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Inleiding 
 

 Let op! U kunt te allen tijde gebruik maken van de UNIT4 Multivers IBAN Converter, maar voor het 
werken met SEPA in UNIT4 Multivers kan alleen vanaf versie UNIT4 Multivers 10.1 of hoger! 
In lagere versies kunt u nog niet met SEPA werken. 
 
SEPA 
Per 01-02-2014 wordt het Europese systeem van betalingen definitief ingevoerd. Dit systeem wordt SEPA 
genoemd en houdt in dat alle betalingen (binnenlands of buitenlands) in EURO in alle aangesloten landen op 
dezelfde manier plaatsvinden. 
 
SEPA staat voor: Single Euro Payments Area. Het is een initiatief van de gezamenlijke banken in Europa. Zij 
besloten om uniforme betaalproducten te ontwikkelen voor Europa. Hierdoor betaalt men binnen deze 
Europese landen uniform. Geen aparte regels meer voor elk land, maar voor elk land dezelfde voorwaarden, 
rechten en verplichtingen. Ook in Nederland. 
SEPA betekent dat enkele betaalproducten veranderen. 
 
SEPA wordt gesteund door de Europese Commissie. De Europese Commissie wil onder andere dat de 
concurrentiepositie van Europa sterker wordt. Iedereen gaat zijn of haar eigen internationale 
bankrekeningnummer gebruiken (IBAN). Deze bestaat in Nederland uit 18 cijfers en letters. En elke bank 
heeft een internationale identificatiecode, die we bij iedere betaling moeten vermelden. Er komen 2 nieuwe 
betaalmiddelen: de SEPA overboeking en de SEPA incasso. 
 
IBAN en BIC 
Standaard bankrekeningnummers en bankcodes zijn de basis voor één Europese betaalmarkt. Iedereen 
heeft al een internationaal bankrekeningnummer: een IBAN. En elke bank heeft al een BIC. Deze moet ook 
worden gebruikt in Nederland. 
 
IBAN 
IBAN staat voor ‘International Bank Account Number’. De IBAN is het internationale bankrekeningnummer. 
Dit nummer heeft als basis het huidige (Nederlandse) rekeningnummer en wordt aangevuld met cijfers en 
letters. Het bestaat in Nederland uit 18 tekens: de landcode, het controlegetal, de bankidentificatie en het 
huidige rekeningnummer. Het IBAN van rekeningnummer 0417164300 van de ABN AMRO wordt 
bijvoorbeeld NL91ABNA0417164300. Het bankrekeningnummer moet uit 10 cijfers bestaan. Bestaat het 
huidige rekeningnummer uit 9 cijfers? Dan komt er een 0 voor te staan. 
 
BIC 
Er is ook een BIC nodig om de bank van de begunstigde te identificeren. BIC staat voor Bank Identifier 
Code. Elke bank heeft een unieke code. De BIC van de ABN AMRO is bijvoorbeeld ABNANL2A. 
 
SEPA overboeking 
Een SEPA overboeking is een normale betaling die in de landen van het SEPA-gebied gestandaardiseerd is. 
Voor een betaling zijn dan een IBAN (nummer) en een BIC (code) beide noodzakelijk. Hiervoor moeten de 
huidige bankrekeningnummers in de komende periode omgezet worden naar het IBAN. 
 
Dit omzetten van bestaande bankrekeningnummers naar IBAN vereist een berekening. De meeste banken 
bieden wel de mogelijkheid om de omrekening voor u uit te voeren, maar dan moet u vaak elke 
bankrekening uit uw administratie handmatig invoeren. 
 
De Nederlandse vereniging van Banken heeft op internet een website in het leven geroepen, waar niet 
alleen handmatig een bankrekening omgezet kan worden, maar waar het ook mogelijk is om een lijst met 
bankrekeningnummers in te leveren. Deze service converteert dan gratis al uw bankrekeningnummers naar 
IBAN. 
  



 

 

De UNIT4 Multivers IBAN Converter  
De UNIT4 Multivers IBAN Converter automatiseert het werk dat u anders zou hebben met het inventariseren 
van de gebruikte bankrekeningnummers in uw administratie, de omzetting door de IBAN BIC Service en de 
import van de IBAN en BIC. 
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1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter? 
 
U kunt dit programma gebruiken om de bankrekeningnummers uit uw administratie(s) om te zetten naar 
IBAN/BIC (nummers) die in het nieuwe betaalsysteem verplicht worden.. 
Het is een wizard die u, na de installatie in een aantal stappen doorloopt. Voor de converter hebt u UNIT4 
Multivers 8.0 of hoger nodig. 
 

1.1 Stappen bij de invoering 
UNIT4 Multivers is vanaf versie 10.1 aangepast aan het gebruik van de IBAN- en BIC nummers. U ziet dat 
met name bij het betaalbaar stellen en bij het aanmaken van bankrekeningen bij uw relaties 
(debiteuren/crediteuren). 
 
Voor de berekening van de nieuwe IBAN is een rekenkundige omzetting nodig van de bestaande 
bankrekeningnummers (zie ook de inleiding hierboven). Hiervoor maakt UNIT4 Software gebruik van de 
IBAN BIC Service . 
 
De UNIT4 Multivers IBAN Converter maakt het mogelijk om al uw rekeningnummers naar een bestand te 
exporteren, waarna u deze lijst uploadt naar de website van de IBAN BIC Service.  
 
Deze service rekent uw bestaande bankrekeningnummers om naar IBAN en u krijgt de BIC van uw banken. 
De IBAN BIC Service kent (binnen zeer ruime marges) geen limiet in het aantal bestanden / bankrekeningen 
dat u naar hen opstuurt. U kunt maximaal 50 bestanden met elk 1 miljoen bankrekeningnummers uploaden 
om aan te vullen. Hebt u meer dan 5.000.000 bankrekeningnummers in uw administratie(s) of een 
administratie met meer dan 1.000.000 bankrekeningnummers, kunt u zich altijd nog als ‘premium member’ 
bij de Service aansluiten.  
 
Als de rekeningnummers uit uw administratie(s) geconverteerd zijn krijgt u het aangevulde bestand terug van 
de Service.  
De Service spreekt zelf van een ‘Aangevuld bestand’ omdat zij de aangeleverde bankrekeningnummers niet 
uit het bestand verwijderd maar aanvult met de IBAN en BIC. U krijgt een e-mail op het bij het registreren en 
inloggen gebruikte mailadres, waarin een link staat naar de website zodat u zelf het bestand naar uw PC 
kunt downloaden.  
 
De UNIT4 Multivers IBAN Converter gebruikt u dan weer om het aangevulde bestand met de IBAN en BIC te 
importeren in uw administraties.  
 
Hiermee neemt deze IBAN Converter u met een paar simpele muisklikken al het werk uit handen van het 
handmatig omzetten van al de bankrekeningnummers die u in uw administratie(s) hebt ingevoerd. 
U kunt tot februari 2014 zelf bepalen wanneer u uw rekeningen wilt omzetten in de periode. 
 
Na afloop van de import kunt u na een aantal handelingen in UNIT4 Multivers 10.1 of hoger direct met IBAN 
aan het werk voor uw betalingen. 
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2 Het uitvoeren van de wizard 
 

2.1 Het bestand met bankrekeningnummers aanmaken en 
exporteren 

 
De UNIT4 Multivers IBAN Converter is een programma, dat uitgevoerd is als een wizard. Dat wil zeggen een 
reeks schermen waarin keuzes moeten worden opgegeven, of zaken moeten worden bevestigd en waarin 
mededelingen worden gedaan. 
 
1. Na het starten van de converter opent het eerste scherm: 
 

 
 

Klik op  om verder te gaan 
 
2. Voordat u verder kunt in de wizard moet u zich eerst registreren bij de IBAN BIC Service. Op het 

scherm staat de webpagina waar u dit kunt doen. 
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3. Klik hierop om de pagina te openen en uw registratiegegevens op te geven 

Als u zich al hebt geregistreerd selecteert u dit vakje op het scherm en klikt op  om 
verder te gaan 
 
Let op! Registratie en het gebruik van de service is geheel gratis en leidt tot geen enkele 
verplichting. U registreert uzelf alleen voor het gebruik van de service. 
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4. Als u werkt met meerdere gebruikers moet u in het volgende scherm moet inloggen zoals UNIT4 
Multivers doet.  

Werkt u als single user en logt u automatisch in UNIT4 Multivers in, dan wordt dit scherm 
overgeslagen en kunt u direct verder met stap 5. 
 
Vult voor het inloggen een bestaande gebruikersnaam uit UNIT4 Multivers in en het bijbehorende 
wachtwoord. Het pakket UNIT4 Multivers hoeft daarbij niet open te staan.  
Als u succesvol bent ingelogd, verschijnt deze melding op het scherm: 
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5. Klik op  en u ziet in het volgende scherm de keuze of u het bestand voor de IBAN BIC 
Service wilt aanmaken of wilt inlezen. 
De eerste keer dat dit scherm verschijnt staat de keuze standaard op ‘..aanmaken’. Als de wizard 
herkent dat u al een bestand hebt aangemaakt, staat de keuze standaard op ‘… inlezen’. 
Maar u kunt de selectie altijd wijzigen. 
 

 
 
6. Bij het aanmaken van het bestand komt u vervolgens in het keuzescherm terecht waar u uw 

administratie(s) kunt selecteren.  
 
Dit zijn de administraties waaruit de wizard de aanwezige bankrekeningnummers zal ophalen en in 
de lijst (het bestand) voor de IBAN BIC Service zal plaatsen.  
U bent niet verplicht om al uw administraties in één keer ‘uit te lezen’. U kunt ze ook stuk voor stuk 
omzetten. U maakt dan verschillende bestanden.  
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7. De enige administraties die u hier te zien krijgt, zijn de administraties waar u als de ingelogde 

Gebruiker in de wizard rechten op hebt. Hebt u in UNIT4 Multivers geen rechten op bepaalde 
administraties, zijn ze voor u ook hier niet zichtbaar en kunnen niet omgezet worden. Deze 
administraties kunt u omzetten door in de wizard in te loggen als Gebruiker die wel rechten heeft op 
die administratie. 
 
Let op! Als u werkt met UNIT4 Multivers Accounting ziet u alleen de administraties die ‘online’ staan. 
 

Klik na de selectie op  om verder te gaan. 
 
 

8. In dit scherm kunt u de bestandsnaam en de map in uw PC bepalen waar het bestand voor de IBAN 
BIC Service zal worden aangemaakt. 
Standaard wordt in de offline-versies van UNIT4 Multivers het bestand op uw Windows bureaublad 
geplaatst. De bestandsnaam die voorgesteld wordt is “overopiban_export_ gevolgd door de 
datum_tijd waarop het bestand is aangemaakt.  
 

 Voor de Online-versies van UNIT4 Multivers geldt dat het bestand op de Y-schijf geplaatst wordt 
(Y:\overopiban…. .csv). 
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9. In het veld zelf kunt u een andere bestandsnaam opgeven als u dit wilt. Met  kiest u een 
andere bestandsmap voor het bestand. U kunt daar ook een nieuwe map aanmaken en de 
bestandsnaam wijzigen (Windows Verkenner®). 
 
Let op! Als u tweemaal een bestand met dezelfde bestandsnaam op dezelfde plaats wilt opslaan 
krijgt u de vraag of u het bestaande bestand wilt overschrijven: 
 

 

 
 
Selecteer het veld als u ook de Bankrekeningen waarvan de IBAN/BIC al bekend is wilt opnemen in 
de lijst. 
 

10. In het laatste scherm staat een overzicht met de door u gemaakte keuzes. Ook de geselecteerde 
administraties worden getoond. 

Controleer de instellingen. Klik op  als u nog keuze wilt wijzigen of op  als u 
de export wilt starten en het bestand aan wilt maken. 
 

11. Nadat het bestand is aangemaakt komt u in het laatste scherm van de wizard. U kunt vanuit dit 
scherm nog drie dingen doen: 
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- Met  kopieert u het bestandspad en de bestandsnaam op uw Windows klembord. U 
kunt via uw Windows Verkenner nu gemakkelijk naar uw bestandsmap bladeren door het adres in 
de adresbalk te plakken. Maar u kunt dit pad ook gemakkelijk gebruiken als u het bestand direct 
via de IBAN BIC Service wilt opsturen. Ook dan wordt geraagd om de map en de naam van het 
exportbestand. 
 

- Als u op de link naar het bestand klikt  

 
opent de map met het bestand in Windows Verkenner, zodat u het direct kunt openen of 
verplaatsen. 
 

- Met  gaat u terug naar het scherm waarin u uw administraties selecteert 
voor de export. U hoeft de wizard dan niet opnieuw op te starten en in te loggen als u uw 
administraties in verschillende bestanden wilt exporteren. 
 

Klik op  om de wizard af te sluiten. 
 
 

2.2 Het versturen van het bestand naar de IBAN BIC Service 
Bij de registratie op de IBAN BIC Service hebt u een e-mail gekregen met daarin uw inlognaam en 
wachtwoord.  
Klik op de link in het laatste scherm, of ga naar https://www.ibanbicservice.nl/Login.aspx om in te loggen met 
uw gebruikersnaam en wachtwoord. U komt op de pagina van de website waar u het bestand kunt opsturen. 
 

 
 

U kunt dan met het bestand selecteren op uw PC. Of 
plak het gekopieerde bestandspad uit het laatste scherm (stap 10) in het veld. 

Klik op  om het bestand te versturen. 
 
 

2.3 Het downloaden en importeren van het bestand met de 
IBAN/BIC 

De IBAN BIC Service vult uw bestand met de lijst van bankrekeningnummers nu aan met de betreffende 
IBAN (nummers). Als de rekeningnummers uit uw administratie(s) geconverteerd (aangevuld) zijn krijgt u het 
aangevulde bestand terug van de Service.  
 

2.3.1 Het downloaden van het bestand 
U krijgt een e-mail op het bij het registreren en inloggen gebruikte mailadres, waarin een link staat naar de 
website zodat u zelf het bestand naar uw PC kunt downloaden.  

https://www.ibanbicservice.nl/Login.aspx
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1. Klik op ‘Downloaden bestanden’ en klik in het volgende scherm op het bestand: 
 

 
 
2. U krijgt nu de vraag (MS Windows) of u het bestand wilt openen of opslaan. 
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3. Klik op  om het bestand op uw PC op te slaan en bepaal in het volgende scherm waar u het 
wilt opslaan en onder welke bestandsnaam. 

  

2.3.2 De import van het aangevulde bestand in uw administratie 
 
1. Open de UNIT4 Multivers IBAN Converter opnieuw. 

 
2. In het tweede scherm hoeft u niet opnieuw te registreren. Het veld 

 moet geselecteerd zijn.  
 

3. Log bij een offline-versie (zie stap 4 in paragraaf 1.1) in het volgende scherm in, of u komt direct in het 
scherm van de volgende stap. 
 

4. Nu is in het volgende scherm de keuze ‘Bestand van IBAN BIC Service inlezen’ actief.  
Selecteer anders deze optie: 
 

 
 

5. Haal het aangevulde bestand op van de website en sla het op uw PC op. 
 
Let op! De IBAN BIC Service handhaaft de naam van het door u verstuurde bestand. Als u het 
opgehaalde bestand in dezelfde map wilt terugplaatsen, krijgt u een melding met de vraag of u het 
bestaande (verstuurde) bestand wilt overschrijven. U kunt daarom misschien beter een andere map 
voor de aangevulde bestanden kiezen. 
 

6. U geeft in het volgende scherm van de wizard het bestandspad en de naam van het bestand op of 

selecteert het met . 

Klik op  om verder te gaan 
 

7. Nu wordt vanuit het bestand een lijst gemaakt met de aangevulde bankrekeningnummers en de 
IBN/BIC  
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8. Hierna opent het volgende scherm: 
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In dit scherm ziet u de administraties met daarbij het totaal aantal ingelezen bankrekeningnummers (per 
administratie). In de kolom ‘Tot geen IBAN/BIC’ kan een cijfer staan. Dit is het aantal 
bankrekeningnummers waar geen IBAN/BIC-nummer aan gekoppeld is (kon worden). 
 
- Selecteer de administraties waarin u de gegevens wilt importeren.  

 
- Vink het veld ‘Ja ik wil de IBAN gegevens in de geselecteerde administraties gaan importeren’. Nu 

wordt de knop  actief. 
 
Toon details 

Met  opent een scherm waarin u van de geselecteerde administratie de details van het 
importbestand kunt zien: 
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Standaard is de optie ‘Alleen rekeningen zonder IBAN/BIC’ actief. U ziet dan van de geselecteerde 
administratie(s) welke bankrekeningen geen IBAN en/of BIC toegekend hebben gekregen 
 

 
Als u deze optie uitzet, worden alle rekeningnummers getoond: 
 

 
 
Als u gebruik maakt van het groeperingspaneel dat u uit de zoekschermen van UNIT4 Multivers kent, kunt u 
de gegevens groeperen en op het scherm tonen: 
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Linksboven ziet u het pictogram van MS Excel™. Daarmee exporteert u de tabel naar MS Excel™. Als u de 
optie ‘Alleen rekeningen zonder IBAN/BIC’ aan hebt staan, kunt u heel snel inventariseren bij welke debiteur 
of crediteur de bankrekening niet is aangevuld (maar zie ook stap 10). 
 

 
 

9. In het volgende scherm staat een samenvatting van de gemaakte keuzes en met  start u 
de import.  
 

10. vanuit dit laatste scherm kunt u een log-bestand openen waarin de rekeningnummers staan waarvan 
de IBAN en/of BIC niet kunnen worden bijgewerkt: 
 

 

Sluit de wizard af met . 
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3 Stappen in UNIT4 Multivers om met SEPA (IBAN) 
te kunnen betalen 

 

 Let op! Onderstaande stappen in instellingen gelden alleen vanaf versie UNIT4 Multivers 10.1 of hoger! 
In lagere versies kunt u nog niet met SEPA werken. 
 
In UNIT4 Multivers ziet u na de import bij de debiteuren- en crediteurengegevens op het tabblad ‘Banken’ de 
IBAN en de BIC (Swiftadres) staan. Het ‘oude’ bankrekeningnummer is ook beschikbaar. 
 

  
 
Maar voodat u een SEPA-betaling kunt uitvoeren moet  u nog twee stappen uitvoeren. 
 
 
Landcodes aanvullen 
In ‘Onderhoud | Algemene gegevens | Basisgegevens’ geeft u de landen op waar u zaken mee doet. Bij elk 
land moet u nu ook opgeven of het aangesloten is bij de SEPA-landen en u daar uw internationale 
betalingen volgens SEPA kunt doen (zie de bijlage voor een overzicht van de SEPA-landen). 
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