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Handleiding Schatkistbankieren via internet

Deze handleiding geeft een toelichting op de diverse schermen en toont de
mogelijkheden van de internetfaciliteit Schatkistbankieren. Het Schatkistbankieren via
het internet wordt gebruikt door houders van een rekening-courant in de schatkist.
Het is een beveiligde internetomgeving waar deelnemende organisaties hun actuele saldi
en mutaties kunnen bekijken. Bent u wel klant maar maakt u hier nog geen gebruik van?
Download dan het aanvraagformulier van onze internetsite.
www.schatkistbankieren.nl
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1

Inlogscherm

Figuur 1 Start- en inlogscherm van de internetfaciliteit Schatkistbankieren.
U ontvangt in aparte brieven uw gebruikersnaam en wachtwoord van het ministerie van Financiën.
Gebruik deze om in dit scherm in te loggen. Ook ontvangt u per brief uw PUK-(Personal Unblocking
Key)code die u nodig heeft om u te identificeren bij eventueel verloop of verlies van uw
wachtwoord of gebruikersnaam. Het versienummer van de webapplicatie ziet u wanneer u
rechtsboven op de knop Versie klikt.
1. Klik na het invullen van Gebruikersnaam en Wachtwoord op de knop Aanmelden.
Vervolgens komt u in het berichtenscherm. Via de knop Doorgaan komt u in het scherm
Rekeningenoverzicht.
2. Met behulp van de knop Contact kunt u een vraag stellen.
Gebruikersnaam en/of wachtwoord
De toegangscodes tot de internetfaciliteit Schatkistbankieren zijn persoonsgebonden. Heeft u een
nieuwe medewerker die toegang moet krijgen, dan moet u een nieuwe gebruikersnaam en
wachtwoord aanvragen via het aanvraagformulier Internetfaciliteit te vinden op
www.schatkistbankieren.nl.
Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten neem dan contact op met:
Ministerie van Financiën.
Afdeling Rijkshoofdboekhouding (RHB)
E-mail: BZ.RHB@minfin.nl
T: (070) - 342 7690
U dient ter identificatie bij de aanvraag van een nieuw wachtwoord uw PUK-code bij de hand te
houden.
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2

Rekeningen

Nadat u bent ingelogd krijgt u het volgende overzicht te zien:

Figuur 2 Het scherm Rekeningen
Toelichting op de getoonde gegevens
Relatiegegevens
Links boven vindt u de relatiegegevens vermeld zoals die bij ons bekend zijn.
Rek.Nr.
Hier staat het rekeningnummer vermeld van uw rekening-courant bij het ministerie van Financiën.
Achter het nummer staan de gegevens van dit rekeningnummer vermeld. Door op het nummer te
klikken komt u in het specifieke overzicht van deze rekening terecht.
Rek. Soort
Er zijn drie soorten rekeningen mogelijk: Rekening-courant, Leenrekening en Depositorekening.
Rek. Naam
Hier staat de naam waaronder deze rekening bekend is bij het ministerie.
Saldo datum
Tot en met de hier vermelde datum is deze rekening bijgewerkt.
Debetlimiet
Hier wordt de maximale debetstand vermeld zoals deze geldt voor deze rekening. Decentrale
overheden en gemeenschappelijke regelingen kunnen geen gebruik maken van de
roodstandfaciliteit. De debetlimiet in deze gevallen is gelijk aan nul.
Boeksaldo
Het boeksaldo is het volledige saldo dat u aanhoudt in de schatkist. Bij dit saldo zijn ook vooruit en
terug gevaluteerde bedragen verwerkt die tot en met de saldodatum zijn binnen gekomen.
Is het saldo blauw dan is het een positief saldo. Is het saldo rood dan is het een negatief saldo.
Valutair saldo
Dit is het saldo van een bepaalde valutadatum waarover rente wordt betaald. Het valutaire saldo is
dus het feitelijke saldo op de datum die staat vermeld onder saldo datum.
Is het saldo blauw dan is het een positief saldo. Is het saldo rood dan is het een negatief saldo.
Alle bedragen in euro
Alle bedragen in de internetfaciliteit luiden in euro.
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Toelichting op de knoppen

Versie
Met de knop Versie ziet u het versienummer van de webapplicatie.
Contact
Door middel van de knop Contact kunt u direct een e-mail sturen aan de afdeling van het
ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor de internetfaciliteit. Op deze manier kunt u
direct vragen stellen of opmerkingen maken.
Uitloggen
Als u op de knop Uitloggen klikt sluit u de applicatie af.
Wachtwoord wijzigen
Met de knop Wachtwoord wijzigen kunt u uw wachtwoord wijzigen. Het wachtwoord is 180 dagen
geldig. U krijgt een melding in het berichtenscherm wanneer uw wachtwoord gaat verlopen.
Veel gestelde vragen
Met de knop Veel gestelde vragen ziet u de antwoorden op de meest voorkomende vragen van
instellingen.
Rekeningoverzicht
Door middel van de knop Rekeningoverzicht krijgt u een overzicht van alle rekeningen.
Raadplegen deposito’s (niet voor alle gebruikers zichtbaar)
Met de knop Raadplegen deposito’s krijgt u inzicht in uw in de schatkist geregistreerde deposito’s.
Uw laatst geplaatste deposito staat bovenaan. Via de knoppen Vorige en Volgende kunt u door uw
lopende en afgeloste deposito’s bladeren.
Aangevraagde deposito’s (niet voor alle gebruikers zichtbaar)
Met de knop Aangevraagde deposito’s krijgt u inzicht in uw aangevraagde deposito’s. Dat zijn de
gegevens over depots waarvan de aanvraag nog niet is afgehandeld door Financiën. Totdat
Financiën de verwerking van uw aanvraag start, kunt u nog wijzigingen aanbrengen.
Deposito aanvragen (niet voor alle gebruikers zichtbaar)
Met de knop Deposito aanvragen kunt u een nieuwe depositoaanvraag starten. Vul het gewenste
depositobedrag, de ingangsdatum en de gewenste looptijd in. Het rentepercentage dat hoort bij de
door u gekozen looptijd wordt in het scherm zichtbaar. Met de knop Wijzigen kunt u wijzigingen
aanbrengen in uw aanvraag. De aanvraag wordt pas officieel nadat u uw aanvraag heeft
geaccordeerd. Voor sommige klanten is er een specifieke functiescheiding in het systeem
aangebracht waarbij degene die de gegevens invoert een ander persoon moet zijn dan degene die
de gegevens accordeert.
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Deposito printen (niet voor alle gebruikers zichtbaar)
Door middel van de knop Deposito’s printen kunt u een deposito printen.
Vervroegd opnemen deposito’s (niet voor alle gebruikers zichtbaar)
Door middel van de knop Vervroegd opnemen deposito’s kunt u een deposito vervroegd opnemen.
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3

Rekeningoverzicht

Figuur 3 Het scherm Rekeningoverzicht
Door op het scherm ‘Rekeningen’ op voorgaande pagina op een rekeningnummer te klikken, komt
u uit op het hierboven getoonde scherm ‘Rekeningoverzicht’.
Toelichting op de getoonde gegevens
Relatie- en rekeninggegevens
Onder het kopje relatie- en rekeninggegevens staan alle relatiegegevens (NAW) vermeld zoals deze
bij onze administratie bekend zijn. Evenals alle gegevens die betrekking hebben op de rekeningen
die u aanhoudt in de schatkist (bijvoorbeeld een reguliere rekening-courant rekening en / of
eventuele leen- en depositorekening). Dit zijn het rekeningnummer, de rekeningnaam, de
rekeningsoort, de saldo datum, het boeksaldo en het valutaire saldo. Dit zijn dezelfde gegevens als
de gegevens die in het scherm Rekeningenoverzicht achter het rekeningnummer staan vermeld.
In de kolommen onder de relatie- en rekeninggegevens vindt u alle mutaties.
Nr. & datum rekeningafschrift
Dit is het nummer van het bankafschrift. De datum is de datum zoals deze op het bankafschrift
vermeld staat.
Bedrag afgeschreven
Indien het om een afschrijving op uw rekening-courant gaat, staat het bedrag hier in het rood
vermeld.
Bedrag bijgeschreven
Indien het om een bijschrijving op uw rekening-courant gaat, staat het bedrag hier in het blauw
vermeld.
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Valutadatum
De valutadatum is de datum vanaf welke de mutatie wel of niet meer rentegevend of –dragend is.
Omschrijving
Onder het kopje omschrijving staat de omschrijving vermeld zoals deze aan de boeking is
meegegeven.
Vorige scherm / volgende scherm
In geval van meerdere rekeningafschriften kunt u door middel van de knop Volgende uw andere
rekeningafschriften bekijken. U kunt vervolgens weer teruggaan door middel van de knop Vorige.

Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
Beginscherm
Met de knop Beginscherm komt u bij het overzicht van deze rekening. Hier worden alleen de
rekeninggegevens getoond van de zojuist bekeken rekening.
Rekeningafschriften en rentenota’s printen / exporteren
Hiermee kunt u een selectie maken van de getoonde rekeningmutaties, en een rekeningafschrift
printen. Verder kunt u een selectie downloaden als CSV-bestand zodat u deze informatie kunt
inlezen in uw eigen administratie.
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4

Rekeningmutaties

Figuur 4 Het scherm Rekeningmutaties
Door in het scherm ‘Rekeningenoverzicht’ op voorgaande pagina op een ‘Nr. en datum
rekeningafschrift’ te klikken, komt u uit op het hierboven getoonde scherm ‘Rekeningmutaties’.
Toelichting op de getoonde gegevens
Nr. & datum bankafschrift
Dit is het nummer van het bankafschrift. De datum is de datum zoals deze op het bankafschrift
vermeld staat.
Bedrag bijgeschreven
Indien het om een bijschrijving op uw rekening-courant gaat, staat het bedrag dat is bijgeschreven
hier in het blauw vermeld.
Bedrag afgeschreven
Indien het om een afschrijving op uw rekening-courant gaat, staat het bedrag dat is afgeschreven
hier in het rood vermeld.
Soort
Dit betreft de soort mutatie. Dit kan de afkorting zijn BAR voor bankafschriftregel, LBO voor Lening
deposito boeking, RBO voor renteboeking, RBS is rijksbetaalstuk, MEM staat voor
memoriaalboeking en PRO is prolongatieboeking.
Valutadatum
De valutadatum is de datum vanaf welke de mutatie wel of niet meer rentegevend of –dragend is.
Omschrijving
Onder het kopje omschrijving staat de omschrijving vermeld zoals deze aan de boeking is
meegegeven.
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Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
In hoofdstuk 3 vindt u een beschrijving van de knoppen Beginscherm en Rekeningafschriften en
rentenota’s printen / exporteren.
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Rekeningafschriften en rentenota’s printen / exporteren

Figuur 5 Het selectiescherm
Door middel van de selecteerfunctie kunt u binnen een rekening zoeken naar specifieke mutaties.
Hiervan kunt u verschillende rapporten opvragen.

Zoekmogelijkheden
5.1 Selecteer rekeningafschriftregels
U kunt op verschillende manieren rekeningafschriftregels selecteren: datum vanaf, datum tot en
met, nummer rekeningafschrift, bedrag, bij- of afschrijving, valutadatum, omschrijving.
Toelichting op de zoekvelden
Datum rekeningafschrift vanaf (dd-mm-jjjj)
Door hier een datum in te vullen geeft u aan vanaf welke datum u mutatieregels wilt zien.
U kunt vanuit de database tot maximaal 18 maanden terug gegevens opvragen.
Datum rekeningafschrift t/m (dd-mm-jjjj)
Door hier een datum in te vullen geeft u aan tot welke datum u mutatieregels wilt zien. U kunt in
de internet faciliteit zoeken op meerdere criteria.
Door ’datum vanaf’ gelijk te stellen aan de ‘datum t/m’ krijgt u alleen de mutaties van die
dagafschrift datum te zien.
Nummer rekeningafschrift
Door hier een nummer van een dagafschrift in te vullen krijgt u alleen de dagafschriften met dat
specifieke nummer te zien.
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Door naast het getal een %-teken te vermelden kunt u zoeken op een dagafschrift met dit getal er
in. Dus ’%4’ leidt tot dagafschrift 4, 14, 24, 34 enz.
En ’4%’ leidt tot dagafschrift 4, 41,42, 43 enz.
Bedrag
Hier kunt u specifiek op een mutatie zoeken met dit bedrag. Verder kunt u kiezen of u wilt zoeken
in de bijschrijvingen, afschrijvingen of alle mutaties.
Door gebruik te maken van het %-teken kunt u zoeken op bedragen met een bepaald getal of
aantal getallen erin. Zoeken op ’%12%’ levert alle mutaties met de waarde 12 er in op, dus
312,15, maar ook 12,13 of 31215,12. Als u zoekt op ’%12’ krijgt u enkel mutaties te zien die
eindigen op 12, dus bv. 31215,12. En door te zoeken op ‘12%’ krijgt u mutaties te zien die
beginnen met het getal 12, dus bijvoorbeeld 12,13.
Alle bedragen luiden in euro.
Valutadatum (dd-mm-jjjj)
Door een datum in te vullen bij de valutadatum kunt u zoeken op mutatie met de ingevulde
valutadatum. Ook hier kunt u het %-teken gebruiken.
Dus in het geval dat u zoekt op ’%-04–2004’, krijgt u alle mutaties te zien met een valutadatum in
januari 2004. In het geval u zoekt op ’12-1%-2004’ krijgt u een overzicht met mutaties met de
valuta datum 12 in de maanden oktober, november en december van het jaar 2004. In het geval u
gaat zoeken op ’12-4-20%4’ krijgt u een overzicht te zien met mutaties met een valuta datum op
12 april van de jaren 2004, 2014, 2024 enzovoort.
Omschrijving
Door een omschrijving in te voeren kunt u zoeken op een omschrijving.
Door een woord of een aantal tekens tussen %-tekens te plaatsen kunt u zoeken op een woord of
aantal tekens in de omschrijving.
5.2 Selecteren specifiek rekeningafschrift (om te printen)
Door hier een datum in te vullen of door hier een nummer van een dagafschrift in te vullen kunt u
een rekeningafschrift (in PDF) uitprinten.
5.3 Selecteren rekeningmutaties (om te exporteren)
Hiermee kunt u rekeningmutaties voor een bepaalde periode downloaden zodat u deze informatie
kunt inlezen als CSV-bestand in uw eigen administratie.
5.4 Selecteren rentenota (om te printen)
Op de rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. Deze rentetarieven worden
dagelijks op de website van het Agentschap gepubliceerd. Eén keer per kwartaal wordt de rente op
de rekening-courant bij de schatkist gestort. Rentenota’s worden eenmaal per jaar gemaakt
(agentschappen) of eenmaal per kwartaal (andere deelnemers), met valutadatum 1 januari,
1 april, 1 juli en 1 oktober. Downloaden en uitprinten van de rentenota’s kan met ingang van 1 juli
2013 worden gedaan via de Internetfaciliteit. Rentenota’s van vóór 1 juli 2013 zijn niet
beschikbaar.
Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
Wissen
Door te klikken op Wissen verwijdert u alle zoekcriteria die u hebt ingesteld.
Annuleren
Met de knop Annuleren annuleert u alle zoekopties en komt u terug in het Rekeningscherm.
Uitvoeren
Met de knop Uitvoeren start u de zoekactie zoals u die gedefinieerd hebt. U krijgt nu een overzicht
te zien van de mutaties die voldoen aan de door u gestelde zoekcriteria.
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Heeft u een selectie gemaakt in “Selecteer rekeningafschriftregels”, dan staat boven aan dit
overzicht ‘Een filter is actief’. Dit houdt in dat u naar een selectie van uw gegevens van deze
rekening kijkt. Zijn er meer mutaties gevonden dan in één scherm getoond kunnen worden, dan
kunt u doormiddel van de knoppen Vorige / Volgende de overige zoekresultaten doorlopen.
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6.

Raadplegen deposito’s

Figuur 6 Het scherm raadplegen deposito's
In dit scherm kunt u alle deposito’s raadplegen die u hebt uitstaan in de schatkist. Ook de afgeloste
deposito’s worden getoond.
Toelichting op de getoonde gegevens
Nummer
Kenmerk van een deposito via een uniek depositonummer.
Hoofdsom
Het bedrag dat rentedragend wordt uitgezet.
Looptijd
De periode dat een deposito wordt vastgezet.
Rente %
Rentevergoeding in procenten.
Status
Bevestigd: deposito’s die door het ministerie van Financiën zijn verwerkt. Ook de reeds afgeloste of
vervallen deposito’s zijn zichtbaar.
Datum ingang
Datum waarop een deposito ingaat.
Datum afloop
Datum waarop een deposito eindigt.
Datum vervroegde opname
Datum van de vervroegde opname van een deposito.
Accordeur vervroegde opname
Wilt u een deposito vervroegd is opnemen, dan moet u het deposito eventueel voorzien van een
tweede akkoord, afhankelijk van de autorisatie. Hiermee is uw aanvraag voor vervroegde opname
afgerond.
Aantal keer doorrollen
(Niet zichtbaar voor alle gebruikers, zoals Agentschappen.)
U heeft vooraf aangeven hoe vaak een deposito met een bepaalde looptijd (automatisch) met exact
dezelfde looptijd moet worden verlengd; in totaal wordt dan 'het aantal keer doorrollen + 1' (de
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initieel ingevoerde deposito) aan deposito's opgegeven. Bij verlenging wordt het op dat moment
geldende rentepercentage, behorend bij de looptijd van het deposito, gehanteerd.
Rente doorrollen (J/N)
(Niet zichtbaar voor alle gebruikers, zoals Agentschappen.)
Bij ’Rente doorrollen’ wordt getoond of de hoofdsom van het deposito op het moment van
doorrollen wordt vermeerderd met de rente die tot dan toe is opgebouwd.

Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
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7.

Aangevraagde deposito’s

Figuur 7 Het scherm Aangevraagde deposito's
Toelichting op de getoonde gegevens
Nummer
Kenmerk van een deposito via een uniek depositonummer.
Hoofdsom
Het bedrag dat rentedragend wordt uitgezet.
Looptijd
De periode dat een deposito wordt vastgezet.
Status
Een deposito heeft de status ‘Ingevoerd’ indien een tweede autorisatie nodig is.
Een deposito krijgt de status ’Geaccordeerd door klant’ nadat alle autorisaties zijn gegeven.
Datum ingang
Datum waarop een deposito ingaat.
Datum afloop
Datum waarop een deposito eindigt.
Aantal keer doorrollen na ingangsdatum
(Niet zichtbaar voor alle gebruikers, zoals Agentschappen.)
U kunt vooraf aangeven hoe vaak een deposito met een bepaalde looptijd (automatisch) met exact
dezelfde looptijd kan worden verlengd; in totaal wordt dan 'het aantal keer doorrollen + 1' (het
initieel ingevoerde deposito) aan deposito's opgegeven. Bij verlenging wordt het op dat moment
geldende rentepercentage, behorend bij de looptijd van het deposito, gehanteerd.
Rente doorrollen (J/N)
(Niet zichtbaar voor alle gebruikers, zoals Agentschappen.)
Hier geeft u aan of de hoofdsom van het deposito op het moment van doorrollen moet worden
vermeerderd met de rente die tot dan toe is opgebouwd.
Wijzigen
De mogelijkheid om een ingevoerde deposito aan te passen.
U kunt nog wijzigingen aanbrengen totdat het ministerie van Financiën de verwerking van uw
aanvraag start.
Accorderen
Nadat een deposito is gevoerd, moet u het deposito (met status: ingevoerd) eventueel voorzien
van een tweede autorisatie. Hiermee is uw aanvraag afgerond.
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Vervallen
Hiermee kunt u een ingevoerde en geaccordeerde deposito verwijderen.
Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.

19

8.

Deposito aanvragen

Figuur 8 Het scherm Deposito aanvragen
Toelichting op de getoonde gegevens
Gewenst bedrag
De hoofdsom van het deposito.
Looptijd
U kunt kiezen voor een variabele of vaste looptijd. Kiest u voor een variabele looptijd, dan moet u
de velden ’Datum ingang’ en “datum afloop” invoeren. Kiest u voor een vaste looptijd, vul dan
alleen het veld ’Datum ingang’ in.
Datum ingang (dd-mm-jjjj)
Datum waarop een deposito ingaat. Dit mag eventueel in de toekomst liggen. Een datum in het
verleden wordt niet toegestaan.
Datum afloop (dd-mm-jjjj)
Datum waarop een deposito eindigt. Het depositobedrag en de rente worden automatisch
bijgeschreven op de rekening-courant.
Aantal keer doorrollen
U kunt vooraf aangeven hoe vaak een deposito met een bepaalde looptijd (automatisch) met exact
dezelfde looptijd kan worden verlengd; in totaal wordt dan 'het aantal keer doorrollen + 1' (het
initieel ingevoerde deposito) aan deposito's opgegeven. Bij verlenging wordt het op dat moment
geldende rentepercentage, behorend bij de looptijd van het deposito, gehanteerd.
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Hoofdsom vermeerderen met rente bij doorrollen
Hier geeft u aan of de hoofdsom van het deposito op het moment van doorrollen moet worden
vermeerderd met de rente die tot dan toe is opgebouwd.
Datum aanvraag (dd-mm-jjjj)
De datum waarop u een deposito aanvraagt. Dit datum in dit veld wordt automatisch gegenereerd
bij invoer van een deposito.
Rentestanden
De knop rentestanden is een link naar de relevante rentestanden voor uw eventueel aan te vragen
deposito’s.
Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
Opslaan
Door middel van Opslaan bewaart u de ingevoerde gegevens. Na het opslaan is het nog mogelijk
het deposito te wijzigen. Door na het opslaan op de knop wijzigen te drukken krijgt u de
mogelijkheid om het bedrag of de looptijd te wijzigen. Ook is het mogelijk om de aanvraag te laten
vervallen.
Indien u bij uw autorisatie aanvraag heeft aangegeven met twee handtekeningen te werken moet
de aanvraag nog worden goedgekeurd. De aanvraag dient uiterlijk op de ingangsdatum
goedgekeurd te worden.
Annuleren
Met de knop Annuleren gaat u terug naar het scherm “Aangevraagde deposito’s”.
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9.

Vervroegd opnemen deposito’s

Figuur 9 Vervroegd opnemen Deposito’s
Toelichting op de getoonde gegevens
Dit scherm laat dezelfde gegevens zien als het scherm Raadplegen deposito’s.
Zie voor de toelichting van de kolommen Nummer tot en met Rente doorrollen het betreffende
hoofdstuk 6.
In tegenstelling tot het scherm Raadplegen deposito’s ziet u hier alleen de deposito’s die status
bevestigd hebben. De afgeloste deposito’s zijn niet zichtbaar.
Toelichting op de knoppen
Vervroegd opnemen
Met deze knop heeft u de mogelijkheid om een ingevoerde deposito vervroegd op te nemen. U
komt dan in een vervolgscherm. Hierin geeft u de datum van de vervroegde opname aan. Hierbij
geldt de restrictie dat de datum niet in het verleden en niet na afloop van het deposito mag liggen.
Nadat een deposito vervroegd is opgenomen, kunt u het deposito voorzien van een tweede
autorisatie. Dit is afhankelijk hoe de autorisatie is ingesteld. Een vervroegde opname dient uiterlijk
op de datum van vervroegde opname goedgekeurd te worden. Hiermee is uw aanvraag voor het
vervroegd opnemen van een deposito afgerond.
De vervroegde opname wordt een dag later verwerkt door het Ministerie van Financien. Voor RWT’s
en onderwijsinstellingen wordt de marktwaarde van het deposito bijgeschreven op de rekeningcourant waarvan het geld oorspronkelijk is overgemaakt.
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
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10.

Depositobevestiging printen

Figuur 10 Deposito’s printen
Toelichting op de zoekvelden
Datum ingang (dd-mm-jjjj)
Door hier een datum in te vullen geeft u aan van welke datum u geplaatste deposito’s wilt zien.
U kunt vanuit onze database onbeperkt gegevens opvragen. Zijn er op die dag meerdere deposito’s
geplaatst dan ziet u ze allemaal.
Nummer
Door hier een nummer van een deposito in te vullen krijgt u alleen het deposito met dat specifieke
nummer te zien.
Toelichting op de knoppen
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de knoppen Versie, Contact, Uitloggen, Veel gestelde
vragen, Wachtwoord wijzigen, Rekeningoverzicht, Raadplegen Deposito’s, Aangevraagde
deposito’s, Deposito aanvragen, Deposito printen en Vervroegd opnemen deposito’s.
Wissen
Door te klikken op Wissen verwijdert u alle zoekcriteria die u hebt ingesteld.
Uitvoeren
Met de knop Uitvoeren start u de zoekactie zoals u die gedefinieerd hebt. U krijgt nu een overzicht
te zien van de deposito’s die voldoen aan de door u gestelde zoekcriteria.
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Veel gestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen een 'gewone' bankrekening en een rekening-courant?
Uw gewone bankrekening bij een commerciële bank is aangemeld bij Interpay en heeft betrekking
op het directe betalingsverkeer. De rekening-courant is een financiële verhouding met de Staat
waarbij u gelden in de Schatkist aanhoudt. Uw rekening-courantoverzicht verschaft u inzicht in de
mutaties die voortvloeien uit betalingen en ontvangsten die uw organisatie heeft gedaan. De
rekening-courantstand is een administratief saldo waarmee u uw schuld- of tegoedpositie in de
Schatkist ziet. Via uw rekening-courant kunt u geen directe bancaire betalingen verrichten of
ontvangsten incasseren. Uw rekening-courant is namelijk niet aangemeld bij Interpay. Het saldo op
de rekening-courant is een afgeleide van uw betalingen (en ontvangsten) via het bancaire circuit
en de interne overboekingen via de Rijkshoofdboekhouding.
2. Waarom kan ik geen opdrachten tot betalen of ontvangen incasseren via de
internetfaciliteit?
De huidige faciliteit ondersteunt het raadplegen van mutaties, de daaruit voortvloeiende saldi en
het elektronisch verwerken van deposito’s. Daarmee beschikt de faciliteit niet over de
mogelijkheden om betaalopdrachten te verstrekken (anders dan de opdracht tot afsluiten van een
deposito).
3. Op welke wijze kan ik een specifiek bedrag of rekeningoverzicht terugvinden?
Door middel van het selectiescherm kan op diverse items worden gezocht. Bijvoorbeeld naar een
specifiek bedrag, een bepaald dagafschriftnummer of op een bepaalde omschrijving. U kunt ook
mutaties over een bepaalde periode laten tonen door in de zoekopdracht aan te geven dat u alle
mutaties wilt zien van bijvoorbeeld 1 tot 30 april.
4. Kan ik zien uit welke onderliggende bedragen een bepaalde mutatie is opgebouwd?
Ja door middel van het vergrootglas in het scherm ‘dagafschriften’ kunt u eventuele onderliggende
bedragen waaruit een mutatie is opgebouwd raadplegen.
5. Kan ik te weten komen wanneer mijn bank de mutaties heeft verwerkt (boekdatum
bank)?
In de kolom ‘datum bankafschrift’ staat de datum weergegeven waarop uw eigen bank de mutatie
heeft verwerkt. Het verwerken van de mutatie neemt in beginsel 1 dag in beslag.
6. Wat geeft de kolom 'saldodatum' precies weer?
In deze kolom staat de meest actuele datum (laatste verwerking door Financiën) waarop het
dagafschrift is opgemaakt.
7. Wat is het verschil tussen mijn boeksaldo en het valutair saldo?
Het boeksaldo is het volledige saldo dat u aanhoudt op de datum waarop de
Rijkshoofdboekhouding uw mutaties in de rekening-courant heeft verwerkt. Dit betekent dat in het
boeksaldo ook eventuele vooruit en terug gevaluteerde mutaties zijn opgenomen. Het valutaire
saldo is het feitelijke saldo waarover rente berekend wordt. De valutadata van de mutaties in de
rekening-courant worden door de Rijkshoofdboekhouding één op één overgenomen van de banken.
De saldodatum die het boek- en valutaire saldo in de internetfaciliteit weergeeft, heeft betrekking
op de meest recente verwerkingsdatum door het ministerie van Financiën.
8. Wat is het verschil tussen de debetlimiet en de intradag limiet en waarom is de
intradaglimiet via de internetfaciliteit niet zichtbaar?
De debetlimiet geeft aan hoeveel u rood mag staan op uw Rekening-Courant rekening bij de Staat.
De intradaglimiet is het maximum dat u dagelijks aan betalingen kunt doen via uw rekening bij uw
huisbank. De intradaglimiet staat dus los van de debetlimiet op de Rekening-Courant rekening bij
de Staat. Om die reden kunt u wel de debetlimiet op de internetfaciliteit raadplegen maar niet de
intradaglimiet.
9. Op welke manier kan ik de gegevens printen?
Een afschrift van uw rekeninggegevens kunt u zelf printen. U selecteert daarvoor eerst één van uw
rekeningen-courant, en vervolgens de optie ‘Rekening afschriften printen/exporteren’. Dan geeft u
de datum van het rekeningafschrift aan. U krijgt dan een rekeningafschrift te zien op PDF-formaat.
Voor het juiste boek- en valutaire saldo op een betreffende dag is het van belang dat u rekening
houdt met het tijdstip waarop u de gegevens uitprint. Gedurende de dag worden nieuwe gegevens
verwerkt, en dit kan invloed hebben op uw meest actuele saldo.
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10. Kan ik de gegevens van mijn dagafschriften ook exporteren?
U kunt gegevens als CSV-bestand exporteren. Nadat u naar het scherm ‘Rekeningen /
Rekeningoverzicht’ bent genavigeerd kiest u de optie ‘Rekeningafschriften printen/exporteren’. Bij
‘Selecteren rekeningmutaties (om te exporteren)’ vult u in welke rekeningafschriften u wilt
exporteren. De exportgegevens laten de rekeningmutaties zien waaruit de rekeningafschriften zijn
samengesteld.
11. Kan ik elektronisch deposito’s aanvragen via deze internetfaciliteit?
Ja, deposito’s worden via de internetfaciliteit aangevraagd. Daarbij geldt het volgende:
(1) het deposito moet geaccordeerd zijn; bij sommige gebruikers moet een deposito dat is
ingevoerd geaccordeerd worden door een andere gebruiker.
(2) het deposito wordt de werkdag volgend op de dag van de ingangsdatum van het deposito door
Financiën verwerkt. Dat heeft te maken met de saldocontrole: het saldo van de ingangsdatum van
het deposito is pas de werkdag erop bekend bij Financiën.
LET OP: niet-geaccordeerde deposito’s, of deposito’s waarvoor onvoldoende saldo aanwezig is,
worden niet verwerkt; ze worden door de programmatuur op Vervallen gezet.
12. Hoe is de beveiliging geregeld?
Instellingen die zich schriftelijk hebben aangemeld bij Financiën ontvangen in aparte brieven een
gebruikersnaam en een password. Hiermee krijgen zij toegang tot hun eigen rekeningen-courant.
Het beveiligingsniveau dat hoort bij de raadpleegmogelijkheid is persoonsgebonden. Het password
moet elke 6 maanden vervangen worden. Bij verlies of anderszins niet meer kunnen inloggen in de
applicatie, dienen instellingen hun PUK-code te overleggen om opnieuw een password te
verkrijgen. Met de PUK-code kunnen de instellingen zich identificeren en wordt hun authenticiteit
gewaarborgd. Er zijn aanvullende beveiligingseisen gesteld voor het elektronisch aanvragen van
deposito’s. Na aanvraag hiervan ontvangt u specifieke persoonsgebonden toegangscodes waarmee
u op een veilige manier via internet uw aanvraag bij Financiën kunt indienen. Wanneer u uw
wachtwoord kwijt bent kunt u contact zoeken via de knop Contact.
13. Welke eisen worden er gesteld aan mijn wachtwoord?
Het wachtwoord verloopt na 180 dagen. Is het wachtwoord verlopen, dan krijgt u nog 10 dagen om
het te wijzigen, anders vervalt het en moet u schriftelijk een nieuw wachtwoord aanvragen. Het
nieuwe wachtwoord mag niet eerder gebruikt zijn; dat wil zeggen dat minimaal 3 karakters
verschillend zijn ten opzichte van een eerder gebruikt wachtwoord. Verder moet het wachtwoord
minimaal 8 karakters lang zijn, en 2 of meer cijfers bevatten.
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