op 'Online Boekhoudpakket' en klik op 

'Instellingen'. Je ziet nu een overzicht van je rekeningen. 

4. Kies in het dropdownmenu het boekhoudpakket en klik op de knop 

'Rekeningen onderhouden'. 

5. Je wordt nu doorgestuurd naar je boekhoudpakket. Log in met je 

gebruikersnaam en wachtwoord van het boekhoudpakket. 

6. Je komt nu in het scherm waar je de gegevens van je 

boekhoudpakket kunt bekijken en wijzigen. Kies in dit scherm welke 

gegevens je wilt delen met Rabobank Internetbankieren Professional. Je 

kunt kiezen uit: transacties, betalingen en incasso-gegevens. 

7. Klik op de knop 'Opslaan en terug naar de Rabobank'. 

8. Om de gewijzigde instellingen in Rabobank Internetbankieren 

Professional door te voeren, onderteken je nu digitaal met je bankpas en de 

Rabo Scanner. Volg de instructies op het scherm en toets de signeercode 

in. 



9. Klik op 'Verzenden'. De nieuwe instellingen zijn nu opgeslagen. 

 

Boekhoudpakketten waarmee je kunt 

koppelen 

Een koppeling maken tussen je boekhoudpakket en Rabo Internetbankieren 

Professional kan met deze boekhoudpakketten:  

• AFAS Software 

• Asperion 

• Cash Software 

• e-Boekhouden.nl 

• e-Captain.nl 

• Exact 

• Moneybird 

• King Software 

• Reeleezee 

• SnelStart Software 

• Twinfield 

• Unit4 

• Visma Software 

• Yuki 

 

Staat jouw boekhoudprogramma er niet bij? Informeer dan even bij jouw 

boekhoudleverancier naar de mogelijkheden. Sinds 2019 is de 

betaalrichtlijn Payment Service Directive 2 (PSD2) van kracht en zijn er 

nieuwe mogelijkheden om een bankkoppeling te maken. Grote kans dus 

dat jouw boekhoudprogramma een bankkoppeling heeft. 

 



Veelgestelde vragen 

Ik zie in het menu geen mogelijkheid om mijn online boekhoudpakket 

te koppelen, wat doe ik nu? 

Koppelen kan alleen als je gebruikmaakt van Rabo Internetbankieren 

Professional. In Rabo Online Bankieren, de app en Rabo Internetbankieren 

zit deze koppeling (nog) niet. 

 

Ik wil het boekhoudpakket ontkoppelen, hoe doe ik dat? 

Om een koppeling te maken doorloop je onderstaande stappen. Je kunt 

alleen een koppeling maken als je de rol ‘Eigenaar’ of ‘BeheerderPlus’ hebt. 

Je boekhoudpakket ontkoppelen gaat als volgt:  

Klik op 'Zelf regelen' en selecteer 'Boekhoudpakket beheren'. 

1. Je wordt doorgeleid naar je oude RIB Pro-omgeving. 

2. Klik op 'Instellingen'. 

3. Selecteer het gewenste boekhoudpakket in de ‘dropdown’. 

4. Klik op ‘Alles ontkoppelen’. 

5. In Rabo Internetbankieren vul je de signeercode in. Deze genereer je 

met de Rabo Scanner 


