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Vanaf 1 april 2013 wordt de verwerkings-
informatie van acceptgiro betalingen niet 
meer als Verwinfo bestand aangeleverd 
maar op uw bankafschrift (evt. digitaal via 
telebanking/ MT940 bestanden). 
 

Vanaf 1 mei 2013 kunt u een systeemtest 
aanleveren bij een acceptgiro instituut om 
ook bij IBAN acceptgiro’s zelf de code 
regel te mogen bedrukken. (huidige C 
contract) 
 

Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken IBAN-
Acceptgiro’s verwerken. Vanaf die datum 
is (bij een positief resultaat van de sys-
teemtest) verspreiding van IBAN-
acceptgiro’s toegestaan. 
 
 

Tussen 1 juli 2013 en 1 februari 2014 ko-
men de euro-Acceptgiro en de IBAN-
Acceptgiro naast elkaar voor. 
 
 
 

Vanaf 1 januari 2014 is de verspreiding 
van de 'oude' euro-Acceptgiro niet langer 
toegestaan. 

 

Vanaf 1 februari 2014 is de verwerking van 
de 'oude' euro-Acceptgiro niet meer moge-
lijk; Tevens vervallen vanaf deze datum 
de oude Euro-incasso’s. 

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt het gebruik 
van de acceptgiro helemaal afgeschaft. 
 
Met de verwerking van deze update wor-
den op diverse plaatsen nieuwe velden 
voor IBAN nummers toegevoegd. Het star-
ten met gebruik van IBAN-Acceptgiro’s of 
SEPA incasso’s dient echter nog los door u 
geactiveerd te worden. 
 
 
 
 
 

IBAN/ SEPA activeren in Novadent 

Alle voorbereidingen voor IBAN/ SEPA zijn 

na verwerken van deze update aan uw 

Novadent pakket toegevoegd. Bij zowel 

declarant/ medewerkers, debiteuren, 

crediteuren als medewerker gegevens zijn 

IBAN velden gekomen. 

De mogelijkheid IBAN-Accept-giro’s of 

SEPA incasso’s te gebruiken dient u echter 

nog handmatig te activeren. 

Lees verder... 

Systeem test IBAN-Acceptgiro’s 
Wanneer u ook bij de IBAN acceptgiro’s zelf de coderegel wilt 
blijven bedrukken dient u een systeemtest uit te voeren. U kunt 
vanaf mei 2013 hiervoor IBAN-Acceptgiro’s bestellen bij 
Complan.  
Het acceptgiro-testinstituut verlangt een test van 100 stuks 
(indien u minder dan 20.000 acceptgiro's per jaar verspreidt) of 
250 stuks (indien u meer dan 20.000 acceptgiro's per jaar 
verspreidt). 
 

Bij uw bank kunt u een systeemtest aanvraagformulier en 

eventueel een testsjabloon aanvragen. Dit kan eventueel ook 

via de website www.acceptgiro.nl. Via de koptekst 

‘Specificaties nieuwe IBAN acceptgiro’ komt u bij een overzicht 

van formulieren waaronder het systeemtest aanvraagformulier 

(ING of UPSS/ andere banken). 

Op deze website vind u ook veel aanvullende informatie over de 

systeemtest en overige IBAN zaken. 
 

De systeemtest voor IBAN-Acceptgiro’s kunt u vanuit Novadent 

uitdraaien. Van tevoren zorgt u dat er bij tenminste 25 debiteu-

ren een IBAN nummer is ingevoerd. Omnummeren van bestaan-

de nummers kunt u eventueel doen via de website 

www.ibanbicservice.nl.  

Het uitdraaien van de (verkorte)systeemtest doet u via onder-

deel Restitutie declaraties, menu Algemeen, Sepa-Acceptgiro 

test. Wanneer u de test start, zal het systeem het gevraagde 

aantal acceptgiro’s beprinten. Indien deze correct beprint zijn, 

stuurt u ze samen met het systeemtest aanvraagformulier op 

naar het acceptgiro-testinstituut. 
 

Wanneer het resultaat van de systeemtest positief is, kunt u 

vanaf 1 juli 2013 in onderdeel Medewerkers het gebruik van 

IBAN acceptgiro’s activeren. U selecteert hier de declarant en 

stelt rechtsonder in bij “Aangehechte acceptgiro’s” dat u IBAN 

acceptgiro’s gebruikt. Deze optie is pas na 1 juli aanwezig. 

 

Machtigingen en incasso’s 
De voorwaarden van de nieuwe incassostandaarden wijzigen en 

vandaar dat u een nieuw incassocontract af moet sluiten met 

de bank. U krijgt dan een incassant ID. Deze moet u opnemen in 

uw administratie en doorgeven aan uw debiteuren samen met 

hun machtigingskenmerk. Uw bank heeft u als het goed is al 

benaderd over het afsluiten van een nieuw incasso contract.  
 

Binnen Novadent kunt u in de instellingen van de boekhouding, 

tabblad ’Sepa incasso’ de gegevens van uw incassocontract 

invoeren. Met het invoeren van deze gegevens activeert u het 

aanmaken van SEPA incasso’s in het programma. Hierna maakt 

het systeem alleen nog SEPA incasso opdrachten aan. 

Uiteraard kunnen al eerder uitgedraaide incasso’s nog wel als 

incasso bestand in huidige vorm aangemaakt worden. 
 

Huidige machtigingen blijven van kracht en hoeven niet op-

nieuw verkregen te worden. Wel moeten deze elektronisch 

vastgelegd worden en aangevuld met een aantal gegevens. 

Bestaande machtigingen kunt u via het tabblad ‘Sepa incasso’ 

laten omzetten naar SEPA incasso’s. 

NB. Doet u dit pas ná het omnummeren van de rekeningnum-

mers naar IBAN! 
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Zodra het incassocontract is opgeslagen in de boekhoudgege-

vens, worden automatische alle machtigingsgegevens die 

volgens de nieuwe standaarden verplicht zijn, meegestuurd 

in de incasso opdracht. Wel dient uiteraard bij al uw debiteu-

ren het IBAN nummer bekend te zijn. Zie hiervoor: 

“Rekeningnummers omnummeren”. De nieuwe incasso op-

drachten worden aangemaakt in het nieuwe PAIN formaat, dat 

gebaseerd is op XML en in de plaats komt van ClieOp.  
 

Voor het uitvoeren van een incasso bent u als incassant 

verplicht om de incasso minimaal 14 dagen vóór de incassoda-

tum aan te kondigen bij de geïncasseerde (pre-notificatie). U 

kunt dus alleen facturen in een incasso-opdracht opnemen 

welke minimaal 14 dagen geleden zijn aangemaakt. 
 

Tevens dient u rekening te houden met andere tijdlijnen van 

aanlevering bij uw bank. De eenmalige opdrachten stuurt u 

minimaal vijf werkdagen vóór de verwerkingstermijn op. Voor 

een doorlopende machtiging stuurt u de eerste incasso-

opdracht minimaal vijf werkdagen voor de verwerkingsdatum 

op en de vervolgopdrachten minimaal twee werkdagen. In de 

Novadent programmatuur kunt u bij het aanmaken van een 

incasso-bestand dus ook geen datum meer selecteren die niet 

aan deze termijn voldoet. 
 

Euro-incasso’s zijn tot september 2013 aan te maken in 

Novadent. Daarna zal deze functionaliteit verdwijnen en kunt 

u alleen nog SEPA incasso’s aanmaken. Euro-incasso bestan-

den zijn nog tot eind 2013 in Novadent te verwerken. 

Indien u gebruik wenst te blijven maken van incasso’s dient u 

dus voor september 2013 uw incassocontract te regelen en in 

Novadent te activeren. 
 

Rekeningnummers omnummeren 
De bankrekeningnummers die u in uw programma bij debiteu-

ren en crediteuren heeft opgeslagen kunt u in één keer 

omzetten naar IBAN nummers. 

U doet dit via de Boekhouding, menu Bestand. U kiest hier 

“Iban bestand aanmaken”. U slaat het bestand op een locatie 

op waar u deze eenvoudig terug kunt vinden.  

Via de website www.ibanbicservice.nl kunt u dit bestand nu 

indienen. Het bestand dat u retour krijgt, kunt u in Novadent 

inlezen via Boekhouding, menu Bestand - Iban retourbestand 

inlezen.  

Voor deze omnummer-dienst dient u zich wel eerst op de 

website te registreren aan de hand van uw KvK-nummer 
 

Veelgebruikte afkortingen 
SEPA  Single European Payments Area 

IBAN  International Bank Account  

Number: het nieuwe bankrekeningnummer (in Neder-

land het huidige bankrekening met land/bankcode 

ervoor) 

BIC  Bank Identification Code  

PAIN  PAyment INstruction (incasso) 

 

 

Snel weten wat de  
gevolgen voor u zijn? 

Doe de Impact-check op 
www.overopiban.nl 


