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1 Inleiding
Doel en doelgroep
Dit document beschrijft de foutmeldingen en statusmeldingen die door de BIV kunnen worden
teruggestuurd aan partijen die gebruik maken van services die onderdeel uitmaken van de
volgende het koppelvlak BIV: WUS 2.0 voor Bedrijven versie 1.2.
Bij de totstandkoming van nieuwe services en nieuwe verwerkingsprocessen binnen deze
koppelvlakken kunnen nieuwe fout- en statusmeldingen worden gedefinieerd. Dit document is
bijgewerkt voor versie 1.2 van het koppelvlak.
Ondersteuning
Informatie met betrekking tot ondersteuning bij het gebruik van de services van de BIV is
beschikbaar op de website: https://sbrnexus.nl/.
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2 Berichtenverkeer
Inleiding
In onderstaande paragrafen staan de foutcodes die kunnen voorkomen bij gebruik van de services
van de BIV. Elke foutcode heeft een drieletterige prefix. Deze prefix geeft weer voor welke service
de fout is opgetreden.
De volgende prefixen worden gehanteerd (tussen haakjes de service die de fout genereert):
 ALS (Aanleverservice): fouten tijdens de aanlevering van de informatie.
 AFS (Afleverservice): fouten tijdens de aflevering van de informatie.

Aanleveren
De volgende foutcodes kunnen vanuit de Aanleverservice optreden:
Foutcode

Elementen
Faultcode

Client

Faultstring

Algemene fout

Faultactor

Intermediair

Detail
Foutcode

ALS100

Foutomschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties
en kan hierdoor niet door de BIV worden verwerkt.
De volgende fout is opgetreden:
 <element> niet aanwezig
 De waarde van <element> is groter dan de
toegestane lengte
 <element> bevat een niet toegestane waarde

ALS100

‘MCS101: Kenmerk
aanwezig.’

Het veld Kenmerk mag geen waarde bevatten.

ALS100

‘MCS121:
EerderAanleverkenmerk
aanwezig.’

Het veld eerderAanleverkenmerk mag geen waarde
bevatten.
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ALS100

‘MCS103: berichtsoort niet
aanwezig.’

Hier wordt gecontroleerd of er in het veld berichtsoort
een waarde is ingevuld.

ALS100

‘MCS120: Het is niet
mogelijk om bijlagen mee
te sturen in het bericht.’

Het veld berichtBijlagen mag geen waarde bevatten.

ALS100

‘MCS109: berichtInhoud
niet aanwezig.’

Hier wordt gekeken of er minimaal één karakter in het
veld berichtInhoud is opgegeven

ALS100

MCS106:
identiteitBelanghebbende
niet aanwezig.’

Het veld identiteitBelanghebbende moet een waarde
bevatten.

ALS100

‘MCS107:
Autorisatieadres niet
aanwezig.’

Het veld Autorisatieadres moet een waarde bevatten

ALS100

‘MCS104: Het verzoek is
groter dan 3MB en kan
hierdoor niet door de
infrastructurele
voorzieningen worden
verwerkt.’

De omvang van de aanlevering moet gelijk of kleiner
zijn dan 3mb.

ALS100

‘MCS201: De waarde van
aanleverKenmerk is groter
dan de toegestane lengte.’

Als het aanleverKenmerk niet gelijk of kleiner dan 40
karakters is, wordt de fout gegeven.

ALS100

‘MCS204: De waarde van Als het IdentitieitBelanghebbende niet gelijk of kleiner
IdentitieitBelanghebbende dan 20 karakters is, wordt de foutmelding gegeven.
is groter dan de toegestane
lengte.’

ALS100

‘MCS205: Autorisatieadres Valideert of het Autorisatieadres valide is.
bevat een niet toegestane
waarde.’

Foutcode

Elementen
Faultcode

Client

Faultstring

Algemene fout

Faultactor

Intermediair
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Foutcode

Elementen
Detail
Foutcode

ALS140

Foutomschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties
en kan hierdoor niet door de infrastructurele
voorzieningen worden verwerkt.
De volgende fout is opgetreden:
 <MCS xx>

ALS140

‘MCS202: berichtsoort
bevat een niet toegestane
waarde.’

Als de berichtsoort niet is toegestaan, wordt er een
foutmelding gegeven.

ALS140

‘MCS215:
Schemareferentie
rapportage incorrect of
geen geldige
aanleveringstermijn voor
betreffende type
rapportage.’

De schemareferentie is niet valide.

ALS140

‘MCS216: De
bestemmende bank in het
rapport komt niet overeen
met de gekozen
berichtsoort.'

De bestemmende bank (‘DestinationBank’) in het
instance document moet gelijk zijn aan het berichtsoort.
Bestemmende bank

Berichtsoort

ABN AMRO Bank
ING Bank
Rabobank
Overige

ABNAMRO_kred
ING_kred
Rabobank_kred
Volksbank_kred

Zie berichtsoortentabel_SBR Nexus op
www.sbrnexus.nl voor meer informatie over bestaande
berichtsoorten.
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Foutcode

Elementen
Faultcode

Client

Faultstring

Algemene fout

Faultactor

Intermediair

Detail
Foutcode

ALS150

Foutomschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties
en kan hierdoor niet door de infrastructurele
voorzieningen worden verwerkt.
De volgende fout is opgetreden:


ALS150

'MCS210: Het
meegegeven
IdentiteitBelanghebbende
komt niet overeen met het
IdentiteitBelanghebbende
in het bestaande
verantwoordingsproces.'

Foutcode

Elementen

<MCS xx>

Hier wordt het meegegeven ‘identifier bank-id’ (KvK
nummer) in het instance document vergeleken met
IdentiteitBelanghebbende in de aanlevering.
Als er geen match te maken is op basis van KvKnummer zal de volgende fout gegeven worden.

Detail
Foutcode

VAS500

Foutomschrijving

Validatiemelding uit de validatieservice (Batavia)






at line xx col xx
cvc-enumaration-valid:
cvc-complex-type:
<element>
type.validate:
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Afleveren
De volgende foutcodes kunnen vanuit de Afleverservice optreden:
Foutcode

Elementen
Faultcode

Client

Faultstring

Algemene fout

Faultactor

Bank

Detail
Foutcode

AFS100

Foutomschrijving

Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties
en kan hierdoor niet door de BIV worden verwerkt.
De volgende fout is opgetreden:


AFS100

‘endpoint bevat een niet
toegestane waarde.’

<omschrijving>

Het endpoint heeft een onjuiste waarde waardoor het
bericht niet afgeleverd kan worden bij de bank.
Zie Aansluitnotitie softwareleveranciers op
www.sbrnexus.nl voor actuele endpoints.
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