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Voorwoord 
 

Zoals de meesten van ons gebruikte ook ik vroeger gewoon Microsoft Excel om mijn persoonlijke 

financiën ‘bij te houden’. Excel is heel flexibel en heeft heel wat mogelijkheden, maar voor de 

functies die ik voor ogen had schoot het tekort. En aan bestaande financiële software wilde ik geen 

geld spenderen. Ik vond het namelijk vrij cynisch om mensen eerst geld te laten spenderen voor een 

budget programma, dat net als hoofdbedoeling heeft … geld te besparen. Bovendien heb ik tijdens 

een groot deel van mijn leven zelf software ontwikkeld, zij het vooral op een ander platform. 

Toen ik op pensioen ging had ik plots genoeg tijd om zelf een programma te schrijven. En zonder 

‘baas’ in de buurt om mij in te tomen is het project uiteindelijk uitgegroeid tot iets dat zonder 

schroom in het Engels als ‘Personal Finance Software’ mag betiteld worden.  

Voor de opslag van de financiële gegevens heb ik gekozen voor Microsoft’s SQL Server Compact 4.0. 

Deze database werd op dat ogenblik erg gepromoot door Microsoft. De gebruiker ziet een normaal 

Windows bestand met .sdf extensie. De gegevens worden zowel geëncrypteerd als beveiligd met een 

paswoord. Bovendien is deze relationele database ook vrij performant. Microsoft heeft ondertussen 

de verdere ontwikkeling ervan helaas stop gezet, met SP1 als laatste versie. Dit product wordt wel 

nog een tijdje ondersteund. 

Ik gebruik nu al een paar jaar probleemloos Hot-Accounts. Ik ben overtuigd dat het programma ook 

nuttig kan zijn voor anderen. Arm of rijk, iedereen is gebaat met een duidelijk overzicht van de eigen 

bezittingen en schulden evenals de evolutie ervan op langere of kortere termijn. 

Uiteraard kost het wat inspanning en tijd om dit te bereiken. Cash betalingen registreert men best zo 

snel mogelijk. Ook als men heel snel de zaken wil opvolgen is dagelijkse invoer aangewezen. Voor 

anderen kan het volstaan om eenmaal in de maand een door de bank aangeleverd CSV-bestand te 

importeren.  

Het vergt ook wat tijd en moeite om het programma te leren gebruiken. Via deze handleiding hoop ik 

de introductie tot Hot-Accounts zo leerrijk en efficiënt mogelijk te maken. 

 

Edward Kosatka 
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Wat is Hot-Accounts? 
Hot-Accounts is een Windows PC programma om persoonlijke financiën te beheren, met als 

voornaamste kenmerken: 

- 100% gratis 

- Alle gegevens worden geëncrypteerd en zijn enkel via een paswoord toegankelijk 

- Het is een zeer uitgebreid programma, met o.a. 

o Basisfuncties  

 Krachtige wizard om nieuwe (bank)rekeningen te definiëren 

 manuele invoer van bewegingen 

 overzicht rekeningen met huidig saldo 

 overzicht per rekeningtype met actueel totaal saldo 

 standaard beschikbare categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes 

 overzicht inkomsten en uitgaven in definieerbare of selecteerbare periodes 

en dit op 3 niveaus en met drill-down van de onderliggende bewegingen 

o Import van bewegingen vanuit Excel, CSV bestanden of tabellen in bv. een website  

o Definitie van eigen categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes. 

o Budgetbeheer  

 Manuele aanmaak budgetten (faciliteit om bv. records per week, maand, 

2M, 3M, 4M, 6M te genereren) 

 Importeren van een budget vanuit Excel, CSV of tabel. 

 Opvolging over zowel gelijke als ongelijke periodes 

 Ook Actuals met elkaar vergelijken (bv. huidige maand t.o.v. vorig jaar) 

o Portefeuillebeheer 

 Vaste activa, met lineaire afschrijvingen 

 Aandelen en Opties, Futures, eenvoudig magazijnbeheer 

o Financieel Projectbeheer 

o Berekening intresten 

 Basisintresten en getrouwheidspremies 

 Optimalisatie voorstellen 

 Rente profielen, Tax profielen  

 Talrijke overzichten op verschillende niveaus. 

o Betalingsmodule 

 O.a. aanmaak ISO 20022 CT betalingsbestanden 

- Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. 

 De taalkeuze kan op elk ogenblik gewijzigd worden.  

 Ook beperkte beschikbaarheid in een aantal andere talen 

 Vertalingsmodule waarin gebruiker zelf elementen kan vertalen 

- Consolidatie naar een hoofdmunt  

 Import wisselkoersen van een ECB website 

- Uitgebreide Help in de gekozen taal. 
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Betreffende deze handleiding. 
 

De hoofbedoeling van deze handleiding is toekomstige gebruikers snel inzicht te verschaffen in de 

werking van het Hot-Accounts programma. 

 

Slechts weinig mensen zullen echt alle functies van het programma gebruiken. Voor de meesten 

volstaan gewoon de basisfuncties, eventueel aangevuld met het importeren van bewegingen. 

Daarom worden deze mogelijkheden uiteraard ook eerst besproken. 

 

Men kan deze handleiding best lezen in chronologische volgorde, dus als een soort roman, althans 

voor wat het 1e gedeelte betreft: de basisfuncties. Daarna kan men het hoofdstuk kiezen waarin men 

specifiek geïnteresseerd is en dat dan weer best chronologisch lezen. Door de vele 

schermafbeeldingen is het chronologisch lezen heel doenbaar. Wel best via een pc of laptop lezen 

zodat men indien nodig de schermafbeeldingen gemakkelijk kan uitvergroten. 

In deze handleiding zal U geen systematische gedetailleerde uitleg krijgen van de schermen. Dat zou 

namelijk heel saai zijn. U kunt informatie betreffende het gebruik van velden, knoppen en schermen 

opvragen via de uitgebreide tekstballon Help. 

De methode die ik volg is uitleggen hoe bepaalde belangrijke acties kunnen uitgevoerd worden. Bv: 

Hoe het programma installeren? Of hoe nieuwe (bank)rekeningen aanmaken? Deze acties zijn in de 

inhoudstabel terug te vinden. Dit geeft dus, na het doorspartelen van het basisgedeelte, een 

alternatieve manier om de handleiding te lezen.  

Na eerste lezing zou men deze handleiding ook gewoon kunnen proberen na te volgen op de eigen 

pc, bv. in een test database. Dat geeft snel voldoende inzicht hoe men dan de eigen financiën best 

organiseert. 

Ten slotte: let vooral op tekst die in het groen staat. Meestal wordt dan, in het kader van een 

specifiek geval, algemeen gedrag van het programma beschreven.  

 

Nb: Als aanvulling bevat deze handleiding ook enkele links naar (Engelstalige) screencasts. 
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DEEL 6: BETALINGSBESTANDEN 
 

 

INLEIDING 
 

Hot-Accounts bevat een krachtige module om betalingen uit te voeren. Dit kan via 3 methodes: 

1) De ‘Plak Alles’ methode 

2) De ‘Plak’ methode 

3) De aanmaak van CT ISO2002 XML betalingsbestanden 

Via de ‘Plak Alles’ methode tracht het Hot-Accounts programma in een online banksessie alle velden 

betreffende een bepaalde betaling automatisch te vullen. 

Deze methode vergt redelijk wat setup en giswerk. 

Bovendien hebben de meeste banken ondertussen hun online website aanzienlijk beveiligd en vrij 

ontoegankelijk gemaakt voor externe programma’s.  

Het gevolg is dat op zich erg interessante ‘Plak Alles’ methode helaas voor de meeste banken 

onbruikbaar is geworden. Ik zal er hier dus geen verdere aandacht aan besteden. Volgende 

Engelstalige screencast toont hoe deze methode (indien toegelaten door de bank) eventueel 

gedeeltelijk kan geïmplementeerd worden. 

Screencast: ‘Plak Alles’ betalingsmethode (Engelstalig) 

 
De ‘Plak’ methode is een afgeslankte versie van de ‘Plak Alles’ methode. Via klik-operaties worden 

gegevens betreffende een betaling naar de inputvelden van een online betaling gekopieerd. Dit 

vereist geen extra setup en kan ook vandaag normaliter nog gebruikt worden. Wel is er meer 

manuele actie vereist. Ook is mogelijk om zowel de ‘Plak Alles’ als ‘Plak’ methodes met elkaar te 

combineren. 

Doordat de meeste banken ondertussen hun online betaling website zeer gebruiksvriendelijk hebben 

opgezet valt er actueel meestal weinig tijdswinst te rapen met de Plak methode. Ik ga hier dus ook 

geen verdere aandacht aan besteden.  Volgende Engelstalige screencast toont hoe men deze 

methode kan gebruiken. 

Screencast: ‘Plak’ betalingsmethode (Engelstalig) 

 
 

https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Intro18.mp4
https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Intro18.mp4
https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Intro19.mp4
https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Intro19.mp4
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Aanmaak van CT ISO2002 XML betalingsbestanden 
 

Betalen via CT ISO 2002 XML (Credit Transfer) betalingsbestanden is heel krachtig doordat men in 

heel korte tijd grote aantallen betalingen kan uitvoeren. 

Doordat particulieren meestal slechts een beperkt aantal betalingen doen en banken bovendien een 

extra vergoeding vragen voor het verwerken van CT ISO2002 XML betalingsbestanden is deze 

methode eigenlijk meer aangewezen voor verenigingen en zelfstandigen. 

In België biedt o.a. ING, (via Business’ Bank) de upload en verwerking van Credit Transfer 

betalingsbestanden aan vrij interessante voorwaarden aan. De meeste banken werken ook via 

ISABEL. Betalingsbestanden worden dan in een extra beveiligde digitale envelop geplaatst. 

In de meeste bedrijven is betalen via betalingsbestanden is al vrij lang ingeburgerd. De 

betalingsgegevens worden dan vanuit het boekhoudprogramma aangeleverd. 

Met Hot-Accounts kunnen nu ook particulieren, verenigingen en zelfstandigen die geen dagelijkse 

boekhouding voeren gebruik maken van deze betalingsmethode. Zeker als de informatie betreffende 

de aan te maken betalingen beschikbaar is in bv. Excel of een ander gemakkelijk toegankelijk systeem 

is deze werkwijze interessant. 

Het Hot-Accounts programma werd herhaaldelijk aangepast om de aanmaak van betalingsbestanden 

zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk te maken. Zo is er nu de mogelijkheid om bij het importeren 

van transacties automatisch goedgekeurde begunstigden aan te maken. De transacties zelf kunnen 

ook automatisch ingelezen worden in de betalingsmodule. Met de ‘Aanmaak Rekeningen Assistent’ 

werd het aanmaken van een betalersrekening sterk vereenvoudigd.  

Als de informatie betreffende de aan te maken betalingen zich in een extern systeem bevindt en naar 

Excel of naar het Windows klembord kan gekopieerd worden is importeren van deze gegevens 

uiteraard de aangewezen werkwijze. Men kan in dat geval eventueel een aparte Hot-Accounts 

database gebruiken voor het genereren van betalingsbestanden. 

Uiteraard kan men ook in de normale Hot-Accounts database eerst manueel betalingstransacties 

invoeren en deze dan opnemen in een betalingsbestand.  

Welke methode men ook kiest, belangrijk is dat de informatie betreffende de betalingen 100% 

betrouwbaar is. 

Gegevens zoals Naam begunstigde, IBAN, BIC en Landcode worden opgeslagen in 

‘Begunstigden/Betalers’ records. Men kan via een check box aangeven of de gegevens (vooral Naam 

en IBAN) gecontroleerd en correct zijn.  

Bij import van transacties kan men aangeven om tegenpartij records automatisch aan te maken via 

de ‘Auto-creatie TP’ check box. Als men ook de ‘Goedgek.’ check box aanvinkt worden goedgekeurde 

tegenpartij records aangemaakt. Het programma voert dan wel extra controles uit op Naam, IBAN, 

BIC, en Landcode. 
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Betalersrekening 
 

Om een rekening in Hot-Accounts als betalersrekening te kunnen gebruiken moeten volgende 

voorwaarden voldaan zijn: 

- De rekening is een IBAN rekening 

- Het corresponderende record in Begunstigden/Betalers moet goedgekeurd zijn (Nb: om 

eigen rekeningen te kunnen goedkeuren is ook adres informatie verplicht) 

- Op bankniveau moet het veld URL Website een webpagina aangeven (normaliter de online 

bank web inlogpagina) 

Als voorbeeld definieer ik hier een ING zichtrekening, ING_ZR, met IBAN, URL website van de bank en 

adres informatie betreffende de eigenaar (mijzelf). 

Nb: als men een rekening aanmaakt via de ‘Aanmaak Rekening Assistent’ met IBAN, URL Website 

ingevuld evenals het volledig adres van de eigenaar van de rekening, dan voldoet men automatisch 

aan bovenstaande voorwaarden. 

Banken kunnen uiteraard nog extra voorwaarden stellen. De meest voor de hand liggende 

voorwaarde is dat de rekening een zichtrekening is. 
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Activeren van een betalingssessie 
 

Om een betalingssessie te activeren kiest men in het Transacties scherm een rekening die als 

betalersrekening is opgezet (zie eerdere voorwaarden) en drukt dan op de Betalingen toets. 

 

- Selecteer een rekening die als betalersrekening werd opgezet 

- Druk op de toets ‘Betalingen’ 

 

We bekomen een scherm dat uit 5delen bestaat:  

- Een menubalk die afwijkt van deze in andere schermen en opties bevat die specifiek zijn voor 

bepaalde betalingsacties.  

- Een bovenste rooster dat informatie bevat betreffende de betalende rekening 

- Rechts een aantal knoppen. Vooral de Creëer CT en Contr. CT zijn voor betalingsbestanden 

van belang. 
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- Beneden een rooster dat informatie bevat betreffende betalingen die we willen uitvoeren 

(actueel leeg) 

- In het midden de webpagina zoals die eerder voor de betreffende bank werd ingegeven. 

 Wij zouden hier kunnen inloggen, maar dit geeft uiteraard weinig meerwaarde dan gewoon 

rechtstreeks buiten het programma om inloggen. 

Belangrijk is te beseffen dat, ook als we naar een ander scherm zouden navigeren, de betalingssessie 

nog actief blijft. Een betalingssessie (en ook de webbrowser) wordt afgesloten als we op de toets 

‘Afsluiten’ drukken. We gaan dan terug naar het Transacties scherm. 

 

Betalingstransacties 
 

Als 1e scenario geven we manueel de te betalen transacties in via het Transacties scherm. 

Vanuit betalingsstandpunt zijn volgende punten van belang: 

- De rekening moet uiteraard een rekening zijn die opgezet is als betalersrekening 

- De datum = gevraagde betalingsdatum  

- Het bedrag moet negatief zijn 

- De opmerking fungeert als betalingsreferentie (Nb: de lengte is beperkt tot 35 posities!) 

o Nb: het programma herkent gestructureerde referenties voor België, Nederland en 

Internationaal) 

o Nb: Belgische gestructureerde referenties mag men al dan niet met *** ingeven. 

- De begunstigde is verplicht en moet goedgekeurd zijn. 

- De betaalstatus=1  

 

 Als voorbeeld geven we volgende transactie in, met als begunstigde Telenet en met 

(Belgische) gestructureerde referentie. (Nb: ik heb eerder 1000 EUR naar deze nieuwe ING 

rekening getransfereerd om deze transactie mogelijk te maken)  
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Activeren betalingssessie met een of meerdere te betalen transacties 
 

Om een betalingssessie te activeren met een of meerdere te betalen transacties is het belangrijk om 

deze betaling(en) aan te duiden in de lege kolom vooraan! Klikt men gewoon in het rooster zelf dan 

wordt wel een betalingssessie geactiveerd maar worden geen te betalen transacties meegenomen. 

Bij correct aanklikken zien we boven de ‘Schrappen’ toets het aantal geselecteerde lijnen evenals het 

totaal bedrag van deze lijnen. Nb: ook de betalersrekening moet in het veld ‘Rekening’ staan. 

 We klikken (vooraan) op de net toegevoegde transactie van Telenet en drukken dan op de 

toets ‘Betalingen’ 

 

We krijgen de fout dat ten minste één transactie een niet-goedgekeurde Begunstigde bevat. (Nb: bij 

het ingeven van de transactie was Telenet trouwens niet zichtbaar via de normale opzoekingsfunctie 

en hebben we het checkboxje achter ‘Toon’ moeten aanvinken om Telenet zichtbaar te maken. De 

tegenpartij opzoeking toont namelijk standaard enkel goedgekeurde records) 
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 Wij corrigeren dit even in het Begunstigden/betalers scherm door de gegevens van Telenet 

te controleren en dan de check box ‘Goedgek.’ Aan te vinken. Nb: ook de landcode 

invullen! 

Nu we toch in dit scherm zijn controleren we nog enkele andere begunstigden en vinken deze aan als 

‘Goedgekeurd’. 

In het Transacties scherm maak ik verder nog een transactie aan voor een andere nog uit te voeren 

betaling. 

 

Eigenlijke aanmaak en controle betalingsbestanden 
We selecteren nu deze twee transacties om te betalen. 

 

 Klik eerst op de eerste lijn die we willen betalen (Nb: dit aanklikken is belangrijk omdat, om 

een betaling te activeren, in het Rekening veld de rekening moet staan die zal betalen. Door 

op een lijn te klikken worden nl. de gegevens betreffende de lijn naar de inputzone 

gekopieerd) 

 Klik nu vooraan op de twee eerste transactie lijnen om deze transacties op te nemen in een 

betalingssessie (boven de ‘Schrappen’ toets zien we dat 2 lijnen werden geselecteerd voor 

een totaalbedrag van -105,25 EUR) 

 Druk op de toets ‘Betalingen’ 
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We bekomen nu een betalingsscherm dat beneden de twee geselecteerde transacties bevat.  

NB: voor het louter aanmaken van betalingsbestanden IS HET NIET NODIG om nu in te loggen! Als 

men de Plak Alles of de Plak methode zou willen gebruiken is aanloggen wél noodzakelijk. 

 

 

 Om het betalingsbestand aan te maken voor deze twee transacties drukken we gewoon op 

de ‘Creëer CT’ knop. 
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Het programma genereert een naam voor het bestand die we eventueel nog kunnen wijzigen. We 

kunnen ook aangeven in welke folder het bestand moet geplaatst worden. 

 Aanvaard of wijzig de naam van het betalingsbestand 

 Duid aan in welke folder het betalingsbestand moet geplaatst worden 

 Druk op ‘Open’ (Het bestand wordt in de gekozen folder geplaatst) 

 

Controleren van het betalingsbestand 

Het is een goede werkwijze om het aangemaakte bestand te controleren op conformiteit. Dit kan in 

de eerste plaats via de toets ‘Contr.CT’. 

Nb: uiteraard zal ook de bank nog een grondige controle uitvoeren maar het is uiteraard beter 

eventuele fouten nu al te detecteren en te verbeteren. 
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Het programma vraagt ons het betalingsbestand dat we willen controleren aan te duiden. 

 We klikken op het te controleren betalingsbestand 

 Druk op ‘Open’ 
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We krijgen een scherm dat in vrij leesbare taal een samenvatting geeft van de inhoud van het 

bestand. Fouten worden uiteraard ook aangegeven. 

 

Nb: de ‘BBA’ voor de betaling van TELENET duidt op een Belgische gestructureerde referentie. Het 

programma heeft de sterren verwijderd. 

Nb: dit rapport wordt eveneens met dezelfde naam, maar als txt-bestand in dezelfde folder 

geplaatst. Het is uiteraard het XML bestand dat voor verwerking naar de bank moet gestuurd 

worden. 
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Als er fouten zijn (bv. foutieve IBAN) dan wordt dit ook aangegeven. 

 

De laatste lijn geeft een samenvatting van de fouten.  

In de tekst zelf zien we meer details betreffende de fout(en). 
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NB: We kunnen ook op het XML betalingsbestand zelf klikken. Dat is al veel minder leesbaar: 

 

 Als de controle van het XML bestand geen fouten oplevert dan kan men het bestand 

opladen in de online webapplicatie van de bank en daar de instructies volgen voor de 

verdere verwerking. (Nb: dit kan volledig buiten het Hot-Accounts programma gebeuren) 

Nb: in de menubalk van het betalingsscherm is er een mogelijkheid tot wijzigen van de 

standaardopties voor het genereren van Credit Transfer betalingsbestanden. Zo kan men bv. ook 

Niet-SEPA betalingsbestanden aanmaken of de kostendrager wijzigen. Het is aan de gebruiker om 

zich bij de bank hierover te informeren. SEPA betalingen zijn kosteloos en zijn aangewezen voor 

betalingen in de Eurozone. 
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Afsluiten betalingssessie 
 

Als het betalingsbestand is aangemaakt en gecontroleerd kan men de betalingssessie in Hot-

Accounts afsluiten. 

 Daartoe drukt men in de menubalk op ‘Afsluiten’ 

 

 

Een schermpje vraagt of we al dan niet de statuscode van de transacties bij het afsluiten naar 

status=2 (=betaald) willen zetten. 

Als de betaling is uitgevoerd (of althans doorgegeven werd naar de bank) kunnen we hier met Ja op 

antwoorden.  

We keren terug naar het transacties scherm. Als we op een net betaalde lijn klikken, zien we dat de 

status naar 2 werd gewijzigd. 
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Moesten we deze lijn opnieuw selecteren voor een betaling dan krijgen we een foutboodschap.

Zoals eerder vermeld worden enkel transacties met betaalstatus=1 aanvaard voor een 

betalingssessie. 

 

In het vorige hebben we een betalingsbestand aangemaakt op basis van manueel ingevoerde 

transacties. 

Als de informatie betreffende de aan te maken betalingen zich in een extern systeem bevindt kan 

men beter de importfunctie van Hot-Accounts gebruiken. Als de juiste opties aangevinkt worden 

kunnen goedgekeurde begunstigden automatisch aangemaakt worden en de geïmporteerde 

transacties ook automatisch in een betalingssessie ingelezen worden.  

 

Volgende screencasts tonen hoe via import snel betalingsbestanden kunnen aangemaakt worden. 

In deze voorbeelden wordt een Hot-Accounts database gebruikt met als enige functie het aanmaken 

van betalingsbestanden. 

Screencast: Aanmaak betalingsbestanden (Engelstalig) 

 
De volgende screencast toont bovendien hoe men bv. in Excel leveranciersfacturen bijhoudt en op 

basis daarvan betalingsbestanden in Hot-Accounts aanmaakt. 

Screencast: Aanmaak betalingsbestanden vb2 (Engelstalig) 

 

https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Club3.mp4
https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Club3.mp4
https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Club4.mp4
https://www.hot-accounts.com/HA_Screencasts/Club4.mp4

