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0. Algemeen 
Welkom bij deze gebruikershandleiding voor PayForm, de software voor de aanmaak van betaal- en 
incasso opdrachtbestanden. Met ons pakket kunt u op een zeer gebruiksvriendelijke manier 
verzamelopdrachten in het SEPA en BTL91 formaat genereren die u kunt importeren in uw bancaire 
toepassing voor Internetbankieren. 
 
Doel van het pakket 
Vrijwel elk bankpakket voor Internetbankieren kent de mogelijkheid om grote aantallen opdrachten met 
een verzamelopdracht te importeren. Groot voordeel van deze manier van werken is dat slechts eenmaal 
een digitale handtekening behoeft te worden gezet en dat de opdrachten gecomprimeerd tot 1 regel zijn 
terug te vinden op het rekening afschrift. Met PayForm kunt u dergelijke verzamelopdrachten maken voor 
Betalingen en Incasso's in de nieuwe SEPA formaten. Ook kunt u betaalopdrachten maken in het 
bestaande BTL91 formaat voor niet-Euro betalingen (optioneel). 
 
Belangrijke functies zijn verder de import- en exportfuncties zodat u gebruik kunt maken van uw eigen 
bestanden die in Excel zijn aangemaakt. 
 
Gebruik van de software 
PayForm voorziet in de behoefte om op een eenvoudige manier verzamelbestanden in de nieuwe 
bestandsformaten te kunnen genereren. Door alleen de voor u relevante rubrieken te gebruiken is het 
aanmaken van een bestand relatief eenvoudig. U dient echter zelf nog wel het nodige op een rijtje te 
zetten1. Voor betalingen hoeft u niet veel aan te passen. Zorg er wel voor dat de IBAN (en BIC) bekend 
zijn en juist zijn ingevoerd. Voor de incasso is helaas meer te doen (zie voor meer info hoofdstuk 5). 
 

 

 

Opdrachtbestanden die zijn aangemaakt met PayForm zullen vanuit technisch oogpunt 
voldoen, maar kunnen toch door uw bank worden afgekeurd. Met name de Euro incasso is 
een behoorlijk complex product geworden; tal van nieuwe voorschriften zijn van toepassing 
waar u zich in dient te verdiepen om geldige incassobestanden te kunnen aanmaken. 
 
Ons advies is dan ook om uw bestanden eerst te testen met uw bank en daarbij ook op 
zaken als verwerkingskosten te letten. 
  

 
 
Deze handleiding geeft een beschrijving van de aanwezige functionaliteit binnen het pakket aan de hand 
van schermweergaves. Een beknopte weergave van de functies is eveneens on-line beschikbaar binnen 
het pakket onder de Help button. 
 

 
Bij  SEPA opdrachten kunt u niet meer alle leestekens gebruiken (zoals de underscore en diakritische 
tekens). Zie bijlage A voor de volledige SEPA specificaties. 
 

 
SEPA 
Tot 2013 was het betalingsverkeer binnen Europa strikt nationaal opgezet. Er was sprake van 
binnenlandse en (duurdere) buitenlandse betalingen. Dit is inmiddels veranderd: u kunt nu binnen Europa 
met een en hetzelfde rekeningnummer in Euro's betalen alsof het gaat om een nationale betaling tegen 
dezelfde lagen kosten. Het Europese betalingsverkeer wordt dus gestandaardiseerd. 
 
Vanaf februari 2014 is het gebruik van de SEPA standaard verplicht en zijn de oude nationale 
betaalwijzen niet meer mogelijk.  
 

 

1 Payform bieden wij aan op een 'as-is' basis. U dient zelf na te gaan of de aangeboden functies in uw situatie 
toereikend zijn. Dit zal normaal gesproken wel het geval zijn. Hans Passchier Consulting vof kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade als gevolg van onjuist/onzorgvuldig gebruik van PayForm.  
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SEPA schrijft bestandsuitwisseling voor op basis van de XML standaard ISO20022, een standaard die 
veel rijker aan informatie is dan de oude bestandsformaten zoals de ClieOp in Nederland. Periodiek 
verschijnen aanpassingen op deze standaard (de zgn. rulebooks) die nauwgezet gevolgd moeten 
worden. 
 
Helaas zijn we er met de SEPA standaarden alleen nog niet. Ook op landniveau gelden specifieke 
implementatie richtlijnen en tenslotte zijn er ook nog richtlijnen op individueel bankniveau. 
 
PayForm betaal- en incasso bestanden voldoen aan de SEPA pain standaarden (in de 2012 versies van 
de Rulebooks) en daarnaast ook aan de Nederlandse implementatierichtlijnen van de Betaalvereniging. 
De bestanden zijn daarmee in principe binnen elke bancaire toepassing te gebruiken; dat geldt in elk 
geval voor de Nederlandse banken2. 
 
 
Beperkingen 
Met PayForm kunt u alleen verzamelbestanden maken waarin alle opdrachten tezamen als 1 
getotaliseerde opdracht door de bank worden verwerkt en teruggemeld. Alle opdrachten worden dus op 
eenzelfde manier verwerkt. Afwijkende opdrachten kunt u dus niet met PayForm verwerken. Voorbeelden 
zijn opdrachten die afzonderlijk geboekt of teruggemeld moeten worden (zoals boekingen op zg. G-
rekeningen bij sommige banken). 
 
Ook kunt u met PayForm geen directe aanleverbestanden voor Equens maken (zg. 'Equens Corporate 
Payment Service' of CPS bestanden). 
 
De SEPA standaard voorziet in een tweetal Incasso varianten: de Algemene Euro incasso (Core scheme) 
en de specifieke Bedrijven Euro incasso (B2B scheme). PayForm is opgezet volgens het Core scheme. 
Het B2B scheme wordt niet ondersteund (zie ook pag. 12). 
 

 
2 Aangaande mogelijk afwijkende bancaire implementaties in andere Europese landen zijn evenmin problemen te 
verwachten, maar kan door ons helaas geen garantie worden afgegeven.  
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1. Installatie 
Als eerste stap dient u de bestanden vanaf de CDROM te kopiëren naar uw eigen pc. U dient hiervoor 
vooraf een aparte directory in te richten.  
 
NB: U kunt het programma dus niet rechtstreeks draaien vanaf de CDROM!. 
 
Wij adviseren u dringend om vooraf een duidelijke directory structuur in te richten voor een goede en 
overzichtelijke bestandsafhandeling. PayForm kent een intern bestandsformaat (.pf0-.pf6) waarin de 
interne programma tabellen worden vastgelegd en waarin de onderhanden werkversies voor de 
opdrachtbestanden worden opgeslagen. 
 
U dient bij installatie alle meegeleverde bestanden vanaf de CD in dezelfde directory als het programma 
(payform.exe) op te slaan. 
 

 
Het is vaak handig om de interne PayForm werkbestanden en de uiteindelijke SEPA-XML verzamel-
bestanden voor betalingen enerzijds en voor incasso's anderzijds in afzonderlijke directories op te slaan. 
 

 
1.1 Initialisatie 
Na het kopiëren van de bestanden van de CD ziet u in de doeldirectory het bestand Payform.exe. 
U dubbelklikt dit bestand waarna eenmalig wordt gevraagd om uw bedrijfsnaam, licentienummer en 
initialisatiecode. U vindt deze gegevens in de begeleidende licentiebrief. 
 
Vervolgens wordt gevraagd om de algemene voorwaarden door te lezen en hiermee in te stemmen. 
Onder de knop Voorwaarden ziet u de details. Indien u niet met de voorwaarden akkoord kunt gaan, dient 
u het gebruik van de software af te breken en de licentie aan ons te retourneren. 
 

 
 
 
Na de geslaagde activering verschijnt het hoofdscherm: 
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* schermweergave PayForm Extended versie 
 
 
PayForm heeft een overzichtelijke en eenvoudige user interface met gescheiden tabbladen voor het 
samenstellen van Betaalbestanden, Incassobestanden en BTL91 bestanden (optioneel). 
 
Vanuit dit menu beheert u ook uw adresboeken. Andere functies zijn toegankelijk via pulldown menu’s 
boven in het scherm. 
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2. Eigen rekeninggegevens 
Voor u begint met het aanmaken van betaalopdrachten dient u een bestand aan te maken waarin uw 
eigen rekening gegevens worden vermeld. Deze rekeningen vormen later de tegenrekening voor uw 
betaal- of incasso opdrachten. Op het hoofdscherm kiest u voor Beheer – Eigen rekeningen: 
 

 
 
Voor het bewerken van een eerder ingevoerde rekening klikt u op de betreffende regel en kiest u 
Bewerken c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. Na invoer slaat u de 
gegevens op.  
 
 
2.1 Invoeren eigen rekening 
Met button Nieuw voegt u een eigen rekening toe: 
 

 
 
U voert het eigen IBAN rekeningnummer plus BIC code in, alsmede uw naam-adres-woonplaats 
gegevens. Ook selecteert u de valuta waarin de rekening wordt geadministreerd (SEPA opdrachten 
kunnen alleen in Euro worden uitgevoerd). Bij de invoer van het IBAN wordt een syntaxcontrole 
uitgevoerd. 
 

 

 

PayForm kan niet controleren of het IBAN nummer inhoudelijk juist is! 

 
Incassant-ID 
In geval u deze rekening ook gaat gebruiken om te incasseren dient u ook uw Incassant-ID in te voeren 
dat u van uw bank krijgt bij afsluiten van een Euro incasso contract (zie verder hoofdstuk 5).  
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3. Adresboeken 
U kunt adresboeken aanmaken voor uw debiteuren en uw crediteuren waarmee u deze informatie met 
één klik kunt oproepen bij het aanmaken van betaalopdrachten. 
Aangezien voor debiteuren (incasso relaties) meer gegevens moeten worden vastgelegd (o.a. 
machtigingskenmerken) werkt PayForm met gescheiden relatiebestanden. Dit geldt eveneens voor uw 
BTL91 relaties buiten het Eurogebied (optioneel). Ook hier zijn meer gegevens noodzakelijk. 
 
 
3.1 Adresboek Betaalrelaties SEPA 
Voor het beheren van uw relatiegegevens voor uw crediteuren (SEPA CT Betaalrelaties) klikt u vanaf het 
hoofdscherm vanaf het tabblad Betalen (SEPA CT) op button Adresboek Betalen. U ziet het 
verzamelscherm met uw crediteuren: 
 

 
 
U kunt alle kolommen Sorteren door te klikken op de kolom kop. U kunt binnen de kolommen Zoeken 
door het ingeven van een zoekwaarde en vervolgens te klikken op het vergrootglas symbool van de 
betreffende kolom. Voor het zoeken op naamgegevens kunt u een bepaalde tekenreeks opgeven. U krijgt 
het volgende record door nogmaals op het symbool in de kolomkop te klikken. Deze functionaliteit is in 
alle adresboeken opgenomen. 
 
Voor het bewerken van een eerder ingevoerde relatie klikt u op de betreffende regel en kiest u Bewerken 
c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. Na invoer slaat u de gegevens op. 
 
Met button Nieuw voegt u een nieuwe crediteur toe:  
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U kunt uw relaties een verkorte zoeknaam of relatiecode meegeven, waarmee de gegevens bij het 
aanmaken van betaalopdrachten sneller kunnen worden geselecteerd. Ook kunt u een vaste omschrijving 
bij de relatie invoeren; deze wordt overgenomen op elke betaalopdracht die u aanmaakt voor deze relatie 
(vóór de eventuele omschrijving bij de opdracht zelf). 
 

 
PayForm kent bij de betaalopdrachten een rubriek 'Omschrijving' en daarnaast een afzonderlijke rubriek 
'Referentie betaling' voor het ingeven van een betalingsreferentie. Deze laatste rubriek wordt zowel aan u als 
aan de ontvanger getoond op het mutatieoverzicht (SEPA End-to-End ID). 

 
Het IBAN rekening nummer is verplicht voor SEPA opdrachten. De BIC code is in PayForm optioneel3. 
Reden is dat de BIC op termijn door de banken zelf zal worden afgeleid vanuit het IBAN nummer. Een 
aantal (groot)banken in Nederland heeft aangekondigd deze service vanaf 2013 geleidelijk in te voeren. 
Dat geldt evenwel niet voor alle bankpakketten. Voor betalingen buiten Nederland zal de BIC code nog 
aan aantal jaren verplicht opgenomen moeten worden. 
 

 

 

Informeert u bij uw bank of de BIC code in uw situatie (nog) een verplicht veld is! 
 

 
3.2 Adresboek Incasso's 
Voor het beheren van uw relatiegegevens voor uw debiteuren (SEPA DD Incasso relaties) klikt u vanaf 
het hoofdscherm vanaf het tabblad Incasso (SEPA DD) op button Adresboek Incasso. U ziet het 
verzamelscherm met uw debiteuren: 
 

 
 
U kunt alle kolommen Sorteren door te klikken op de kolom kop. U kunt binnen de kolommen Zoeken 
door het ingeven van een zoekwaarde en vervolgens te klikken op het vergrootglas symbool van de 
betreffende kolom. Voor het zoeken op naamgegevens kunt u een bepaalde tekenreeks opgeven. U krijgt 
het volgende record door nogmaals op het symbool in de kolomkop te klikken. 
 
Voor het bewerken van een eerder ingevoerde relatie klikt u op de betreffende regel en kiest u Bewerken 
c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. Na invoer slaat u de gegevens op. 
 
Met button Nieuw voegt u een nieuwe debiteur toe:  
 

 
3 U kunt IBAN en BIC van uw bestaande relaties opzoeken op https://www.ibanbicservice.nl , een service van de 
gezamenlijke Nederlandse banken 
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U kunt uw relaties een verkorte zoeknaam of relatiecode meegeven, waarmee de gegevens bij het 
aanmaken van incasso opdrachten sneller kunnen worden geselecteerd. Ook kunt u een vaste 
omschrijving bij de relatie invoeren; deze wordt overgenomen op elke incasso opdracht die u aanmaakt 
voor deze relatie. 
 
Het IBAN rekeningnummer is verplicht voor SEPA opdrachten. 
De BIC (Bank Identification Code) wordt gebruikt om de juiste bank, behorende bij het rekeningnummer, 
te identificeren. In PayForm is de BIC een optioneel veld. Een aantal (groot)banken in Nederland heeft 
aangekondigd de BIC voor binnenlandse rekeningnummers af te leiden vanuit het IBAN nummer en zal 
deze service vanaf 2013 geleidelijk invoeren. Dat geldt evenwel niet voor alle bankpakketten. 
Voor incasso's buiten Nederland zal de BIC code nog aan aantal jaren verplicht opgenomen moeten 
worden. 
 

 

 

Informeert u bij uw bank of de BIC code in uw situatie (nog) een verplicht veld is! 
 

Verder dient u enkele gegevens inzake de machtiging met de opdracht mee te zenden (zie Hoofdstuk 5). 
In PayForm dient u in deze beide rubrieken verplicht een waarde in te voeren. Eventueel kunt u ook nog 
een standaard incassobedrag invoeren. 
 

 
Het is belangrijk dat het kenmerk voor elke relatie uniek is; gebruikt u geen vreemde tekens in dit tekstveld, 
zoals aanhalingstekens (zie ook Bijlage A). 
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4. Euro Betaalopdrachten (SEPA-CT) 
Voor het aanmaken van een bestand met Euro betaalopdrachten klikt u vanaf het hoofdscherm vanaf het 
tabblad Betalen (SEPA CT) op button Nieuw. 
U dient nu eerst een directory/bestandsnaam te kiezen waar het bestand moet worden opgeslagen. 
 

 
Werkbestanden met Euro betalingen worden binnen PayForm opgeslagen als bestanden met de extensie 
.pf5. Dit zijn interne PayForm bestanden en zijn dus nog niet opgemaakt in het SEPA-XML bestandsformaat. 

 

 
 
 
Na de selectie van een bestandsnaam ziet u het opdrachtenscherm (dat aanvankelijk uiteraard leeg is): 
 

 
 
 
Voor het bewerken van een eerder ingevoerde opdracht klikt u op de betreffende regel en kiest u 
Bewerken c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. 
 

 

 

U kunt het opdrachtenbestand naar believen eenvoudig sorteren door te klikken op een van de kolomkoppen. 

 
Na invoer slaat u de gegevens op en kunt u de opdrachten samenvoegen tot een verzamelbestand in het 
SEPA-XML formaat. U kiest hiervoor button Exporteer SEPA (zie verder par. 4.3). U kunt het 
opdrachtenbestand desgewenst ook uitprinten via Bestand – Afdrukken (zie hoofdstuk 9). 
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4.1 Hergebruik van bestaande bestanden 
Wilt u een eerder aangemaakt PayForm werkbestand als basis gebruiken voor een nieuw 
opdrachtenbestand, dan kiest u vanaf het hoofdscherm onder tabblad Betalen (SEPA CT) de button 
Openen en selecteert u het betreffende bestand (een bestand met extensie .pf5). 
 

 
Om verwarring te voorkomen is het raadzaam om het nieuwe bestand direct onder een andere naam op te 
slaan. Hiervoor kiest u in het menu onder bestand - opslaan als… 
 

 
 
U kunt ook andere bestanden als basis gebruiken voor een nieuw betaalopdrachten bestand. Dit doet u 
met de beschikbare importfuncties. Op deze wijze kunnen Excel bestanden (onder voorwaarden) 
geïmporteerd worden. Voor importfuncties zie verder hoofdstuk 8. 
 
 
4.2 Nieuwe betaalopdracht 
Met button Nieuw voegt u een nieuwe betaalopdracht toe: 
 

 
 
U voert het over te maken bedrag in en selecteert een crediteur uit het SEPA betalingen adresboek, 
waarna de gegevens automatisch worden gevuld. U kunt een crediteur ook kiezen door een Relatiecode 
in te voeren en vervolgens te klikken op button Aanvullen. 
 
In plaats van de selectie van een relatie kunt u de gegevens ook handmatig invoeren. U kiest een 
omschrijving en/of referentie voor de betaling. Met button OK wordt de opdracht opgeslagen en komt u 
terug in het opdrachtenscherm. U kunt nieuwe relatiegegevens na het invullen van een betaalopdracht 
direct opnemen in het adresboek door het betreffende hokje onderaan aan te vinken. 
 

 
Tijdens de export naar een SEPA-XML bestand kunt u eventueel ook nog een vaste omschrijving invoeren 
die vóór de omschrijvingsregels van de individuele betaalopdrachten wordt geplaatst. 
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4.3 Verzamelbestand Betalingen 
Vanaf het opdrachtenscherm kunt u met button Exporteer SEPA de opdrachten samenvoegen en 
converteren naar een verzamelbestand in het SEPA-XML formaat: 
 

 
 
 
U selecteert eerst de eigen (euro)rekening ten laste waarvan de opdrachten geboekt dienen te worden. 
Vervolgens kiest u de gewenste uitvoeringsdatum en eventueel een vaste omschrijving die op alle 
individuele opdrachten terugkeert (vóór het eventuele kenmerk/omschrijving die bij de betaalopdrachten 
zelf is ingevoerd). Daarna kiest u een bestandsnaam om het *.xml bestand op te slaan. Dit bestand kunt 
u vervolgens importeren in Internet bankieren. 
 
Elke SEPA opdracht wordt voorzien van een kenmerk (zg. EndtoEndID) dat zowel u als de tegenpartij 
kunnen terugzien bij de opdracht specificaties. PayForm gebruikt hiervoor de rubriek 'Referentie betaling'. 
Indien u zelf geen referentie bij de betaalopdracht heeft opgegeven, wordt het kenmerk door PayForm 
samengesteld op basis van de uitvoerdatum en volgnummer van de opdracht binnen het 
verzamelbestand. 
 

 
De uitvoeringsdatum staat default op de dag van vandaag. Houdt u er rekening mee dat banken deze datum 
kunnen opschuiven naar de eerstvolgende werkdag. 

  

 

 

Bij het opslaan wordt door PayForm automatisch een controlebestand gegenereerd (zie hoofdstuk 7). 
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5. Euro Incasso opdrachten (SEPA-DD) 
De nieuwe SEPA standaard voorziet in een tweetal Incasso varianten: de Algemene Euro incasso (Core 
scheme) en de specifieke Bedrijven Euro incasso (B2B scheme). PayForm is opgezet volgens het Core 
scheme en is daarmee goed te gebruiken voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. 
 

 
 

 

Gebruik van de Incasso module 
De Euro incasso is helaas een behoorlijk complex product geworden; tal van nieuwe 
voorschriften  zijn van toepassing waar u zich vooraf in dient te verdiepen om geldige 
incassobestanden te kunnen aanmaken. Hieronder noemen een aantal belangrijke 
aspekten. 
Opdrachtbestanden die zijn aangemaakt met PayForm zullen vanuit technisch oogpunt 
voldoen, maar kunnen om tal van andere redenen toch door uw bank worden afgekeurd. 
Ons advies is dan ook om uw bestanden eerst grondig te testen met uw bank en daarbij 
ook op zaken als verwerkingskosten te letten. 
 

 
Er zijn dus tal van nieuwe spelregels van kracht geworden, waarmee u rekening dient te houden bij het 
samenstellen van uw incasso bestanden. Hieronder noemen wij de belangrijkste: 
 

A. Nieuw Incasso contract 
U dient voor het gebruik van de Euro incasso een nieuw incasso contract af te sluiten bij uw bank. Bij die 
gelegenheid ontvangt u een Incassant-ID, dat u moet vermelden op alle machtigingen. Het Incassant-ID 
is een uniek kenmerk voor de incassant met al zijn rekeningen. In Nederland bestaat het Incassant-ID uit 
19 posities, gebaseerd op het KvK nummer.  
In het incasso contract worden limieten afgesproken voor individuele incasso's, voor het totale incasso 
verzamelbestand en voor het maximum aantal incasso opdrachten binnen een batch. 
 

 
Ieder eigen rekeningnummer dat u toevoegt in PayForm dient voorafgaand opgenomen te zijn in een Euro 
incassocontract. 

 
B. Machtigingen en administratie 

Nieuw is ook dat u verplicht een administratie met uw machtigingen moet gaan opzetten; u moet dus 
iedere machtiging zelf gaan vastleggen. In het Incasso adresboek van PayForm kunt u de hoofdzaken 
vastleggen. Daarnaast dient u de nieuwe machtigingsformulieren te beheren. U mag bestaande 
machtigingen gewoon blijven gebruiken voor de nieuwe standaard Europese incasso. U hoeft deze 
debiteuren dus geen nieuwe machtiging te vragen voor de overstap naar de standaard Europese incasso. 
 
Nieuwe relaties, of bestaande relaties waarvan u geen machtiging heeft, dient u dus zelf een machtigings 
formulier toe te sturen4. Uw relaties dienen dit machtigingsformulier ondertekend terug te sturen. Nadat u 
dit formulier terug heeft ontvangen, vult u de datum van ondertekening in het adresboek bij uw relatie. 
 

 
Denkt u aan de bewaarplicht voor de ondertekende machtigingen. Een machtiging vervalt automatisch 36 
maanden na de laatste incasso; u heeft een minimale bewaarplicht tot 13 maanden na de laatste incasso. 
 

U dient iedere bestaande of nieuwe machtiging wel te gaan voorzien van een aantal extra gegevens die u 
vervolgens ook bij iedere incasso-opdracht moet meezenden. Het gaat om: 
 
* een eigen uniek Kenmerk (bijv. een debiteurennummer). Dit kenmerk moet voor de eerste incasso 
bekend gemaakt worden aan de debiteur. Denkt u hierbij goed aan de toegestane karakters in SEPA.  
 
 * de datum van ondertekening van de machtiging. Voor bestaande machtigingen dient u als datum 
ondertekening 01-11-2009 in te voeren (ook als de machtiging in werkelijkheid later is afgegeven). 

 
4 Voorbeelden van machtigingsformulieren zijn te vinden op het Internet, bijvoorbeeld op de site van de 
Betaalvereniging Nederland (www.betaalvereniging.nl) of van de banken. Na verloop van tijd zal het ook mogelijk 
worden om elektronische formulieren te gaan gebruiken (zgn. 'E-mandates'). 
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C. Limieten 
In het nieuwe Euro incasso contract worden weer limieten afgesproken en gelden maximumbedragen per 
periode en per post. Raadpleeg uw bank voor meer informatie. 
 
 

D. Aanduiding bij reeksen 
Bij het aanleveren van iedere Euro incasso opdracht moet worden aangegeven of het een eenmalige 
incasso (One-off), eerste van een reeks (First), dan wel volgende van een reeks (Reccurent) betreft. 
U vindt deze aanduidingen in het PayForm invoerscherm.  
 

 
Indien u voor het eerst een euro incasso indient onder een bestaande machtiging, dan is eveneens sprake 
van een 'First' opdracht. 
 

 
E. Vooraankondiging debiteur 

Onder het SEPA regime dient u uw debiteuren minimaal 14 dagen voor uitvoering van de incasso te 
informeren over het te incasseren bedrag en het moment waarop u gaat incasseren. Dit kunt u 
bijvoorbeeld per email doen. U mag overigens zelf een andere termijn overeenkomen met uw debiteur. 
Bij terugkerende incasso’s is het mogelijk om uw debiteuren vooraf een incasso-schema te sturen. 
Belangrijk is in elk geval dat de vooraankondiging tijdig wordt verstuurd. 
 
 

F. Minimale aanlevertijden 
De tijdslijnen voor aanlevering van de Euro incasso zijn zeer kritisch: 
 
-eenmalige incasso (One-off): minimaal 6 werkdagen voor verwerking 
-eerste incasso (First): minimaal 6 werkdagen voor verwerking 
-vervolg incasso (Recurrent): minimaal 3 werkdagen voor verwerking 
 
In verband met deze verschillen dient u dus goed bij te houden welk type incasso's u heeft en u dient hier 
bij de samenstelling van uw verzamelbestanden goed rekening te houden om te voorkomen dat het 
bestand door uw bank wordt afgekeurd. De verwerkingstermijn voor Eenmalige en Eerste incasso's is 
minimaal 6 werkdagen. Dat kan betekenen dat er twee weekenden in vallen. In dat geval moet de 
uitvoeringsdatum van de opdracht dus minimaal 10 dagen in de toekomst liggen! 
  

 
PayForm toont standaard de datum van vandaag als uitvoeringsdatum. Deze datum dient u dus ALTIJD 
aan te passen, rekening houdend met de genoemde minimale aanlevertijden en weekend dagen, 
feestdagen e.d. 
 
. 

G. Wijziging in de Machtigingsgegevens 
Het is denkbaar dat de gegevens van een machtiging veranderen, zoals het rekening nummer van de 
debiteur. Sommige gegevens kunt u gewoon direct doorvoeren in het adresboek en gebruiken bij het 
maken van opdrachten adresboek (zoals de adresgegevens van uw debiteuren). Voor een aantal 
gegevens dient echter in het opdrachtenbestand een zg. Mandaatwijziging te worden opgenomen. 
In deze gevallen is het noodzakelijk om eenmalig zowel oude als nieuwe waarde bij de opdracht in te 
voeren.  
 
Met PayForm kunt u de meest voorkomende wijzigingen vanaf het scherm doorvoeren: 
-wijziging van het machtigingskenmerk en 
-wijziging van rekeningnummer van de debiteur  
 
Voor meer toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 
 

 
Wijziging in uw eigen tenaamstelling (Creditor Scheme Identification) moet eveneens met een mandaat-
wijziging worden doorgevoerd. Deze wijziging wordt echter niet door PayForm ondersteund. 
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5.1 Aanmaken Incassobestand 
Voor het aanmaken van een bestand met Euro incasso opdrachten klikt u vanaf het hoofdscherm vanaf 
het tabblad Incasso (SEPA DD) op button Nieuw. 
U dient nu eerst een directory/bestandsnaam te kiezen waar het bestand moet worden opgeslagen. 
 

 
Werkbestanden met Euro incasso's worden binnen PayForm opgeslagen als bestanden met de extensie .pf6. 
Deze bestanden zijn interne PayForm bestanden en zijn dus nog niet opgemaakt in het SEPA XML formaat. 

 

 
 
Na de selectie van een bestandsnaam ziet u het opdrachtenscherm (dat aanvankelijk uiteraard leeg is): 
 

 
 
Voor het bewerken van een eerder ingevoerde opdracht klikt u op de betreffende regel en kiest u 
Bewerken c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. 
 

 

 

U kunt het opdrachtenbestand naar believen eenvoudig sorteren door te klikken op een van de kolomkoppen 
 

Na invoer slaat u de gegevens op en kunt u de opdrachten samenvoegen tot een verzamelbestand in het 
SEPA-XML formaat. U kiest hiervoor button Exporteer SEPA (zie verder par. 5.4). U kunt het 
opdrachtenbestand desgewenst ook uitprinten via Bestand – Afdrukken (zie hoofdstuk 9). 
 
 

5.2 Hergebruik van bestaande bestanden 
Wilt u een eerder aangemaakt PayForm werkbestand als basis gebruiken voor een nieuw 
opdrachtenbestand, dan kiest u vanaf het hoofdscherm onder tabblad Incasso (SEPA DD) de button 
Openen en selecteert u het betreffende bestand (een bestand met extensie .pf6). 
U kunt ook andere bestanden als basis gebruiken voor een nieuw incassobestand. Dit doet u met de 
beschikbare importfuncties. Op deze wijze kunnen Excel bestanden (onder voorwaarden) geïmporteerd 
worden. Voor importfuncties zie verder hoofdstuk 8. 
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5.3 Nieuwe incasso opdracht 
Met button Nieuw voegt u een nieuwe incasso opdracht toe: 
 

 
 
U voert het te incasseren bedrag in of selecteert direct een debiteur uit het SEPA incasso adresboek, 
waarna de gegevens uit uw adresboek worden overgenomen op de incasso opdracht. U kunt een 
debiteur ook kiezen door een Relatiecode in te voeren en vervolgens te klikken op button Aanvullen. 
In plaats van de selectie van een debiteur kunt u de gegevens ook handmatig invoeren. Het veld 
Relatiecode is hierbij niet van belang. Zonodig vult u een omschrijving in. 
 
Bij invoer van een nieuwe incasso opdracht kiest PayForm standaard voor incasso soort 'Eerste incasso'. 
Indien u echter het adresboek raadpleegt om de opdracht aan te vullen, wordt de incasso soort 
automatisch omgezet naar 'Vervolg incasso'. U kunt deze waarde overigens altijd zelf weer aanpassen. 
 

 
Het hanteren van de juiste incassosoort is essentieel voor de verwerking door uw bank. Controleert u daarom 
deze codes zonodig achteraf nog even op het overzichtsscherm met alle opdrachten! 

 

 
Bij gebruik van het adresboek controleert PayForm of de rubriek 'standaard bedrag' in het adresboek gevuld 
is. Als dit het geval is, wordt een eventueel door u ingevoerd bedrag bij de incasso opdracht overschreven! 

 

 
Bij de export naar een SEPA-XML bestand kunt u eventueel ook een vaste omschrijvingsregel invoeren die 
vóór de omschrijvingsregels van de individuele incasso opdrachten wordt geplaatst. 

 
Belangrijk zijn de machtigingsgegevens van de incasso: u dient het unieke Kenmerk en de Datum van 
ondertekening van de machtiging in te voeren. Verder moet u aangeven of sprake is van een Eenmalige 
incasso ('One-off') of van een reeks. Is het laatste het geval dient u aan te geven of de onderhavige 
incasso de Eerste van een reeks is ('First') danwel dat het Vervolg incasso betreft ('Recurrent'). 
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5.4 Verzamelbestand incasso's 
Vanaf het opdrachtenscherm kunt u met button Exporteer SEPA de opdrachten samenvoegen en 
converteren naar een verzamelbestand in het SEPA-XML formaat:  
 

 
 
U selecteert eerst de eigen (Euro)rekening ten gunste waarvan de opdrachten geboekt dienen te worden.  
Vervolgens kiest u de gewenste uitvoeringsdatum en eventueel een vaste omschrijving die op alle 
individuele opdrachten terugkeert (vóór het eventuele kenmerk/omschrijving die bij de incasso 
opdrachten zelf is ingevoerd). Daarna kiest u een bestandsnaam om het *.xml bestand op te slaan. 
Dit bestand kunt u importeren in Internet bankieren. 
 
Elke SEPA opdracht wordt voorzien van een kenmerk (zg. EndtoEndID) dat zowel u als de tegenpartij 
kunnen terugzien bij de opdracht specificaties. Voor incasso's wordt het kenmerk door PayForm 
samengesteld, o.a. op basis van uw eigen Machtigingskenmerk van de debiteur. 
 

 
Houdt u bij het kiezen van de uitvoeringsdatum goed rekening met de geldende verwerkingstermijnen voor 
incasso's. PayForm toont standaard de datum van vandaag als uitvoeringsdatum. Deze datum dient u dus 
ALTIJD aan te passen, rekening houdend met weekend dagen, feestdagen e.d. 

 

 
 

 

Samenstelling Incasso verzamelbestand 

Een verzamelbestand bestaat uit 1 of meerdere zg. batches. Elke batch moet bestaan uit 
incasso's van hetzelfde type (resp. Eenmalige, Eerste of Vervolg incasso's). PayForm 
sorteert hiertoe het opdrachtenbestand op type incasso en maakt 3 verschillende batches 
aan (voor zover een waarde aanwezig is). 
 
Houdt u hiermee rekening bij het samenstellen van uw opdrachtenbestanden en het kiezen 
van de verwerkingsdatum van het betreffende verzamelbestand. Een verkeerde keuze kan 
leiden tot het afkeuren van uw bestand en mogelijk extra bancaire verwerkingskosten! 
 

 
5.5 Wijziging machtiging 
Ingeval van wijziging van bepaalde machtiginggegevens dienen zowel de nieuwe als de oude gegevens 
eenmalig aan de opdracht te worden toegevoegd. Dit is o.a. het geval voor wijzigingen in het Kenmerk 
van de machtiging en ingeval van wijziging van het rekeningnummer van de debiteur. 
Voor het doorvoeren van de wijziging voert u bij de betreffende incasso opdracht (eenmalig) de oude 
gegevens in onder de rubriek 'Wijziging Machtiging' (alleen de gewijzigde gegevens). PayForm zorgt voor 
de juiste coderingen in het XML bestand. Latere opdrachten worden gewoon weer met de nieuwe 
gegevens samengesteld. 
 

 
Als de wijziging betrekking heeft op de rekening van de debiteur en deze bij een andere bank zit dan zet 
PayForm de code van een doorlopende incasso op waarde ‘Eerste’ (zoals voorgeschreven in de PAIN 
standaard). Hierdoor kan dus een aparte batch worden gegenereerd in het XML bestand (zie hierboven). 
Let u in dit geval goed op de minimale aanlevertijd van het verzamelbestand als geheel! 
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6. Betaalopdrachten in vreemde valuta (optioneel) 
Met de optionele BTL functie kunt u betaalopdrachten aanmaken in vreemde valuta en deze 
samenvoegen tot een verzamelbestand in het BTL91 formaat. De BTL91 functie is alleen beschikbaar in 
de extended versie van PayForm. 
 
De opzet van deze module is vergelijkbaar met de SEPA modules. Ook hier gebruikt u een adresboek, 
waarmee vervolgens betaalopdrachten kunnen worden aangemaakt. 
 
 
6.1 Adresboek BTL91 betalingen 
Voor het beheren van uw relatiegegevens voor uw crediteuren in niet-euro (BTL91 Betaalrelaties) klikt u 
vanaf het hoofdscherm vanaf het tabblad Betalen (BTL91) op button Adresboek BTL. U ziet het 
verzamelscherm met uw crediteuren: 
 

 
 
U kunt alle kolommen Sorteren door te klikken op de kolom kop. U kunt binnen de kolommen Zoeken 
door het ingeven van een zoekwaarde en vervolgens te klikken op het vergrootglas symbool van de 
betreffende kolom. Voor het zoeken op naamgegevens kunt u een bepaalde tekenreeks opgeven. U krijgt 
het volgende record door nogmaals op het symbool in de kolomkop te klikken.  
 
Voor het bewerken van een eerder ingevoerde relatie klikt u op de betreffende regel en kiest u Bewerken 
c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. Na invoer slaat u de gegevens op. 
 
 
Met button Nieuw voegt u een nieuwe crediteur toe:  
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U kunt uw relaties een verkorte zoeknaam of relatiecode meegeven, waarmee de gegevens bij het 
aanmaken van betaalopdrachten sneller kunnen worden geselecteerd. Ook kunt u een vaste omschrijving 
bij de relatie invoeren; deze wordt overgenomen op elke opdracht die u aanmaakt voor deze relatie. 
 
Op het scherm voert u het IBAN dan wel het rekeningnummer en de naam-adres-woonplaats en land 
gegevens van de relatie in. Voor relaties buiten het Eurogebied zijn meer gegevens noodzakelijk dan 
voor SEPA relaties, met name de bankgegevens van de relatie zijn hier belangrijk. Waar mogelijk 
gebruikt u weer de BIC code. Indien deze niet beschikbaar is, dient u de bankgegevens zorgvuldig in te 
voeren. 
 
 
6.2 Opmaak betaalopdrachten bestand 
Voor het aanmaken van een bestand met betaalopdrachten in vreemde valuta klikt u vanaf het 
hoofdscherm vanaf het tabblad Betalen (BTL91) op button Nieuw. 
U dient nu eerst een bestandsnaam te kiezen alsmede de directory waar het bestand moet worden 
opgeslagen. Wij adviseren hiervoor een directory ‘BTL91 betaalopdrachten' aan te maken. 
 

 
Werkbestanden met betalingen in vreemde valuta worden binnen PayForm opgeslagen als bestanden met 
de extensie .pf4. Deze bestanden zijn interne PayForm bestanden en zijn dus nog niet opgemaakt in het 
BTL91 bestandsformaat! 
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Na de selectie van een bestandsnaam ziet u het opdrachtenscherm (dat aanvankelijk uiteraard leeg is): 
 

 
 

Voor het bewerken van een eerder ingevoerde opdracht klikt u op de betreffende regel en kiest u 
Bewerken c.q. Verwijderen. U kunt u de betreffende regel ook dubbelklikken. 
 

 

 

U kunt het opdrachtenbestand naar believen eenvoudig sorteren door te klikken op een van de kolomkoppen.  

 
Na invoer slaat u de gegevens op en kunt u de opdrachten samenvoegen tot een verzamelbestand in het 
BTL91 formaat. U kiest hiervoor button Exporteer BTL (zie verder par. 6.5). U kunt het opdrachten-
bestand desgewenst ook uitprinten via Bestand – Afdrukken (zie hoofdstuk 9). 
 
 
6.3 Hergebruik van bestaande bestanden 
Wilt u een eerder aangemaakt PayForm werkbestand als basis gebruiken voor een nieuw 
opdrachtenbestand, dan kiest u vanaf het hoofdscherm onder tabblad Betalen (BTL91) de button 
Openen en selecteert u het betreffende PayForm bestand (een bestand met extensie .pf4). 
 

 
Om verwarring te voorkomen is het raadzaam om het nieuwe bestand direct onder een andere naam op te 
slaan. Hiervoor kiest u in het menu onder bestand - opslaan als. 

 
U kunt ook andere bestanden als basis gebruiken voor een nieuw BTL opdrachtenbestand. Dit doet u met 
de beschikbare importfuncties. Op deze wijze kunnen bestaande BTL91-bestanden of tekstbestanden 
(onder voorwaarden) geïmporteerd worden. Voor deze importfuncties zie verder hoofdstuk 8. 
 
 
6.4 Nieuwe betaalopdracht 
Met button Nieuw voegt u een nieuwe betaalopdracht toe: 
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U voert het over te maken bedrag in de juiste valuta in. U ziet een drietal blokken met gegevens inzake: 
de begunstigde, de bank van begunstigde en de transactiekosten. 
 

A. Gegevens begunstigde 
U kunt direct een debiteur uit het BTL-adresboek selecteren waarna de gegevens uit uw 
adresboek automatisch worden gevuld. 
In plaats van de selectie van een relatie kunt u de gegevens ook handmatig invoeren. Het veld 
‘Relatiecode’ is hierbij niet van belang. U kunt een debiteur ook kiezen door een Relatiecode in te 
voeren en vervolgens te klikken op button Aanvullen. 
 

B. Gegevens bank van begunstigde 
De naam en vestigingsgegevens van de bank van begunstigde vormen verplichte invoervelden. 
De BIC is hier het handigst om te gebruiken, ook om vergissingen te voorkomen. Hiernaast (of 
indien u niet zeker bent van de juistheid van de BIC), kunt u tevens de naam-adres-woonplaats 
gegevens van de bank van begunstigde invoeren. 

 
C. Transactiekosten 

In dit veld geeft u aan op welke wijze de kosten moeten worden verrekend die aan deze 
overboeking verbonden zijn: betaling door u zelf (Our), door begunstigde (Beneficiary) dan wel 
optie 'Shared' waarbij uw bank de eigen kosten doorbelast en de kosten in het buitenland voor 
rekening van de begunstigde vallen. Default staat optie 'Shared' geselecteerd. 

 
Verder voert u zonodig een omschrijving bij de opdracht in. Hiervoor zijn 4 regels beschikbaar. 
 

 
Bij de export naar een BTL91 bestand kunt u eventueel ook een vaste omschrijvingsregel invoeren die vóór 
de omschrijvingsregels van de individuele betaalopdrachten wordt geplaatst. 
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Met optie Spoed geeft u eventueel aan of de opdracht met spoed door uw bank dient te worden verwerkt. 
Optie Per cheque gebruikt u indien het rekeningnummer van begunstigde en/of bankinstelling van 
begunstigde u niet bekend zijn. In dat geval is het meestal mogelijk de betaling door uw bank in de vorm 
van een cheque aan begunstigde te laten plaatsvinden. 
 

 
Indien de relatiegegevens niet in het adresboek aanwezig zijn, kunt u deze na het invullen van de 
betaalopdracht direct opnemen door het betreffende hokje aan te vinken. 

 
 
6.5 Verzamelbestand BTL91 
Vanaf het opdrachtenscherm kunt u met button Exporteer BTL de opdrachten samenvoegen en 
converteren naar een verzamelbestand in het BTL91 formaat: 
 

 
 

U selecteert eerst de eigen rekening ten laste waarvan de opdrachten geboekt dienen te worden. 
Vervolgens kiest u de gewenste uitvoeringsdatum van de opdrachten. Daarna kiest u een bestandsnaam 
om het BTL91 bestand (*.txt) op te slaan: 
 

 
Bij het converteren van een opdrachtenbestand naar BTL91 wordt het IBAN van opdrachtgever door 
PayForm weer omgezet naar het oude BBAN formaat zodat het past binnen de BTL91 standaard. 
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7. Integriteitscontrole 

In tegenstelling tot de ClieOp standaard beschikt SEPA-XML niet over voldoende controle mogelijkheden 
om de integriteit van uw verzamelbestanden te kunnen beschermen. ClieOp gebruikte hiervoor het totaal 
van de rekeningnummers. Met IBAN is dit niet mogelijk.  
Het frauderisico is echter onder SEPA veel groter, omdat deze generieke Europese standaard veel meer 
en breder wordt gebruikt dan de specifiek Nederlandse CLieOp03 standaard. 

Doordat een eventuele fraude met uw bestanden grote financiële impact kan hebben, is het noodzakelijk 
om extra maatregelen te treffen om de integriteit van uw bestanden te borgen en het frauderisico als 
gevolg van malware of interne fraude te kunnen voorkomen. 

PayForm voorziet daarom in een functie door op het moment van de export van opdrachten naar een 
verzamelbestand in het SEPA-XML formaat een hash totaal over het verzamelbestand te berekenen. 
Daarnaast worden ook enkele andere controlegegevens vastgelegd. 
Het gaat om : 
* de bestandsnaam 
* datum en tijd van opslag van het .xml bestand  
* het aantal opdrachten 
* het totaal van de opdrachten 
* een hashtotaal over het bestand (op basis van SHA-1 versleuteling) 
 
Deze uitkomsten worden in een tekstbestand vastgelegd in dezelfde directory waar het .xml bestand 
staat opgeslagen. De naam van het bestand is gelijk aan het opdrachtenbestand, met de toevoeging 
controle.txt (bijvoorbeeld: het controlebestand voor SEPA incassobestand 20130320.xml wordt dan 
20130320_controle.txt): 

 

 
Integriteitscontrole en de banken  
Enkele banken bieden nu reeds de mogelijkheid om verzamelbestanden vóór verwerking te kunnen 
controleren. De mogelijkheid is aanwezig dat dit in de toekomst verplicht gesteld wordt. 
 
De werkwijze zal zijn dat na de import bij uw bank dezelfde controle gegevens door de bank berekend en 
aan u gepresenteerd worden (bijvoorbeeld via SMS, dit kan per bank variëren). Voordat de opdrachten 
verwerkt worden kunt u de gegevens dus visueel controleren met de PayForm gegevens over het 
originele bestand en zodoende met grote mate van zekerheid de integriteit van het bestand vaststellen. 

 
 



 
 ____________________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________________  
Gebruikershandleiding PayForm 2.2 
11-2013 23 

8. Import en Export functies 
PayForm kent enkele handige import en exportfuncties waardoor het maken van adresboeken en 
opdrachtbestanden aanzienlijk vereenvoudigd wordt. 
 
 
8.1 Import adresboeken 
U kunt een bestaand relatiebestand als basis gebruiken voor uw adresboek binnen PayForm. Hiervoor is 
een importfunctie ontwikkeld. Voorwaarde is wel dat het bestaande bestand in het juiste formaat staat 
(punt-komma gescheiden *.csv) en dat zowel aantal als volgorde van de velden precies overeenkomt met 
de bestandsstructuur in PayForm. Op de PayForm CD treft u lege modelbestanden aan met de juiste 
bestandsstructuur. (zie ook Bijlage C). 
 
Om een relatiebestand te importeren kiest u vanaf het scherm met het betreffende adresboek (Betalen / 
Incasso's / BTL) voor aktie – importeren – importeer vanuit tekst. U selecteert het *.csv bestand en klikt 
op Openen. 
 

 
Bij het importeren wordt gevraagd of u het bestaande relatiebestand wilt overschrijven dan wel de 
geïmporteerde relaties wilt toevoegen aan uw bestand  

 
 
8.2 Export adresboeken 
U kunt een relatiebestand vanuit PayForm exporteren naar een tekst bestand (punt-komma gescheiden 
*.csv). Met een dergelijk exportbestand kunt u in een extern pakket, bijvoorbeeld MS Excel, het 
relatiebestand sorteren en/of er andere bewerkingen en analyses op los laten. Na eventuele bewerkingen 
kunt u dit bestand weer importeren in PayForm (zie 8.1)  
 
 
8.3 Import van opdrachten 
U kunt bestaande opdrachtbestanden importeren in PayForm en gebruiken als basis voor een nieuw 
bestand. Dit kan met tekstbestanden (tab-gescheiden .txt), aangemaakt in bijvoorbeeld MS Excel. 
Voorwaarde is dat het bestand in het juiste formaat staat en dat zowel aantal als volgorde van de velden 
precies overeenkomt met de bestandsstructuur in PayForm. (zie hiervoor Bijlage C) 
 
Om een tekstbestand te importeren kiest u vanaf het opdrachtenscherm voor aktie – importeren - 
importeer vanuit tekst. U selecteert het *.txt bestand en klikt op Openen. 
Bij import wordt door PayForm een beperkt aantal inhoudelijke  controles uitgevoerd op geldigheid van de 
geïmporteerde gegevens. Let u er dus goed op dat de gegevens op een juiste manier in PayForm terecht 
komen. 
 

 
Bij het importeren wordt gevraagd of u het geopende opdrachtenbestand wilt overschrijven dan wel de 
geïmporteerde opdrachten aan het bestand wilt toevoegen 

 
 
8.4 Export van opdrachten 
U kunt opdrachtbestanden vanuit PayForm exporteren naar een tekst bestand (tab-gescheiden *.txt). 
Met een dergelijk exportbestand kunt u in een extern pakket, bijvoorbeeld MS Excel, het bestand sorteren 
en/of er andere berekeningen en analyses op los laten. Na eventuele bewerkingen kunt u dit bestand 
weer importeren in PayForm (zie 8.3)  
 
Om te exporteren naar een tekstbestand kiest u vanaf het opdrachtenscherm voor aktie – exporteren - 
exporteer naar tekst. U kiest doel directory en bestandnaam en klikt op Opslaan. 
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9. Printfuncties 
Binnen PayForm is bij het samenstellen van opdrachtbestanden een (beperkte) printfunctie opgenomen. 
Hierbij de volgende aantekening: 
 
De overzichten worden aangemaakt in *.prn formaat dat u met Notepad (Kladblok) kunt openen. 
Het overzicht wordt direct op het scherm getoond zodat u het kunt uitprinten. 
 

 
Voor een goede afdruk dient u  de printinstellingen te wijzigen naar landscape formaat en moet als lettertype 
voor een niet-proportioneel lettertype worden gekozen (zoals Courier), in lettertype formaat 9. 
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10. Conversie adresboeken 
Ten behoeve van bestaande PayForm klanten geven wij enkele richtlijnen voor het converteren van 
bestaande relatiebestanden naar de nieuwe formats. U kunt de conversie zelf uitvoeren met behulp van 
onderstaand stappenplan. Hans Passchier Consulting kan u hierbij desgewenst ondersteunen. Zie 
hiervoor onze website. 
 
10.1 Adresboek Betalen 
Onder SEPA worden alle Euro betalingen vanuit het nieuwe adresboek Betalen samengesteld. Dat 
betreft dus alle binnenlandse en Europese betalingen in Euro. Basis voor het nieuwe adresboek Betalen 
zijn het 'Adresboek binnenland' en (indien aanwezig) het 'Adresboek buitenland' in het oude PayForm. 
 
Conversie vanuit Adresboek binnenland 
Voor gebruik in SEPA-Betalen dient u dit adresboek te verrijken met een aantal extra rubrieken: 
IBAN / BIC / Landcode en de adresgegevens van de crediteur (optioneel). 
 

 
In PayForm is de BIC een optioneel veld. Een aantal (groot)banken in Nederland heeft aangekondigd de BIC 
voor binnenlandse rekeningnummers af te leiden vanuit het IBAN nummer en zal deze service vanaf 2013 
geleidelijk invoeren. Dat geldt evenwel niet voor alle bankpakketten. Voor betalingen buiten Nederland zal de 
BIC code nog aan aantal jaren verplicht opgenomen moeten worden.Informeert u bij uw bank of de BIC code 
voor u een verplicht veld is! 

 
Conversie stap voor stap 
Op de installatie CD van PayForm treft u een voorbeeldbestand aan van een 'Adresboek Betalen' in het 
nieuwe formaat. Dit adresboek kent rubriek koppen zodat u kunt zien in welke kolom de informatie moet 
worden geplaatst. Wij adviseren u om de volgende acties uit te voeren: 

1. Maak in het oude PayForm een export van uw relatiebestand naar Excel (*.csv) 
(bij geopende adresboek kiezen voor Aktie - Exporteren). 
 

2. Open het bestand in Excel en voeg een drietal lege kolommen toe achter het rekeningnummer 
(voor IBAN, BIC en Landcode). Desgewenst voegt u ook kolommen toe voor de adresgegevens 
van de crediteuren (Adres, Woonplaats). 
 

3. Verrijk het bestand met IBAN, BIC en Landcode gegevens (verplicht) en eventueel de 
adresgegevens. U kunt hierbij gebruik maken van de IBAN-BIC service van de gezamenlijke 
Nederlandse banken (https://www.ibanbicservice.nl). 
 

4. Nadat het gehele relatiebestand op deze manier is bijgewerkt, kopieert u de inhoud van de 
aangegeven rubrieken naar het voorbeeldbestand (de kopregel dient u te laten staan) en u slaat 
het bestand onder een nieuwe naam op. 
 

5. Nu start u PayForm 2 en voert een import uit naar het adresboek Betalen (optie Adresboek 
Betalen - Aktie – Importeren.) 
Tijdens de import controleert PayForm of de rubrieken IBAN en Naam zijn gevuld en of het 
ingevulde IBAN een geldig nummer is. Ingeval rubriek Landcode niet gevuld is wordt deze zo 
mogelijk uit de IBAN afgeleid. Indien er een fout wordt geconstateerd, wordt de import 
afgebroken en ziet u een foutmelding (met de betreffende regelnummer). 
 

Conversie vanuit Adresboek buitenland 
Het Adresboek Buitenland bevat mogelijk ook crediteuren die onder het SEPA regime vallen (Euro 
landen). U dient deze relaties dus ook over te brengen naar het adresboek Betalen. Na selectie van de 
betreffende relaties kunt u deze op vergelijkbare wijze exporteren en verrijken met de benodigde 
rubrieken. Let u hier goed op het gebruik van geldige IBAN en BIC nummers!  

 

 

Let op dat u bij deze aanvullende import in het adresboek Betalen voor optie 'toevoegen kiest'. 

 

 

Let op dat u geen identieke relatiecodes in het bestand opneemt.  
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Na een geslaagde import kunt u het adresboek in PayForm openen en gebruiken voor het aanmaken van 
betaalopdrachten in Euro. 
10.2 Adresboek Incasso 
Onder SEPA worden alle Euro Incasso's vanuit het nieuwe adresboek Incasso samengesteld. Dat betreft 
dus alle binnenlandse en Europese incasso's in Euro. Basis voor het nieuwe adresboek zijn het 
'Adresboek binnenland' en (indien aanwezig) het 'Adresboek buitenland' in het oude PayForm. 
 
Conversie vanuit Adresboek binnenland 
Voor gebruik in SEPA-Incasso dient u dit adresboek te verrijken met een aantal extra rubrieken: 
IBAN / BIC* / Landcode / adres debiteur (optioneel) / Kenmerk machtiging / Datum ondertekening 
 
De adresgegevens van de debiteur en een eventueel standaard bedrag zijn hier optioneel. 
 

 
In PayForm is de BIC een optioneel veld. Een aantal (groot)banken in Nederland heeft aangekondigd de BIC 
voor binnenlandse rekeningnummers af te leiden vanuit het IBAN nummer en zal deze service vanaf 2013 
geleidelijk invoeren. Dat geldt evenwel niet voor alle bankpakketten. Voor betalingen buiten Nederland zal de 
BIC code nog aan aantal jaren verplicht opgenomen moeten worden.Informeert u bij uw bank of de BIC code 
voor u een verplicht veld is! 

 
Conversie stap voor stap 
Op de installatie CD van PayForm treft u een voorbeeldbestand aan van een 'Adresboek Incasso' in het 
nieuwe formaat. Dit adresboek kent rubriek koppen zodat u kunt zien in welke kolom de informatie moet 
worden geplaatst. Wij adviseren u om de volgende acties uit te voeren: 

1. Maak in het oude PayForm een export van uw relatiebestand naar Excel (*.csv) 
(bij geopende adresboek kiezen voor Aktie - Exporteren). 
 

2. Voeg een drietal lege kolommen toe achter het rekening nummer (voor IBAN, BIC en Landcode). 
Desgewenst voegt u ook een kolom toe voor de adresgegevens van de debiteuren. 
 

3. Verrijk het bestand met IBAN, BIC en Landcode gegevens (verplicht) en eventueel de 
adresgegevens. 
U kunt hierbij gebruik maken van de IBAN-BIC service van de gezamenlijke Nederlandse banken 
(https://www.ibanbicservice.nl). 
 

4. Voeg een drietal kolommen toe voor de vastlegging van de machtigingsgegevens (Kenmerk, 
Datum ondertekening en eventueel een Standaard bedrag en vul deze met de juiste gegevens. 
 

5. Nadat het gehele relatiebestand op deze manier is bijgewerkt, kopieert u de inhoud van de 
benodigde rubrieken naar het voorbeeldbestand en slaat dit onder een andere naam op. 
 

6. Nu start u het nieuwe PayForm en voert een import uit naar het adresboek Incasso 
(optie Adresboek Incasso - Aktie – Importeren.) 
Tijdens de import controleert PayForm of de rubrieken IBAN, Naam, Kenmerk en Datum zijn 
gevuld en of het ingevulde IBAN een geldig nummer is. Ingeval rubriek Landcode niet gevuld is 
wordt deze uit de IBAN afgeleid. Indien er een fout wordt geconstateerd, wordt de import 
afgebroken en ziet u een foutmelding (met de betreffende regelnummer). 
 

 
Na een geslaagde import kunt u het adresboek in PayForm openen en gebruiken voor het aanmaken van 
incasso opdrachten in Euro. 
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10.3 Adresboek BTL91 (optioneel) 
Voor niet-euro betalingen dient in PayForm een apart Adresboek BTL te worden opgebouwd. Als 
bestaande gebruiker van PayForm kunt u hierbij een conversie uitvoeren vanuit uw oude adresboek 
buitenland. De benodigde informatie is in principe al aanwezig doch dient te worden omgezet naar de 
nieuwe bestandsstructuur van PayForm 2. Deze conversie is enigszins afwijkend van voorgaande 
conversies gelet op de vaak lange rekening nummers die moeten worden omgezet. 
De stappen worden hieronder toegelicht: 
 
Conversie stap voor stap 
Op de installatie CD van PayForm treft u een voorbeeldbestand aan van een 'Adresboek BTL' in het 
nieuwe formaat. Dit adresboek kent rubriek koppen zodat u kunt zien in welke kolom de informatie moet 
worden geplaatst. Wij adviseren u om de volgende acties uit te voeren: 

1. Na de import van uw relaties met euro rekeningen naar het adresboek Betalen/Incasso kunt u in 
het oude PayForm in het adresboek buitenland de aanwezige relaties met euro rekeningen 
verwijderen zodat u een bestand overhoudt met alleen niet-euro debiteuren. 
 

2. Maak vervolgens een export van dit relatiebestand naar een tekstbestand (*.txt, dus geen .csv) 
(bij geopende adresboek kiezen voor Aktie – Exporteren – Opslaan als bestand.txt.). 
 

3. Open dit bestand met Excel en kies bij het openen voor de volgende opties: 
* gegevenstype: gescheiden 
* scheidingsteken: punt-komma 
* gegevenstype per kolom: wijzig het gegevenstype van de kolom met het rekening nummer 
van 'standaard' naar 'tekst' 
Het bestand wordt geopend in Excel en u kunt er zonodig verdere bewerkingen op loslaten. Zorg 
ervoor dat er geen euro rekeningen meer in het bestand aanwezig zijn. 
 

4. Vervolgens kopieert u de inhoud van de benodigde rubrieken naar het voorbeeldbestand en slaat 
dit als .csv bestand onder een andere naam op . 
U krijgt wellicht nu een melding vanuit Excel: 'bestand bevat mogelijk functies die niet compatible 
zijn met .csv'. klik op 'ja' om het bestand met de huidige indeling op te slaan. 
 

5. Nu start u het nieuwe PayForm en voert een import uit naar het adresboek BTL 
(optie Adresboek BTL - Aktie – Importeren.) 
Tijdens de import controleert PayForm of de rubrieken rekeningnummer en Naam zijn gevuld. 
Indien er een fout wordt geconstateerd, wordt de import afgebroken en ziet u een foutmelding 
(met de betreffende regelnummer). 
 

 
Na een geslaagde import kunt u het adresboek in PayForm openen en gebruiken voor het aanmaken van 
vv-betaalopdrachten. 
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Bijlagen 
 
A. Aandachtspunten bij import in Internet bankieren 
 
Indien u een SEPA bestand hebt opgemaakt en opgestuurd naar uw bank kan het bestand om diverse 
redenen afgekeurd worden. Hieronder ziet u enkele mogelijke oorzaken: 
 

1. gebruik van ongeldige leestekens in omschrijvingsvelden. Vermijd dus zoveel mogelijk bijzondere 
leestekens. Geldige tekens zijn alleen: 
* cijfers en letters (zowel kleine letters en hoofdletters) 
* van de bijzondere tekens alleen  / - ? : ( ) . , ' + 
* spatie 
 
Gebruik van afwijkende tekens (zoals de underscore) kan dus leiden tot afkeuring van het 
opdrachtenbestand. Banken gaan hier echter verschillend mee om (soms worden tekens 
vervangen of weggelaten).  
 

2. gebruik van spaties in IBAN of BIC 
 
3. foutieve IBAN of BIC. PayForm voer wel een syntaxcontrole uit op het IBAN maar kan niet 

checken of het nummer zelf juist is. Bij gebruik van verkeerde IBAN loopt u het risico dat de 
gehele opdrachtenbatch door uw bank wordt afgekeurd. 
 

4. gebruik van een onjuist Incassant-ID of van de machtigingsgegevens zoals het Kenmerk en 
datum van ondertekening. Ook hier geen ongeldige leestekens gebruiken.  
 

5. onjuist gehanteerde aanlevertermijnen van incasso opdrachten (zie hoofdstuk 5) 
 

 
 
 
 
 
B. Foutmeldingen PayForm 
 
1. Functies werken niet meer na geforceerd programma-einde 
Indien PayForm om wat voor reden dan ook onverwacht wordt afgesloten, kan het voorkomen dat 
bepaalde functies niet meer juist werken. Oorzaak zal in veel gevallen zijn dat de werkbestanden van 
PayForm niet goed zijn opgeruimd. U kunt deze bestanden herkennen aan de bestandsnaam waarin het 
symbool ~ voorkomt (bijvoorbeeld relaties.~f1). 
Indien u deze bestanden verwijdert, zal PayForm weer normaal functioneren. 
 

 
Het verwijderen van werkbestanden heeft geen invloed op uw bestanden. Wel zullen onderhanden 
wijzigingen verloren zijn gegaan in geval van een geforceerd programma-einde. 
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C. Bestandsbeschrijvingen PayForm 
 
SEPA *.xml bestanden bestanden die vanuit PayForm worden aangemaakt zijn bestemd voor import in bancaire 
toepassingen Internetbankieren. Deze opdrachten kunnen niet direct in het betalingsverkeer worden gebruikt 
(bijvoorbeeld als directe opdracht naar Equens). 
 
 
1. Relatiebestand Betalen 
 
Rubriek max. aantal posities 
Relatiecode 14 
IBAN 34 
BIC 11 
Naam 35 
Adres 35 
Woonplaats 35 
Landcode 2 
Omschrijving1 35 
Omschrijving2 35 
Omschrijving3 35 
 
 
2. Relatiebestand Incasso 
 
Rubriek max. aantal posities 
Relatiecode 14 
IBAN 34 
BIC 11 
Naam 35 
Adres 35 
Woonplaats 35 
Landcode 2 
Omschrijving1 35 
Omschrijving2 35 
Omschrijving3 35 
Kenmerk 35 
Datum 10 
Bedrag 14 
 
 
3. Bestand betaalopdrachten 
 
Rubriek max. aantal posities 
Relatiecode 14 
Naam 35 
Adres 35 
Woonplaats 35 
Landcode 2 
Land 35 
IBAN 34 
BIC 11 
Valuta 3    (*1) 
Bedrag 14 
Omschrijving1 35 
Omschrijving2 35 
Omschrijving3 35 
Referentie 35 
 
 
(*1) alleen waarde EUR toegestaan. 
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4. Bestand incasso opdrachten 
 
Rubriek max. aantal posities 
Relatiecode 14 
Naam 35 
Adres 35 
Woonplaats 35 
Landcode 2 
Land 35 
IBAN 34 
BIC 11 
Valuta 3    (*1) 
Bedrag 14 
Omschrijving1 35 
Omschrijving2 35 
Omschrijving3 35 
Kenmerk 35 
Datum 10 
Eerste 1    (*2) 
Eenmalig 1    (*2) 
OudKenmerk 35 
OudeIBAN 34 
OudeBIC 11 
 
 
(*1) alleen waarde EUR toegestaan. 
 
(*2)  de juiste waardes van de velden van de incasso soort bij import zijn als volgt: 
 
Eenmalige incasso: 
- veld Eerste: 0 
- veld Eenmalig: 1 
 
  
Eerste incasso: 
- veld Eerste: 1 
- veld Eenmalig: 0 
 
  
Vervolg incasso: 
- veld Eerste: 0 
- veld Eenmalig: 0 
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5. Relatiebestand VV 
 
Rubriek max. aantal posities 
Relatiecode 14 
IBAN 34 
Naam 35 
Adres 35 
Woonplaats 35 
Landcode 2 
BIC 11 
Banknaam 35 
Bankadres 35 
Bankwoonplaats 35 
Banklandcode 2 
Omschrijving1 35 
Omschrijving2 35 
Omschrijving3 35 
 
 
6. Bestand VV opdrachten 
 
BTL91 *txt bestanden die vanuit PayForm worden aangemaakt zijn bestemd voor import in bancaire toepassingen 
Internetbankieren. Deze opdrachten kunnen niet direct in het betalingsverkeer worden gebruikt (bijvoorbeeld als 
directe opdracht naar Equens). 
 
Rubriek max. aantal posities 
Relatiecode 14 
Naam 35 
Adres 35 
Woonplaats 35 
Landcode 2 
Land 35 
IBAN 34 
BIC 11 
Banknaam 35 
Bankadres 35 
Bankplaats 35 
Banklandcode 2 
Bankland 35 
Valuta 3 
Bedrag 14 
Omschrijving1 35 
Omschrijving2 35 
Omschrijving3 35 
Kosten 2 
Cheque 1 
Spoed 1 


