
 
 
 
 
 

 
 

Werken met betalingsbestanden 

uit een boekhoudpakket in myCrelan Pro 

Waarom? 
Overschrijvingen telkens apart tekenen is een zeer tijdrovende bezigheid, zoals bij maandelijks terugkerende lonen. 

U boekt tijdswinst door een reeks overschrijvingen - gebundeld in een betalingsbestand - eenmalig te tekenen. 

Zeker als een medewerker of boekhouder dit bestand voor u klaar zet (zie informatieve volmacht). 

 

Wat? 
Omdat myCrelan Pro compatibel is met zowat alle boekhoudpakketten, kunt u betalingsbestanden in PAIN-formaat via een 

boekhoudpakket inlezen in myCrelan Pro.  

 
Om domiciliëringsbestanden te kunnen opladen dient u eerst wel een schuldeiserscontract met Crelan te tekenen. 

Contacteer uw agent voor meer informatie. 

 

Hoe? 
In een eenvoudig stappenplan leest hoe u  

- een betalingsbestand kunt (laten) ophalen uit uw boekhoudpakket 

- een betalingsbestand kunt (laten) inlezen in myCrelan Pro 

- een betalingsbestand dient te tekenen 

- een overzicht krijgt van alle betalingsbestanden 

 

 

 

Betalingsbestanden uit uw boekhoudpakket halen 

Stap 1: vink de facturen aan die u wil betalen 

Stap 2: maak een betalingsbestand aan 

Stap 3: bewaar dit op de harde schijf van uw computer 

 

Betalingsbestanden inlezen in myCrelan Pro 

Stap 1: kies voor ‘Betalen’ 

 

 
 

 

 

Stap 2: kies voor ‘Betalingsbestand Opladen’ 

 

 

Stap 3: klik op de knop “Kies een betalingsbestand”. 
Er opent zich een pagina om bestanden op uw PC op te zoeken.  

 

Stap 4: laad het betalingsbestand op in de folder waar u 

uw betalingsbestand heeft opgeslagen  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Betalingsbestanden tekenen 

Een gebruiker met een informatieve volmacht kan in myCrelan Pro 

betalingsbestanden opladen maar niet tekenen voor uitvoering. Dit is 

voorbehouden voor de hoofdgebruiker. 

 

Indien het betalingsbestand correct is opgeladen, komt u op een scherm 

waar betalingsbestanden klaar staan om uitgevoerd te worden. 

 

 
  

Stap 1: downloaden het bestand (optioneel) 
Indien nodig kunt de inhoud bekijken. Een betaling die u alsnog niet 

wenst uit te voeren, kunt u verwijderen door op de vuilbak te klikken. 

 

Stap 2: ondertekenen voor verwerking door Crelan 
Dit doet u met uw myCrelan Pro-digipass. 

 
 

Stap 3: bekijk het overzicht der betalingen 
Uw betalingsbestand is in verwerking, wat nog niet zeggen dat alle 

betalingen onmiddellijk uitgevoerd zijn, dit kan een aantal minuten in 

beslag nemen.  

 

 
 

 

 

 

Stap 4: klik op de refresh-knop rechts bovenaan deze balk 
Omdat deze pagina zich niet automatisch aanpast, dient u alle statussen 

van de betalingsbestanden te updaten zodat u de laatste status krijgt. Dit 

zijn de mogelijke resultaten: 

 

 -> Geslaagd 

 ->Niet uitgevoerd, u kunt de details van de foutcode vinden door 

erop te klikken 

 

 

Een overzicht van alle betalingsbestanden 

Stap 1: bekijk het overzicht, opgesplitst in twee delen:  
- nog te tekenen bestanden 

- reeds getekende bestanden. 

 

In de lijst van reeds getekende bestanden kunt u drie verschillende 

statussen terugvinden. 

 -> Aan het verwerken 

 -> Geslaagd 

 -> Niet uitgevoerd 

 

Stap 2: klik op de foutcode 

U vindt de details van de foutcode. 

 

 
 

 

Stap 3: archiveer een reeds opgeladen bestand 
 

 


