Voorkom afkeuringen van uw SEPA-batches
Alle SEPA betaal- en incassobatches moeten de juiste velden (‘tags’) bevatten. Bij veel batches
ontbreken de velden:
 ‘Number of Transactions (‘NbOfTxs’, aantal transacties)
 ‘Control Sum’ (‘CtrlSum’, totaal bedrag)
op bestand en/of batchniveau. Of deze velden bevatten een onjuiste waarde.
Als u een bestand en/of batch aanlevert waarin deze velden ontbreken of onjuist, dan ziet u een
waarschuwing.

Pas dan zo snel mogelijk uw bestand en/of batch aan om afkeuringen te voorkomen

Waar in het XML-bestand moeten de velden (‘tags’) NbOfTxs en CtrlSum staan?
In het XML-bestand moeten de velden (‘tags’) NbOfTxs en CtrlSum altijd op twee plekken staan, namelijk
in de:
 Group Header (bestandniveau)
 Payment Information (batchniveau)

Group Header
De velden (‘tags’) in de Group Header (bestandniveau), <GrpHdr>, bevatten gegevens die van
toepassing zijn op het hele bestand. Als een bestand meerdere batches bevat, dan wordt op dit niveau
het totaal aantal transacties, <NbOfTxs>, van alle batches samen en het totaal bedrag, <CtrlSum>, van
alle batches samen vermeld.

1

Dit ziet er als volgt uit:
<GrpHdr>
<MsgId>000001</MsgId>
<CreDtTm>2019-03-13T14:52:09</CreDtTm>
<NbOfTxs>12</NbOfTxs>
<CtrlSum>386.00</CtrlSum>
<InitgPty>
<Nm>Klantnaam</Nm>
</InitgPty>
</GrpHdr>
Dit veld, <NbOfTxs>12</NbOfTxs>, bevat het totaal aantal transacties van alle batches samen in het
bestand.
Dit veld, <CtrlSum>386.00</CtrlSum>, bevat het totaal bedrag van alle batches samen in het bestand.

Payment Information
De velden (‘tags’) in de Payment Information (batchniveau), <PmtInf>, bevatten gegevens die van
toepassing zijn op die specifieke batch. Op dit niveau wordt in het veld (‘tag’) <NbOfTxs> het totaal aantal
transacties van deze batch vermeld en in het veld (‘tag’) <CtrlSum> het totaal bedrag van deze batch.
Dit ziet er als volgt uit:
<PmtInf>
<PmtInfId>12345</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<NbOfTxs>4</NbOfTxs>
<CtrlSum>217.00</CtrlSum>
<PmtTpInf>
Dit veld, <NbOfTxs>4</NbOfTxs>, bevat het totaal aantal transacties van deze batch.
Dit veld, <CtrlSum>217.00</CtrlSum>, bevat het totaal bedrag van deze batch.

Overzicht onjuist en correct bestand

Disclaimer
Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ABN AMRO samengesteld. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. ABN AMRO is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de beschikbare informatie in dit document. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
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