
myCrelan Pro – Een betaalbestand aanmaken in CSV-formaat 
en opladen 
 
Een betaalbestand in CSV-formaat opladen in myCrelan Pro gebeurt in 3 stappen: 

I. Het betaalbestand aanmaken in XLS-formaat 

II. Het betaalbestand naar CSV-formaat omzetten 

III. Het betaalbestand opladen in myCrelan Pro. 
 

Stap 1: Het betaalbestand aanmaken in XLS-formaat 

 

Om het bestand aan te maken, dien je over Microsoft Excel te beschikken. 

 

Volg daarna de volgende stappen: 

 

a) Open Excel en gebruik het model van het betaalbestand beschikbaar op 

crelan.be, onderaan de pagina: 

https://www.crelan.be/nl/professionals/artikel/mycrelan-pro-

gebruiksaanwijzing 

b) Sla dit document op in de bestandenlijst van jouw keuze 

c) Vul het betaalbestand aan 

Vul, voor elk van de begunstigden, de hieronder vermelde verplichte 

velden aan. Eén lijn per begunstigde. 

1. Rekening opdrachtgever (in IBAN-formaat - ex. : BE01234567891012) 

2. Rekening begunstigde (in IBAN-formaat - ex. : BE01234567891012) 

3. Naam 

4. Straat 

5. Postcode 

6. Plaats 

7. Gestructureerde mededeling  (Twee mogelijke waarden Y of N) 

Y = ja   N = Nee 

8. Mededeling (Indien Y op punt 7, moet dit gestructureerd zijn) 

9. Bedrag (met een . voor cijfers na de komma vb. 10.01) 

10. Datum uitvoering (formaat: JJJJ-MM-DD) 

11. Land (BE voor België, NL voor Nederland, …) 

 

Tips 

 Om een goede uitvoering van je betaalbestand te garanderen vul je 

enkel de voormelde velden aan.  

 Om het opladen van je bestand te vergemakkelijken voeg je geen 

andere velden toe. 

 Via je betaalbestand betaal je een reeks Europese overschijvingen met 

behulp van één enkele handtekening (appli 1 of appli 2). De niet-

Europese overschrijvingen in EUR of in deviezen kunnen niet in een 

betaalbestand worden ingebracht. 

 Een betaalbestand mag maximaal 100 overschrijvingen bevatten.  

d) Sla het bestand op  

e) Het betaalbestand in XLS-formaat is aangemaakt. 

 

Stap 2: Het betaalbestand naar CSV-formaat omzetten 

 

a) Open, in Excel, het betaalbestand aangemaakt in stap 1. 

b) Selecteer Bestand/Opslaan 

c) Er gaat een nieuw venster open. Selecteer onder Type bestand: CSV 

(afscheidingsteken: puntkomma) 

https://www.crelan.be/nl/professionals/artikel/mycrelan-pro-gebruiksaanwijzing
https://www.crelan.be/nl/professionals/artikel/mycrelan-pro-gebruiksaanwijzing


 

 

d) Klik op Opslaan 

 

 
e) Er gaat een dialoogvenster open waarin je gevraagd wordt of je dit 

formaat verder wil blijven gebruiken. Selecteer Ja. 

 

 
 

f) Selecteer het menu Bestand en klik op Sluiten. Er gaat een nieuw 

dialoogvenster open waarin je gevraagd wordt of je de aangebrachte 

wijzigingen wil opslaan. Klik op Opslaan. 

 
 

g) Er gaat een nieuw dialoogvenster open. Selecteer Ja 

 
 

h) Het CSV-bestand wordt opgeslagen. 

 

Stap 3 – Het betaalbestand opladen in myCrelan Pro 

 



i) Open een sessie myCrelan Pro  

j) Ga naar het menu Betalen en kies betaalbestand – Opladen 

k) Selecteer in je bestandenlijst het betaalbestand dat je wil uitvoeren 

l) Klik daarna op Opladen 

m) Het bestand werd met succes opgeslagen 

n) Selecteer bovenaan links Overzicht betaalbestanden 

o) Duid het/de betaalbestand(en) aan dat/die je wil ondertekenen en 

bevestig met de Digipass. 

 
 


