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Bron:   ABN AMRO internetbankieren 
 
Foutmelding:
  
 
 

1 Inleiding 
Bij het importeren van een batchbestand kan ABN AMRO Internetbankieren een waarschuwing 
weergeven dat het message Id van het geïmporteerde bestand al een keer is gebruikt. Dit kan betekenen 
dat u hetzelfde bestand meerdere keren heeft (geprobeerd) te importeren. 
 
Een melding inzake een eerder gebruikt message id is in principe niet blokkerend. Indien u de batch niet 
kunt verzenden en laten uitvoeren, dan is er vaak nog een ander probleem. Er is sprake van een 
additioneel probleem indien de batch de status “afgekeurd” heeft.  
 
De volgende melding verschijnt in dat geval onder het kopje “bestanddetails”:   
 

2 Oplossing 
Om de melding van het eerder gebruikte message ID op te lossen, opent u de SEPA Incasso of SEPA 
Betalen tool. Vervolgens gaat u naar het tabblad HISTORIE. In het geel gearceerde veld vindt u het 
eerstvolgende nummer wat als message ID zal worden gebruikt. 
 
Indien u beschikt over SEPA Incasso of SEPA Betalen versie 20140104 of recenter, dan ziet dit scherm er 
uit zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven. U kunt het getal in de gele cel aanpassen naar een 
hoger nummer. Staat er bijvoorbeeld 9000000001, dan kunt u hier bijvoorbeeld van maken 
90000000005. Zorgt u er wel voor dat u het aantal cijfers niet aanpast. 
 

 
 
Indien u beschikt over een SEPA Betalen of SEPA Incasso tool van een eerdere versie dan klikt u eerst op 
de button “Historie verwijderen” waarna u tevens het nummer in het geel gearceerde veld kunt 
aanpassen. 
 

3 Voorkomen van een duplicaat message ID 
U kunt het gebruik van een duplicaat message ID voorkomen door altijd via hetzelfde SEPA Betalen of 
SEPA Incasso bestand uw batchbestanden aan te maken. De tool kan dan het message ID historie 
onthouden en er voor zorgen dat er geen duplicaat nummers aan de aangemaakte batches worden 
toegewezen. 
 



 

  

 FOUT MESSAGE ID (ABN) 

 

Daarnaast kunt u een melding over een duplicaat message ID voorkomen door in het geval het uploaden 
van een batchbestand mislukt, deze niet opnieuw te uploaden. Maak in dat geval altijd via SEPA 
Betalen/SEPA Incasso een nieuw batchbestand aan welke u vervolgens kunt uploaden. 
 

4 Is uw probleem niet opgelost? 
Indien uw probleem niet is opgelost, dan is er waarschijnlijk een tweede probleem aanwezig waarom de 
batch niet kan worden uitgevoerd. Onder “overzicht van batches binnen dit bestand (1)” kunt u op de 
afgekeurde batch klikken zoals onderstaand staat weergegeven. 
 

 
 
In het scherm wat verschijnt kunt u nagaan welke fout is aangetroffen, zoals in onderstaand voorbeeld 
een probleem met het incassocontract. Ook kunnen er fouten in de individuele transacties aanwezig zijn, 
dit vindt u in het “overzicht van transacties binnen deze batch”. 
 

 
 
Controleert u welke specifieke foutmelding wordt weergegeven. In geval van problemen aangaande het 
incassocontract, limieten, etc neemt u contact op met uw eigen bank. 
 
In geval van andere problemen kunt u contact opnemen met support@sepabestand.nl. Stuurt u in dat 
geval altijd een schermprint van de betreffende specifieke foutmelding mee alsmede het geïmporteerde 
XML-bestand. 
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