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IBAN straks verplicht 

De EU schrijft voor dat vanaf 1 februari 2014 alle banktransacties moeten verlopen met het 

IBAN (International Bank Account Number). Begin 2014 is die datum opgeschoven naar 1 

augustus 2014. IBAN vervangt de huidige bankrekening-nummers, die dan ook vervallen. 

Het IBAN voor Nederland bestaat totaal altijd uit 18 posities. 

 

Let op: vanaf 1 augustus 2014 is conversie niet meer mogelijk!  

 

Insturen rekeningnummers  

Loon helpt u bij het gebruikmaken van IBAN. Want u kunt in één keer alle bankrekening-

nummers van uw salarisadministratie naar onze servers sturen. Daar worden de nummers 

klaargezet om naar IBAN te converteren. Dat converteren vindt plaats via de servers van de 

Nederlandse Vereniging van Banken. Dit is mogelijk tot 1 augustus 2014. 

 

In Loon staan op het tabblad ‘Rekeningen’ bij de werknemer nu (waarschijnlijk) nog de niet-

IBAN rekeningnummers, die veel korter zijn dan de IBAN:  

 
Afbeelding: Werknemers, Rekeningen (uitsnede), Voor de conversie 
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Om de rekeningnummers om te laten bouwen naar IBAN, doet u in Loon het volgende: 

• Kies voor 'Administratie' 

• 'Over op IBAN': 

 

  
Afbeelding: Administratie, Over op IBAN 

 

• U ziet hierna dit scherm. Kies voor ‘Stuur in’: 

 

 
Afbeelding: Van rekeningnummers naar IBAN, Stuur in  

 

• Wacht na het insturen een week! Ga dan pas aan de slag met ophalen. 

• Let op! Dit kan tot 1 augustus 2014; hierna kunt u bij werknemers die in dienst komen IBAN 

nummers direct invoeren in het werknemersscherm. 

 

Ophalen IBAN 

Na een week haalt u de geconverteerde rekeningnummers op via dezelfde weg, maar nu 
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kiest u uiteraard voor ‘Haal op’:  

 

 
Afbeelding: Van rekeningnummers naar IBAN, Haal op 

 

De rekeningnummers (IBAN) worden vervolgens in Loon geïmporteerd en bij de juiste 

werknemers geplaatst: 

 

 
Afbeelding: Werknemers, Rekeningen (uitsnede), Na conversie 

 

Ontbrekende rekeningnummers? 

Meldt Loon u na de conversie dat er ‘enkele’ IBAN ontbreken? Dan heeft de Nederlandse 

Vereniging van Banken deze blijkbaar niet gevonden. Het handigst en snelst is dan dat u voor 

de betreffende werknemers de rekeningnummers zelf even converteert. Zie het hoofdstukje 

‘Zélf naar IBAN converteren’ in deze uitleg. 

 

Ontbreken er veel IBAN? Waarschijnlijk zijn uw data nog niet (volledig) verwerkt. Probeert u de 

volgende werkdag nog een keer op te halen. 
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Zelf naar IBAN converteren 

Als u maar enkele werknemers in dienst hebt, vindt u het wellicht handiger en sneller om de 

rekeningnummers zelf even om te (laten) zetten naar IBAN. Dat kan ook. Doet u dan het 

volgende:  

 

• ‘Werknemer’ 

• ‘Rekeningen’ 

• Klik op ‘BIC’ 

• Het volgende scherm verschijnt, waarin u de betreffende (Nederlandse) bank kiest: 

 

 
Afbeelding: Werknemers, Rekeningen, Zelf converteren 

 

• Het IBAN verschijnt nu vanzelf en direct in beeld 

• Na ‘F10:OK’ staat het IBAN nu ook bij de vaste werknemersgegevens vermeld 

• Geef nogmaals ‘F10:OK’ om op te slaan en het scherm af te sluiten 

• Doe dit zo voor alle betreffende werknemers 

 

Foute rekeningnummers 

Iedere periode vindt er via de bank een salarisbetaling plaats aan de werknemers, dus de kans 

op een fout rekeningnummer is klein. Mocht dat toch zo zijn dan kan er geen conversie 

plaatsvinden naar IBAN.  

 

De oplossing zal u duidelijk zijn: overleg met de werknemer in kwestie en voer zelf de IBAN-

conversie even uit. Zie het vorige hoofdstukje. 

 

Nieuwe werknemers 

Als er een nieuwe werknemer bij u in dienst komt, of bij een cliënt (als u een administratie-

kantoor hebt), dan is het sneller en makkelijker om even zelf het rekeningnummer te 

converteren. Zie het hoofdstukje hierboven voor de uitleg. 

 



IBAN. Conversie van bankrekeningnummers 5 

Nieuwe werkgever 

Als u een administratiekantoor hebt en er een nieuwe klant bij krijgt, dan kunt u opnieuw de 

IBAN-conversie uit laten voeren. Stuur dan dus op dezelfde wijze (‘Administratie’, ‘Over op 

IBAN’) de rekeningnummers van uw gehele administratie in.  

 

De nummers voor de nieuwe cliënt zijn dan na een week geconverteerd. En Loon zal u 

melden dat voor de bestaande cliënten de conversie reeds had plaatsgevonden.  

 

U stuurt dus onvermijdelijk weer alle nummers in voor de gehele administratie, maar alleen 

voor de nieuwe werkgever zal de conversie plaatsvinden. Precies zoals u wenst, dus. 

 

Buitenlands rekeningnummer 

Heeft een werknemer een salarisrekeningnummer bij een buitenlandse (= niet-Nederlandse) 

bank? Dan kan de conversie niet automatisch plaatsvinden. U moet dan zelf het IBAN 

achterhalen en handmatig in Loon invoeren. 

 

 

CLIEOP met oude rekeningnummers 

Voorlopig bevat het CLIEOP-bestand nog de ‘oude’ bankrekeningnummers, ook na de 

conversie. Dat is geen probleem, die nummers zijn gewoon nog geldig.  

 

Uiteraard zal de CLIEOP uit Loon zeer ruim op tijd de IBAN bevatten. De naam CLIEOP 

wijzigt overigens in SEPA (Single Euro Payments Area), maar dat maakt voor u als gebruiker 

geen verschil verder.  

 

 

Beveiligd en gratis 

Het gehele conversie-traject verloopt uiteraard 100% beveiligd, automatisch, en is voor u als 

Loon-klant gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


