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Voorwoord  

De Europese Norm EN 16931-1 "Semantic data model of the core elements of an electronic 
invoice" geeft factuurontvangers de mogelijkheid met een Core Invoice Usage Specification 
("CIUS") het gegevensmodel in te perken. Leveranciers zijn dan verplicht zich aan die inperking 
te houden. Facturen die er niet aan voldoen mogen door de ontvanger worden afgekeurd. Omdat 
het onwenselijk is wanneer iedere afnemer zijn eigen inperking definieert is in Nederland 
afgesproken slechts één inperking te hanteren door alle afnemers. Dit document specificeert deze 
inperking. 

Deze gebruiksinstructie is in lijn gebracht met de Core Invoice Usage Specification die door Peppol 
is uitgebracht. Peppol wordt in Nederland vertegenwoordigd door Simplerinvoicing. Deze 
gebruiksinstructie is bij Peppol aangemeld als een voor Nederland specifieke rule set. Dat 
betekent dat deze gebruiksinstructie binnen het Peppol netwerk verplicht moet worden 
gehanteerd door Nederlandse leveranciers. 

Het semantisch model volgens EN 16931-1 met de inperkingen in deze gebruiksinstructie is de 
opvolger van het Semantisch Model E-Factureren (SMEF). 



5 

Inleiding 

De Europese Commissie schat dat het massaal overgaan op elektronisch factureren in Europa een 
besparing oplevert van 240 miljard Euro in een periode van zes jaar. Daarom heeft de EC de 
doelstelling geformuleerd om elektronisch factureren in 2020 de meest gebruikte 
factureringsmethode te laten zijn. 

Om dit doel te bereiken is onder andere de Europese richtlijn 2014/55/EU1 uitgevaardigd en 
aangenomen door het Europees parlement. Deze richtlijn schrijft voor dat alle 
aanbestedingsplichtige organisaties elektronische facturen moeten kunnen ontvangen en 
verwerken. De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in een wijziging van de 
Aanbestedingswetgeving. Deze wijziging is van kracht vanaf 18 april 2019. 

Volgens de richtlijn en de wet behoren elektronische facturen te voldoen aan de Europese Norm 
EN 16931-1. Deze Norm bevat een semantisch gegevensmodel van een kernfactuur. Een 
kernfactuur moet bovendien opgemaakt zijn volgens één van twee syntaxen: UBL 2.1 of 
UN/CEFACT XML CII D16B (beide zijn implementaties van XML) om de kernfactuur 
geautomatiseerd te kunnen ontvangen en verwerken.   

Een kernfactuur is gebaseerd op de aanname dat met een beperkt aantal gegevenselementen de 
informatiebehoefte bevat voor de meest gebruikte facturen. De elementen van de kernfactuur zijn 
gedefinierd in hoofdstuk 7 van dit document. Daar is tevens aangegeven hoe de elementen worden 
geïnterpreteerd in de Nederlandse context en of en hoe hun cardinaliteit (optionaliteit en 
herhaling) en inhoud in die context worden beperkt. Met deze set van elementen kunnen facturen 
worden samengesteld die aan de wettelijke en commercële eisen voldoen.  

Implementatie van de kernfactuur in geautomatiseerde factureringssystemen (zendend en 
ontvangend) zal ertoe leiden dat het uitwisselen van elektronische facturen papieren facturen 
langzamerhand zal vervangen. 

Het gegevensmodel in EN 16931-1 voldoet aan de volgende criteria: 

— het is technisch neutraal en niet afhankelijk van de producten van bepaalde leveranciers; 

— het is niet in strijd met internationale standaarden op het gebied van e-facturatie; 

— het houdt rekening met de richtlijnen en wetgeving voor het beschermen van privacy, met 
name Richtlijn 95/46/EC; 

— het voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de BTW richtlijn 2006/112/EC2; 

— het maakt het mogelijk gebruiksvriendelijke, flexibele en efficiënte factureringssystemen in 
te richten; 

— het houdt rekening met de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en van 
decentrale en semi-overheidsorganen;  

                                                             

1 Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on electronic 
invoicing in public procurement: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0055. 

2 COUNCIL DIRECTIVE. 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax – 
last version: 2006L0112 - EN - 01.01.2015 - 016.001: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006L0112-20150101. 
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— het is zowel bruikbaar voor facturering tussen ondernemingen (B2B) als facturering van en 
naar overheden (B2G en G2B). 

Deze gebruiksinstructie voor Europese Norm (Dutch Core Invoice Usage Specification - NLCIUS) 
is opgesteld om een eenduidige implementatie van de Europese norm voor de basisfactuur in 
Nederland mogelijk te maken bij overheden en bedrijfsleven.De gebruiksinstructie is opgesteld 
door een brede werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid en het 
bedrijfsleven.  
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1 Scope 

 

Dit document specificeert de inperking op en het gebruik van de Europese Norm EN 16931-1. Dit 
document geldt voor alle e-facturatieprocessen in Nederland voor zover geen gebruik gemaakt 
wordt van een sectorspecifieke extensie. 

 Ontvangers van elektronische basisfacturen worden geacht geen aanvullende eisen te stellen 
aan facturen die conform deze gebruiksinstructie zijn opgesteld. 
  

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-1693112017-en.htm


8 

 

2 Normatieve referenties 

Naar de volgende documenten wordt normatief verwezen, ze zijn essentieel voor de interpretatie 
en implementatie van dit document. Voor ongedateerde referenties geldt de laatste uitgave.  

EN 16931-1, Kernelementen van een elektronische factuur 

EN ISO 3166-1, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: 
Country codes (ISO 3166-1) 

ISO 4217, Codes for the representation of currencies 

ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation 
of dates and times 

ISO 15000-5, Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) — Part 5: Core 
Components Specification (CCS) 

ISO/IEC 6523 (all parts), Information technology — Structure for the identification of 
organizations and organization parts 

UN/ECE Rec. 20 Codes for units of measure used in international trade. 

http://tfig.unece.org/contents/recommendation-20.htm 

UN/ECE Rec. 21. Codes for types of cargo, packages and packaging materials. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/rec21rev1_ecetrd195
e.pdf 

 

http://tfig.unece.org/contents/recommendation-20.htm
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/rec21rev1_ecetrd195e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec21/rec21rev1_ecetrd195e.pdf
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3 Termen en definities 

In dit document zijn de volgende termen en definities van toepassing: 

OPMERKING: Termen die in het gegevensmodel worden gebruikt zijn daar gedefinieerd. 

3.1 
elektronische factuur 
een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm 
die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt 

[BRON: Richtlijn 2014/55/EU] 

3.2 
semantisch gegevensmodel 
een gestructureerde reeks onderling logisch op elkaar betrekking hebbende termen en 
de desbetreffende betekenissen daarvan, die de kernelementen van een elektronische factuur 
specificeren  
 
3.3 
informatie-element 
semantisch concept dat kan worden gedefinieerd, onafhankelijk van representatie in een syntax  

3.4 
gestructureerd informatie-element 
informatie-element dat automatisch verwerkt kan worden 

3.5 
syntax 
de machineleesbare taal of taalvariant die wordt gebruikt om de in een elektronische factuur 
vervatte gegevenselementen weer te geven 
 
3.6 
business term 
de naam en identificatie die dienen als primaire referentie van een informatie-element  

3.7 
model van de kernfactuur 
semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een elektronische factuur 

3.8 
kernelementen van een elektronische factuur 
een verzameling van essentiële gegevenscomponenten die een elektronische factuur moet 
bevatten om grensoverschrijdende interoperabiliteit mogelijk te maken, met inbegrip van de 
gegevens die nodig zijn om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen 
 
3.9 
identificatie 
een rij tekens die wordt gebruikt om de identiteit vast te stellen van een objectinstantie binnen 
een identificatieschema en het te onderscheiden van alle andere objecten binnen dat schema  

OPMERKING: Een identificatie kan bestaan uit een woord, nummer, letter, symbool of enige combinatie 
daarvan, afhankelijk van het identificatieschema.  
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3.10 
identificatieschema 
verzameling identificaties van een bepaalde soort objecten met gemeenschappelijke 
identificatieregels  

3.11 
compliant 
enkele of alle elementen van het model worden gebruikt en alle regels worden gerespecteerd  

OPMERKING: Gebaseerd op de TOGAF3 definitie van een compliant specificatie. 

3.12 
conformant 
alle regels van het model worden gerespecteerd en sommige additionele elementen die niet in het 
model worden gedefinieerd worden eveneens gebruikt 

OPMERKING: Gebaseerd op de TOGAF3 definitie van een conformant specificatie.  

  

                                                             

3 TOGAF architecture compliance:  
http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap48.html 
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4 Het concept "basisfactuur" 

4.1 De basisfactuur 

EN16931-1 en de NLCIUS zijn gebaseerd op de idee dat een semantisch model met een minimum 
aan elementen dat ten grondslag ligt aan de elektronische factuur interoperabiliteit tussen 
factureringsystemen vergemakkelijkt. De traditionele aanpak is dat alle behoeften uit sectoren en 
diverse bedrijfsprocessen worden verwerkt in een alomvattend model. Vervolgens wordt dan 
bilateraal afgestemd welke elementen in een specifieke situatie daadwerkelijk nodig zijn. Door dit 
om te draaien wordt bilaterale afstemming overbodig. Het minimale model moet dan wel die 
elementen bevatten die wettelijk noodzakelijk zijn en de elementen die in het merendeel van de 
facturen gebruikt worden.  

Deze aanpak resulteert in een zogenaamde kern- of basisfactuur.  

4.2 Inhoud van de basisfactuur 

Het model van de basisfactuur is gebaseerd op de veronderstelling dat een beperkte maar 
voldoende set aan informatie-elementen volstaan voor de meeste factuurfuncties. Die functies 
omvatten onder andere het opstellen en afleveren van de factuur, validatie, boekhouding, BTW 
rapportage, betaling en controle. Het model bevat elementen die algemeen gebruikt en 
geaccepteerd worden en wettelijk noodzakelijk. Verondersteld is dat deze elementen reeds 
opgenomen zijn in de meeste administratieve applicaties. 
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5 Core Invoice Usage Specifications (CIUS) 

5.1 Introductie 

Hoewel het model van de basisfactuur uiterst beperkt is, kan het toch nog teveel opties bevatten. 
Het model is geschikt voor een veelheid van factureringsprocessen in heel Europa. Het blijkt dat 
het model in een bepaalde omgeving (bijvoorbeeld binnen Nederland) nog verder gespecificeerd 
moet worden om volledige automatisering van de factuurstroom mogelijk te maken. Hierom is de 
mogelijkheid geschapen om Core Invoice Usage Specifications (CIUSs) te creëren. Een CIUS perkt 
het model verder in, door bepaalde optionele elementen verplicht te stellen of door codelijsten in 
te perken. Ook kan een CIUS de Europese Norm verduidelijken met een nadere toelichting. Een 
factuur die voldoet aan een CIUS voldoet ook aan het model van de kernfactuur.  

 

Dit document is een Core Invoice Usage Specification voor gebruik in Nederland (NLCIUS). De 
NLCIUS geldt voor alle EN 16931 compliant implementaties. Ook voor systemen die elektronische 
facturen uit het buitenland ontvangen en verwerken. 

 

5.2 Inhoud van een CIUS 

Iedere CIUS, dus ook de NLCIUS, heeft als uitgangspunt het model in EN 16931-1. Dat model kan 
op de volgende wijzen worden ingeperkt:  

Tabel 1 — Type inperkingen 

 Type of change Example/remark 

 Elementen   

1 Sommige conditionele 
velden worden niet 
gebruikt 

Kan worden verwezenlijkt door de cardinaliteit in te perken van 
0..x to 0..0. Ontvangende systemen die het volledige model hebben 
geïmplementeerd hoeven hiervoor niet worden aangepast. Er 
moet voor worden opgepast dat nog steeds aan alle business rules 
wordt voldaan. 

2 Raad sommige 
elementen af 

Een aantal optionele elementen kunnen worden afgeraden. Voor 
facturatie in Nederland zijn deze elementen niet benodigd. Ze 
hoeven niet ondersteund te worden door ontvangende systemen. 
e-Facturen met deze elementen zijn geldig, maar hun voorkomen 
kan verwerking bemoeilijken. Indien deze elementen in een 
specifieke situatie toch nodig zijn, stem dat dan af met uw 
ontvanger. 

3 Versmal definites Een inperking of nadere precizering van definities (bijvoorbeeld 
het voorschrijven van een bepaalde vorm van identificatie) is niet 
in strijd met het model. 

4 Voeg synoniemen 
(bijv. vertalingen) toe 

Vertalingen en synoniemen kunnen de betekenis verduidelijken 
voor gebruikers. De oorspronkelijke term blijft geldend. 

5 Voeg verklarende tekst 
toe 

Verklarende tekst kan de betekenis verduidelijken voor 
gebruikers. Deze mag niet in de plaats komen van de bestaande 
definitie. 
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 Type of change Example/remark 

 Cardinaliteit   

6 Maak een optioneel 
element verplicht (0..x 
– > 1..x) 

Een optineel element uit de Europese Normfactuur is in de CIUS 
een verplicht element’.  

7 Perk het aantal 
herhalingen  in (x..n 
– > x..1) 

Het aantal herhalingen wordt ingeperkt. Bijvoorbeeld een 
bankrekeningnummer mag maximaal één keer opgenomen 
worden. 

 Semantisch data type   

8 Wijzig het datatype 
van tekst naar ... 

Als het datatype is gewijzigd van tekst naar een ander type kan 
een ontvangend systeem het datatype nog steeds verwerken.  

 Codes en 
identificatienummers 

  

9 Perk codelijsten in Indien op één element meerdere codelijsten van toepassing zijn 
kan er één uitgesloten worden. 

Daarnaast kan er binnen een codelijst een subset met toegestane 
waarden  gedefinieerd worden. 

 Business Rules   

10 Voeg niet 
conflicterende 
business rules toe 

Leidt tot verdere restrictie van de inhoud waar de ontvanger al 
rekening mee houdt. 

11 Maak een bestaande 
business rule meer 
beperkt 

Leidt tot verdere restrictie van de inhoud waar de ontvanger al 
rekening mee houdt. 

 Waardebereik van het 
element 

  

12 Beperk veldlengte Er wordt een aanbevolen maximale veldlengte gegeven. Hiermee 
is het voor verzender duidelijk welke lengte er maximaal gevuld 
mag worden en voor ontvanger welke lengte er minimaal 
verwerkt moet kunnen worden. 

13 Vereis bepaalde 
waarden of structuren 

Een systeem dat geen rekening houdt met de vereiste waarden 
kan het element nog steeds verwerken. Bijvoorbeeld een 
percentage veld mag uitsluitend een waarde tussen 0 en 100 
bevatten. 

14 Beperk het aantal 
cijfers achter de 
komma 

Minder cijfers achter de komma brengt geen 
verwerkingsproblemen met zich mee. 

5.3 Syntax mapping 

De voorkeurssyntax van de NLCIUS is UBL 2.1 (CEN/TS 16931-3-2). De syntaxmapping is 
beschikbaar bij het Standaardisatieplatform e-factureren. Het gebruik van de UN/CEFACT CII 
syntax (CEN/TS 16931-3-3) wordt afgeraden (maar is wel toegestaan). 
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5.4 CIUS identificatie 

In het element “Specification identification” in de factuur wordt aangegeven dat de factuur 
voldoet aan de NLCIUS, door middel van de string: 
urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0.  

Sector extensies die op de NLCIUS zijn gebaseerd worden geïdentificeerd door de string: 
urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0#conformant#urn:fdc:sector.nl:
sector:invoice:v1.0, waarbij "sector" de naam is van de betreffende sector, bijv. "setu".  

5.5 Compliance 

5.5.1 Algemeen 

Compliance met het model van EN 16931-1 kan worden vastgesteld op drie niveaus: 

— op het niveau van de specificatie (de NLCIUS); 

— op het niveau van de implementatie bij zenders en ontvangers;  

— op het niveau van individuele facturen. 

5.5.2 Compliance van de NLCIUS 

De NLCIUS is compliant met EN 16931-1, aangezien: 

— de NLCIUS geeft aan (in hoofdstuk 5) welke bedrijfsprocessen worden ondersteund. 
Bovendien ondersteunt de NLCIUS de wettelijke eisen in bepaalde scenario's; 

— de NLCIUS is ontwikkeld door een SMEF werkgroep (nu Standaardisatieplatform e-
factureren); 

— de NLCIUS geeft duidelijk aan in hoeverre het model verschilt van het model van EN 16931-
1; 

— iedere factuur die compliant is met de NLCIUS is ook compliant met EN 16931-1; 

— In het bericht wordt duidelijk aangegeven dat het compliant is met de NLCIUS; 

— de NLCIUS is gebaseerd op EN 16931-1; 

— de syntax binding van de NLCIUS gebruikt de syntax bindings van CEN/TS 16931-3, en 
daarmee de methodologie zoals beschreven in CEN/TS 16931-3-1. 

5.5.3 Compliance van zendende en ontvangende partijen 

Een ontvangende partij kan slechts dan compliance claimen als hij alle facturen ontvangt en 
verwerkt die voldoen aan het model en de business rules van de NLCIUS. Dat wil zeggen dat alle 
optionele elementen in de factuur mogen voorkomen en kunnen worden verwerkt. 

Een verzendende partij kan compliance claimen als hij facturen verzendt die alle verplichte 
elementen bevat zoals genoemd in de NLCIUS en een selectie van de optionele elementen, die 
bovendien aan alle business rules voldoen. 
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5.5.4 Compliance van individuele facturen 

Een individuele factuur is compliant met de NLCIUS als deze alle verplichte elementen bevat zoals 
genoemd in de NLCIUS en een selectie van de optionele elementen, die bovendien aan alle 
business rules voldoen.   
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6 Bedrijfsprocessen die door de basisfactuur en de NLCIUS worden 
ondersteund  

6.1 Betrokken partijen, hun rollen en relaties 

In het basis purchase-to-pay proces worden twee partijen onderkend: Afnemer en Leverancier. 
Deze partijen vervullen verschillende rollen, die kunnen worden vervuld door 
organisatieonderdelen of door externe organisaties. In figuur 1 zijn de rollen vermeld die in de 
kernfactuur kunnen worden genoemd, gespecificeerd of waarnaar kan worden verwezen. 

 

Figuur 1 — Partijen en rollen 

Als de rollen niet zijn gespecificeerd, dan wordt ervan uitgegaan dat de Leverancier de rol van 
Verkoper en Begunstigde vervult en dat hij zelf BTW aangifte doet. De Afnemer vervult dan de rol 
van Koper en Verzendadres. In sommige gevallen betaalt de Afnemer de BTW en is daarmee ook 
BTW aangever. 

Een factuur bestaat uit een kop en uit regels. De betrokken partijen en rollen worden alle op 
kopniveau gespecificeerd. 

Tabel 2 illustreert de verschillende rollen: 

Tabel 2 — Partijen en rollen 

Context Rol 
Element (zie 
hoofdstuk 8) 

Toelichting 

 Leverancier (Supplier): 

Handel Leverancier (Seller, invoice issuer) 
BG-4 Basisrol. Commercieel en 

fiscaal verantwoordelijke. 

Facturering Verstuurd door BT-34 Bv. administratiekantoor. 

Levering Opdrachtnemer - Wordt niet vermeld 

Betaling Begunstigde BG-10 Bv. factoring service. 

Inkoopproces

Bestellen

Afleveren

Betalen

Leverancier Afnemer

Verkoper Koper

Leveradres

Begunstigde

Fiscaal 

vertegenwoordiger

is rol van

is rol van

is rol van

Is rol

van
Maakt

deel uit

van

maakt

deel uit

van

maakt

deel uit

van

vertegenwoordigt
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Belasting Fiscaal vertegenwoordiger 
BG-11 Verantwoordelijk voor BTW 

afdracht. 

Contact Contactpersoon  
BG-6 Relevante contactpersoon van 

de leverancier 

 Afnemer (Customer): 

Handel Afnemer (Buyer, invoice receiver) 
BG-7 Basisrol. Commercieel en 

fiscaal verantwoordelijke. 

Facturering Verstuurd aan BT-49 Bv. shared service centrum. 

Bestelling Opdrachtgever 
BT-46 Identificatie van de afnemer 

(buyer) in de rol van 
opdrachtgever 

Aflevering Afleveradres 

BT-70,  

BT-71,  

BG-15 

Kan een andere partij of 
organisatieonderdeel zijn.  

Betaling Betaler - Wordt niet vermeld 

Contact Contactpersoon  
BG-9 Relevante contactpersoon van 

de afnemer 

 

Andere partijen kunnen ook een rol spelen in de handelstransactie, maar zij worden niet 
gespecificeerd in de kernfactuur.  

Wanneer de goederen of diensten worden besteld door een medewerker van organisatie A, maar 
de factuur wordt gestuurd aan organisatie B (bijvoorbeeld een inkooporganisatie), dan is 
organisatie B de Afnemer (contractpartij, BG-7). De medewerker van organisatie A wordt vermeld 
als contactpersoon (BG-9) en de organisatie A als opdrachtgever (BT-46). 

Dus wanneer de goederen of diensten zijn besteld door een medewerker van organisatie A, maar 
de factuur moet worden gestuurd naar organisatie B, dan is organisatie B de Afnemer en de 
medewerker van organisatie A de contactpersoon van de Afnemer. 

Indien het nodig is om de Opdrachtgever te identificeren, apart van de Afnemer, dan wordt 
daarvoor het identificatienummer van de Afnemer (BT-47) gebruikt. De Opdrachtgever is immers 
een rol van de Afnemer. 

Wanneer een administratiekantoor of shared service centrum de factuur verwerkt namens de 
inkopende partij, dan is de inkopende partij de Afnemer (BG-7). De factuur wordt gestuurd aan 
het administratiekantoor of shared service centrum (BT-49 Buyer electronic address). 

Wanneer de goederen of diensten zijn gekocht door organisatie A (contractpartij), maar geleverd 
aan organisatie B, dan is organisatie A de Afnemer en opdrachtgever (BG-7, BT-46) en wordt het 
adres van organisatie B vermeld in het afleveradres (BG-15). 

Wanneer de factuur gericht is aan organisatie A, maar betaald wordt door organisatie B, dan 
wordt organisatie B niet apart op de factuur vermeld. 

Wanneer de factuur gestuurd wordt door organisatie A, maar moet worden betaald aan 
organisatie B (administratiekantoor of factor), dan wordt organisatie B vermeld als Payee (BG-
10). 
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Wanneer de factuur is gestuurd door (een buitenlandse) organisatie A, maar organisatie A laat 
zich in Nederland vertegenwoordigen door een fiscaal vertegenwoordiger, dan worden de 
gegevens van die fiscaal vertegenwoordiger vermeld in BG-11 Seller Tax Representative Party. 

Soms geschiedt de inkoop onder een gezamenlijk contract van inkopende organisaties of van een 
moederorganisatie. De contractpartij of de inkopende organisatie is de Afnemer. Dit is afhankelijk 
van hun rol:  

• Als de inkopende partij zelf die rol vervult (en bijv. zijn BTW nummer op de 
bestelling heeft vermeld), dan worden de gegevens van de inkopende partij bij 
BG-7 vermeld en wordt aan het contract gerefereerd in BT-12.  
Inkopende partij = Afnemer →  Gegevens inkopende partij bij BG-7 vermelden 
        Refereren aan contract in BT-12. 

 
• Als de contractpartij die rol vervult wordt deze bij BG-7 vermeld en de 

inkopende partij als diens contactpersoon (BG-9).  
Contractpartij = Afnemer →Gegevens inkopende partij bij BG-7 vermelden 
       Inkopende partij als contactpersoon bij BG-9 

In het contract of op de bestelling dient vermeld te worden welke keuze de leverancier moet 
maken bij het opstellen van de factuur. 

 

6.2 Ondersteunde bedrijfsprocessen 

6.2.1 Introductie 

Het model van de kernfactuur ondersteunt het basis 'purchase-to-pay' proces. Dat proces kent 
vele varianten. In deze paragraaf wordt een aantal varianten beschreven die expliciet door het 
model worden ondersteund. Dat wil overigens niet zeggen dat andere varianten niet worden 
ondersteund. Bij iedere variant is aangegeven of die op dit moment wordt gebruikt door 
Nederlandse (publieke) afnemers. 
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6.2.2 Factureren van goederen en diensten die zijn geleverd op bestelling, gebaseerd op 
een  contract (P1) 

 

Figuur 2 — Facturatie van leveringen na bestelling, gebaseerd op een contract4 

Leverancier en afnemer hebben onderling een contract gesloten, waarin de voorwaarden tot 
levering zijn opgenomen (waaronder meestal de prijsstelling). Daadwerkelijke levering vindt pas 
plaats na de uitwisseling van een bestelling. 

Dit is binnen het bedrijfsleven en de overheid een veel toegepast inkoopproces. 

De kernfactuur ondersteunt één bestelling en één levering. Indien de bestelling leidt tot 
verschillende leveringen worden er verschillende facturen uitgewisseld. Verzamelfacturen 
worden door het model niet ondersteund. 

                                                             

4 Zie voor de betekenis van de symbolen de Business Process Model and Notation specificatie 
www.bpmn.org. 
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6.2.3 Periodieke facturering van leveringen, gebaseerd op een contract, maar zonder 
bestellingen (P2) 

 

Figuur 3 — Periodieke facturering van leveringen, gebaseerd op een contract, maar 
zonder bestellingen 

In sommige gevallen is er wel een contract gesloten, maar wordt niet geleverd op basis van 
bestellingen. Voorbeelden zijn abonnementen en utilities. In veel gevallen moet ook bij utitlities 
een inkooporder worden gespecificeerd, waardoor in feite proces 1 of  3 wordt gebruikt. 

6.2.4 Facturering van incidentele leveringen, na bestelling (P3) 

 

Figuur 4 — Facturering van incidentele leveringen, na bestelling 

Bij incidentele inkoop hoeft er geen contract te bestaan. Bestellingen zijn bijv. telefonisch 
doorgegeven of ingegeven op de schermen van een webwinkel. Om juist verwerkt te worden dient 
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de factuur een referentie te bevatten naar zo'n bestelling. Dat kan de naam van de employé zijn 
die de bestelling heeft doorgegeven. 

Dit is in het meest voorkomende proces, daar in veel gevallen kan worden volstaan met het 
vermelden van de inkooporder op de factuur. Referentie naar het contract is niet altijd vereist. 

6.2.5 Betaling vooraf (P4) 

 

Figuur 5 — Betaling vooraf 

De levering kan gedeeltelijk vooraf zijn betaald. De factuur vermeldt het bedrag dat reeds betaald 
is en het bedrag dat nog open staat. 

6.2.6 Betaling na bestelling (P5) 

 

Figuur 6 — Betaling na bestelling 



22 

De levering kan ook reeds in zijn geheel zijn betaald, bijvoorbeeld met een credit card. Dit bedrag 
moet op de factuur als vooruitbetaald worden vermeld, het te betalen bedrag komt daarmee op 
nul. 

6.2.7 Betaling vooraf, na bestelling, op basis van een contract (P6) 

 

Figuur 7 — Betaling vooraf, na bestelling, op basis van een contract 

In de meeste gevallen zal betaald worden na levering. Soms echter wordt eerst de factuur 
verstuurd, de betaling afgewacht en pas dan geleverd. Bij het Rijk is dit het geval bij 
voorfinanciering. 

6.2.8 Referentie naar een verzendadvies (P7) 

 

Figuur 8 — Referentie naar een verzendadvies 
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Na ontvangst van de bestelling stuurt de leverancier een despatch advice(verzendadvies) om de 
levering aan te kondigen. De factuur verwijst daarnaar. De inhoud van factuur en despatch advice 
moeten overeenkomen. De factuur verwijst naar slechts één verzendadvies. 

Dit proces wordt (nog) nauwelijks gebruikt bij leveringen aan de overheid. In de handel komt het 
wel vaak voor. 

6.2.9 Referentie naar een ontvangstbewijs (P8) 

 

Figuur 9 — Referentie naar een ontvangstbewijs 

De kernfactuur biedt de mogelijkheid om niet door de leverancier maar door de afnemer in een 
(elektronisch) ontvangstbewijs aan te laten geven wat er is geleverd/ontvangen. Dit proces wordt 
niet gebruikt bij de overheid (hoewel het uitwisselen van urenverantwoordingen als zodanig kan 
worden beschouwd). 

6.2.10 Creditering en negatieve facturen (P9) 

 

Figuur 10 —Creditering en negatieve facturen 
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Het retourneren van goederen en verpakkingsmateriaal kan leiden tot een negatief eindbedrag 
(een bedrag te ontvangen door de afnemer). Hiervoor wordt bij voorkeur een normale factuur 
gebruikt met negatieve bedragen, maar er mag ook een Credit note worden toegepast (in UBL een 
apart XML schema). geval. Bij een CreditNote worden alle aantallen en regelbedragen van teken 
veranderd (+ naar – en andersom). In de NLCIUS wordt het gebruik van de Credit Note afgeraden 
daar het tot verwarring kan leiden. Ontvangers van facturen moeten er echter rekening mee 
houden dat Credit notes kunnen voorkomen. In het buitenland is het soms niet toegestaan om 
negatieve facturen te gebruiken. Voor meer informatie over factuursoorten zie paragraaf 7.1.1. 

6.2.11 Factuurcorrectie (P10) 

 

Figuur 11 — Factuurcorrectie 

Het kan voorkomen dat een reeds verzonden factuur moet worden gecorrigeerd. Dat kan op twee 
manieren: 

1. De foutieve factuur wordt in zijn geheel gecrediteerd met een negatieve factuur (of Credit 
Note). Deze negatieve factuur heeft een eigen nummer en verwijst naar de oorspronkelijke 
factuur. Vervolgens wordt een correcte factuur uitgewisseld. Ook deze factuur heeft een eigen 
nummer en verwijst naar de oorspronkelijke factuur. Deze manier is het eenvoudigst te 
verwerken en heeft de voorkeur.  

2. Alternatief kan een corrigerende factuur worden gestuurd waarin de foutieve regels, 
kortingen en/of toeslagen in hun geheel worden gecrediteerd en waarin de juiste 
regels/kortingen/toeslagen worden vermeld. Ook deze corrigerende factuur heeft een eigen 
nummer en verwijst naar de oorspronkelijke factuur. 
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6.2.12 Deel- en eindfacturen (P11) 

 

Figuur 12 — Deel- en eindfacturen 

In sommige gevallen worden er voor een project of tijdens de leverperiode een aantal deelfacturen 
(termijnen) gestuurd en aan het eind een eindfactuur. De eindfactuur kan negatief zijn. De 
eindfactuur verwijst niet naar de deelfacturen, maar naar het project of de order waar de facturen 
betrekking op hebben.  

6.2.13 Self-billing (P12) 

 

Figuur 13 — Self-billing 
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In een self-billing proces stuurt de Afnemer de factuur aan de Leverancier, in plaats van andersom. 
Dit gebeurt alleen als het contractueel is overeengekomen. De factuur moet de code "Self billed 
invoice" (389) als Invoice Type Code (BT-3) hebben. 
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7 Element overstijgende onderwerpen 

7.1 Combi, credit en correctie facturen 

7.1.1 Inleiding 

In de processen in hoofdstuk 6 worden verschillende soorten facturen gebruikt. Het soort factuur 
wordt gecodeerd in element BT-3 Factuurtype. We onderscheiden de volgende factuurscenario's: 

1) normale factuur met positieve factuurregelbedragen, kortingen, toeslagen en een positief 
eindbedrag en bedrag te betalen; 

2) normale factuur met positieve en negatieve regelbedragen, maar met een positief eindbedrag 
en bedrag te betalen; 

3) Factuur of creditnota waarin de som van de negatieve factuurregels en kortingen groter is dan 
de positieve factuurregels en toeslagen of waarin het vooruitbetaalde bedrag hoger is dan het 
bedrag te betalen. 

4) correctiefactuur/creditnota waarbij een eerder verzonden factuur in zijn geheel wordt 
gecrediteerd; 

5) correctiefactuur waarbij het bedrag te betalen naar boven wordt bijgesteld 
6) correctiefactuur/creditnota waarbij het te betalen bedrag wordt verlaagd: er hoeft minder te 

worden betaald of de afnemer krijgt geld terug 

In de volgende tabel wordt de relatie gelegd tussen de processen uit de norm en de hierboven 
beschreven scenario’s. 

Tabel 3 — Factuurscenarios 

 Factuur scenario's 

Proces Naam 1 2 3 4 5 6 

P1 Invoice with PO and Contract x x         

P2 Periodic invoicing x x         

P3 Incidental PO x x         

P4 Pre-Payment x x x   x x 

P5 Spot-payment x x         

P6 Payment in advance of delivery x x         

P7 Invoices with references to a despatch advice x x         

P8 
Invoices with references to a despatch advice and a 
receiving advice 

x x         

P9 
Credit Note or negative invoicing. (facturering met 
retouren; intentionele creditering) 

x x x   x x 

P10 Corrective invoicing (variant 1, volledige credit) x x x x x x 

P10 Corrective invoicing (variant 2, corrigerende credit) x x x   x x 

P11 Partial and final invoicing x x x   x x 

P12 Self-billing x x         

 

In de volgende paragrafen worden deze factuursoorten toegelicht. In paragraaf 7.1.5 wordt 
beschreven hoe de factuursoorten volgens de NLCIUS worden gecodeerd. 

7.1.2 Gecombineerde facturen +/- (scenario's 1, 2 en 3) 

Initiële (eerste) facturen binnen alle factuurprocessen volgens de EN16931 kunnen een 
combinatie bevatten van zowel positieve als negatieve factuurregel totalen. Dit kan komen omdat 
een negatieve hoeveelheid (b.v retouren of embalage) vermenigvuldigd wordt met een positieve 
prijs. Ook kan het kortingbedrag op regelniveau groter zijn dan aantal maal prijs. Bovendien 
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kunnen zowel kortingen als toeslagen negatief zijn (bijvoorbeeld door correcties) en kunnen de 
kortingen op kopniveau het gezamenlijk regelbedrag plus toeslagen overstijgen.  
 
Per saldo kan een factuurtotaal onder aan de streep een positief (te betalen) of negatief (te 
ontvangen) bedrag bevatten (=BT-112 Invoice total amount with VAT).  
 
Let op! Het kan zijn dat (een deel van de) factuur reeds (aan)betaald is (BT-113 Paid amount). Dit 
is niet van invloed op het factuurtotaal (BT-112), maar wel op het te betalen/ontvangen bedrag 
(BT-115 Amount due for payment). Een positieve factuur kan dus alsnog resulteren in een te 
ontvangen bedrag. 
 

7.1.3 Factuurcorrectie (scenario's  4, 5 en 6) 

Dit factuurproces wordt toegepast indien een factuur wordt betwist. Bijvoorbeeld i.v.m. een 
verkeerde levering, onjuist BTW tarief etc. 
 
De betwiste factuur wordt opgelost door ófwel: 
1. Volledige creditnota (soort 4), daarna volgt een correcte debetfactuur (soort 1), óf 
2. Correctiefactuur met de verschillen (soort 5 of 6). In de verschillen worden hele regels, 

toeslagen of kortingen gecrediteerd en daarna gedebiteerd. Een verschil in aantal geleverde 
goederen bevat dus minimaal twee regels. 

 

7.1.4 Uitgangspunten NLCIUS 

In UBL bestaan schema's voor twee soorten berichten: Invoice en Credit Note. In de Credit Note 
zijn de regeltotalen en het factuurtotaal positief wanneer de afnemer geld terugkrijgt en negatief 
als de afnemer moet betalen. In dat geval kan ook de Invoice (soort 1worden gebruikt met 
negatieve (regel)totalen. Een negatief regeltotaal ontstaat door een negatieve hoeveelheid te 
vermenigvuldigen met een positieve prijs. Prijzen zijn altijd positief. 
 
In de NLCIUS werkgroep is het uitgangspunt genomen om het reguliere factuur bericht (combi 
van positieve en negatieve bedragen) aan te bevelen en niet het aparte credit note bericht. In de 
Nederlandse markt en bestaande standaarden (SI-UBL, SETU, SALES, e.a.) is het gebruikelijk om 
op deze manier te werken. Dit voorkomt vaak voorkomende problemen als het gaat om de 
interpretatie van het teken (positief/negatief) van hoeveelheden en bedragen. Dit betekent dat 
factureren, crediteren, retouren en/of corrigeren via één en hetzelfde factuur formaat verloopt. 
 
De Invoice type code (BT-3) geeft enkel een indicatie van het type factuur en speelt geen betekenis 
in de interpretatie van de hoeveelheden en bedragen. Om verwarring te voorkomen raden we 
daarom af om code 381 (Credit note) en alle varianten te gebruiken. Facturen uit het buitenland 
kunnen deze code wel hanteren, ontvangende systemen moeten er op voorbereid zijn creditnota's 
te kunnen ontvangen. Code 381 mag alleen worden gebruikt in combinatie met het Credit Note 
schema. 

Dit resulteert in het volgende overzicht: 
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Tabel 4 — Factuursoorten en processen 

Proces/
variant 

Factuur-
type 

Type 
code 

(BT-3) 

Binding Hoeveel-
heden/be

-dragen 

Interpre-
tatie 

bedragen 

Onder-
steund 

in 
NLCIUS 

Opmerking 

Alle Invoice/ 
Combi/ 
Deelfactuu
r 

380 UBL-
Invoice.xs
d 

Positief 
en/of 
negatief 

Door u te 
betalen (bij 
positief 
bedrag). 
Door u te 
ontvangen 
(bij negatief 
bedrag) 

Ja

 

Impliceert dat 
onder aan te 
streep een 
negatief bedrag 
kan staan. 

Alle Invoice/ 
Combi/ 
Deelfactuu
r 

380 UBL-
CreditNot
e.xsd 

Negatief  NEE! 

 

Invoice type code 
380 (commercial 
invoice) mag 
NIET gebruikt 
worden in de 
UBL-CreditNote 
binding 

P9 Negatieve 
factuur 

380 UBL-
Invoice.xs
d 

Negatief Door u te 
ontvangen 

Ja

 

Bedoeld voor 
zelfstandige 
retourfacturatie/
creditering (b.v. 
emballage, 
volume korting 
einde jaar); niet 
te relateren aan 
één voorgaande 
factuur. 

P9 Creditnota 381 UBL-
CreditNot
e.xsd 

Positief Door u te 
ontvangen 

Ja, maar 
wordt 
afgerade
n 

Bedoeld voor 
zelfstandige 
retourfacturatie/
creditering (b.v. 
emballage, 
volume korting 
einde jaar); niet 
te relateren aan 
één voorgaande 
factuur. 

P9 Creditnota 381 UBL-
Invoice.xs
d 

Positief Door u te 
ontvangen 

NEE! 

 

Invoice type code 
381 (credit note) 
mag NIET 
gebruikt worden 
in de UBL-
Invoice binding 

P10 

Variant 
1 

Negatieve 
factuur, 
dan 
factuur 

384, 380 UBL-
Invoice.xs
d 

Negatief, 
dan 
positief 

Door u te 
ontvangen, 
dan door u 
te betalen.  

Ja

 

Eerst complete 
creditering van 
vorige factuur 
(met 384), dan 
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Proces/
variant 

Factuur-
type 

Type 
code 

(BT-3) 

Binding Hoeveel-
heden/be

-dragen 

Interpre-
tatie 

bedragen 

Onder-
steund 

in 
NLCIUS 

Opmerking 

nieuwe factuur 
(380). 

Vanuit 384 
verplichte 
verwijziging/ref
erentie naar de 
eerdere factuur. 

P10 

Variant 
1 

Creditnota
, dan 
factuur 

381, 380 UBL-
CreditNot
e.xsd, dan 
UBL-
Invoice.xs
d 

Positief Door u te 
ontvangen, 
dan door u 
te betalen.  

Ja, maar 
wordt 
afgerade
n. 

Eerst complete 
creditering van 
vorige factuur, 
dan nieuwe 
factuur. Vanuit 
381 verplichte 
verwijziging/ref
erentie naar de 
eerdere factuur. 

P10 

Variant 
2 

Corrected 384 UBL-
Invoice.xs
d 

Positief of 
negatief 

Door u te 
betalen (bij 
positief 
bedrag). 
Door u te 
ontvangen 
(bij negatief 
bedrag) 

Ja, maar 
variant 1 
heeft de 
voorkeu
r 

Correctie op een 
reeds eerder 
verstuurde 
factuur, waarbij 
het verschil 
wordt vermeld 
(384). 

P10 

Variant 
2 

Corrected 381 UBL-
CreditNot
e.xsd 

Positief Door u te 
ontvangen 

Ja, maar 
wordt 
afgerade
n 

Correctie op een 
reeds eerder 
verstuurde 
factuur, waarbij 
het verschil 
wordt vermeld 
(381). 

P12 Self-billing 389 UBL-
Invoice.xs
d 

Positief Door u te 
betalen. 

Niet 
zonder 
voorafga
ande 
overeen
komst. 

Qua 
implementatie 
vereist dit 
aanvullende 
afspraken tussen 
klant-leverancier 
over o.a. 
factuurnummer 
reeksen, contract 
afspraken en 
endpoint 
aanpassingen 
voor anders 
routeren van 
factuur. 
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Proces/
variant 

Factuur-
type 

Type 
code 

(BT-3) 

Binding Hoeveel-
heden/be

-dragen 

Interpre-
tatie 

bedragen 

Onder-
steund 

in 
NLCIUS 

Opmerking 

 Overig Anders 
dan 380, 
381, 
384, 389 

UBL-
Invoice.xs
d 

Positief Door u te 
betalen. 

NEE! 

 

Overige factuur 
types (met 
afwijkende BT-3 
code) dienen 
omgezet te 
worden naar 
bovengenoemde 
toegestane 
factuur types. 

Facturen met een negatief te betalen bedrag (of creditnota's met een positief te betalen bedrag) 
brengen een geldstroom op gang tussen Leverancier en Afnemer, in plaats van andersom. De 
Betaalinstructies (BG-16) krijgen daardoor een andere betekenis. Het rekeningnummer (BT-84) 
is dat van de afnemer en niet van de leverancier. 

Omdat P9 en P10 verschillende scenario’s en varianten kennen, zijn hieronder voorbeelden 
uitgewerkt. 
 
Voorbeeld scenariobeschrijving P9 

➢ Er zijn 10 stuks a 5 euro besteld  
➢ Er zijn 10 stuks geleverd 
➢ Er zijn 10 stuks gefactureerd 
➢ Er gaan 3 stuks retour (bv. schade of embalage oid) 
➢ Er worden 3 stuks gecrediteerd 
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Tabel 5 — P9, variant 1 

P9, variant 1 
(met invoice) 

Type Hoeveelheid (Q) Prijs (P) Bedrag 

Originele factuur 380 10 5 50 
Correctiefactuur 384 -3 5 -15 

Tabel 6 — P9, variant 2 

P9, variant 2 
(met creditnote) 

Type Hoeveelheid (Q) Prijs (P) Bedrag 

Originele factuur 380 10 5 50 
Creditnota 381 3 5 15 

 
 
Voorbeeld scenariobeschrijving P10 

➢ 10 stuks a 5 euro besteld  
➢ Er zijn 8 stuks geleverd 
➢ Er zijn 10 stuk gefactureerd 
➢ 2 stuks moeten gecorrigeerd worden 

 

Tabel 7 — P10, variant 1 – Credit note 

P10, variant 1 
(met creditnote) 

Type Hoeveelheid (Q) Prijs (P) Bedrag 

Originele factuur 380 10 5 50 
Volledige credit 381 10 5 50 
Correctiefactuur 380 8 5 40 

Tabel 8 — P10, variant 1 – Factuur 

P10, variant 1 
(met invoice) 

Type Hoeveelheid (Q) Prijs (P) Bedrag 

Originele factuur 380 10 5 50 
Voledige credit 384 -10 5 -50 
Correctiefactuur 380 8 5 40 

Tabel 9 — P10, variant 2 – Credit note 

P10, variant 2 
(met creditnote) 

Type Hoeveelheid (Q) Prijs (P) Bedrag 

Originele factuur 380 10 5 50 
Correctiefactuur 381 10 

-8 
5 
5 

50 
-40 

Tabel 10 — P10, variant 2 – Factuur 

P10, variant 2 
(met invoice) 

Type Hoeveelheid (Q) Prijs (P) Bedrag 

Originele factuur 380 10 5 50 
Correctiefactuur 384 -10 

8 
5 
5 

-50 
40 

 

7.2 Referenties (order, projectcode, workflow etc.) 
De kernfactuur kent vele referenties naar documenten en objecten. Deze kunnen en mogen alle 
worden gevuld indien zij van toepassing zijn. Om automatische verwerking te vergemakkelijken 
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moeten echter ofwel het ordernummer (BT-13), ofwel de referentie afnemer (BT-10) verplicht 
worden gevuld. In de referentie afnemer wordt een referentie opgenomen die door de afnemer 
bij bestelling is gegeven, of (als dat niet is gebeurd) een referentie die het de afnemer mogelijk 
maakt de factuur goed te keuren (bijvoorbeeld de naam van de besteller).  

7.3 Identificatie van afdelingen / organisatieonderdelen 
Wanneer de gefactureerde organisatie verschillende financiële administraties (software 
pakketten) hanteert voor verschillende onderdelen van het bedrijf is de combinatie van het 
registratienummer (KvK nummer of OIN) met de inkoopreferentie soms niet voldoende. Er is dan 
behoefte om organisatieonderdelen te kunnen identificeren.  

In deze NLCIUS worden BT-29 (Seller identifier) en BT-46 (Buyer identifier) aanbevolen als de 
geschikte elementen om identifiers voor dergelijke organisatie(onderdelen) te kunnen opnemen. 
Dit zijn aanvullende velden op de Legal registration identifier (KvK/OIN) en het BTW nummer die 
in andere velden worden opgenomen. Voor deze identifiers kunnen interne nummers worden 
gebruikt (afnemer- c.q. leveranciersnummer of afdelingsnummer) of een algemeen schema zoals 
GLN. Zie ook paragraaf 6.1. 

Ieder identificatienummer in de basisfactuur heeft een zogenaamd Schema, dat het soort 
identificatienummer aangeeft. Als het identificatienummer een intern nummer is (bijv. afnemer- 
of leveranciersnummer) dan wordt de schema-aanduiding weggelaten, Voor KvK nummers is het 
schema 106, voor OIN nummers 190. 

7.4 Codes 
Van de meeste gecodeerde elementen kunnen alle codes van de genoemde codelijsten gebruikt 
worden, c.q. in de factuur voorkomen. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij de codelijst wordt 
ingeperkt: 

BT-3 Invoice Type / Factuurtype. Hier mogen alleen de volgende codes gebruikt worden (zie 
paragraaf 7.1): 

Tabel 11 — Factuursoorten 

Code Betekenis 

380 Commerciële factuur 

381 Creditnota (afgeraden en indien gebruikt 
alleen in combinatie met het XML Credit 
Note schema) 

384 Correctiefactuur 

389 "Self Billed" factuur (proces P12 na 
bilaterale overeenkomst) 
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BT-8 Value Added Tax point date code. Afgeraden om te gebruiken, maar indien gebruikt: 

Tabel 12 — BTW boekdatum 

Code Betekenis 

3 Factuurdatum 

35 Leverdatum 

432 Betaaldatum 

 

BT-81 Payment Means Type Code. Alleen de volgende waarden zijn toegestaan: 

Tabel 13 — Betaalmethoden 

Code Betekenis 

58 SEPA bankoverschrijving 

59 SEPA incasso 

57 Contractueel vastgelegd (verder niet 
gespecificeerd) 

49 Incasso (niet-SEPA) 

30 Bankoverschrijving (niet-SEPA) 

48 Betaalkaart (Debit- of Creditcard) 

 

BT-95, BT-102, BT-118, BT-151 VAT Category Code. Alleen de volgende waarden zijn 
toegestaan: 

Tabel 14 — BTW categorie code 

Code Betekenis 

S Standaard tarief (laag of hoog) 

Z Nultarief (0%) 

E BTW vrij 

AE BTW verlegd 

K Intracommunautaire levering 

G Export buiten de EU 
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Code Betekenis 

O 
BTW niet van toepassing. Deze code 
wordt afgeraden. Gebruik Z voor niet 
belaste goederen/diensten. 

L 
Omzetbelasting op de Canarische 
Eilanden 

M Omzetbelasting in Ceuta en Melilla 

 

Zie ook paragraaf 7.6. 

BT-121 VAT Exemption reason code. Liever niet gebruiken. Codelijst is nog niet beschikbaar. 
Gebruik in plaats van de code BT-120 VAT Exemption reason text. 

BT-125-1 Attached Document Mime Code. 

De typen documenten dat meegestuurd kan worden met de factuur is om veiligheidsredenen 
beperkt. De toegestane typen staan in de volgende tabel. 

Tabel 15 — Mime code 

Code Betekenis 

application/pdf  PDF document 

image/png  PNG afbeelding 

image/jpeg  JPG afbeelding 

text/csv  Comma separated file (spreadsheet) 

application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet  

Open XML spreadsheet 

application/vnd.oasis.opendocumen
t. spreadsheet 

Open Document spreadsheet 

 

BT-130 Invoiced quantity unit of measure code. en BT-150 Item price base quantity unit of 
measure code. Alle waarden van UN/ECE Rec 20 en UN/ECE Rec 21 zijn toegestaan. Waarden 
van UN/ECE Rec. 21 worden voorafgegaan door een X. Aanbevolen wordt slechts de volgende 
waarden te gebruiken: 

Tabel 16 — Eenheden 

Code Betekenis (Engels) Betekenis (Nederlands) 

MTK square metre Vierkante meter 

C62 one Stuks (Let op: niet PCE of EA 
gebruiken!) 

NAR article artikelen 
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Code Betekenis (Engels) Betekenis (Nederlands) 

PR pair paren 

SET set set 

AMP ampere Ampere 

CMT centimetre centimeter 

MMT millimetre millimeter 

MTR metre meter 

GRM gram gram 

KGM kilogram kilogram 

TNE tonne (metric ton) ton (1000 kg) 

A90 gigawatt gigawatt 

KWT kilowatt kilowatt (Let op: niet KVA 
gebruiken!) 

MAW megawatt megawatt 

K3 Kilovolt ampere reactive hours  

KVR kilovar  

ANN year Jaar 

DAY day Dag 

HUR hour Uur 

MIN minute [unit of time] Minuut (tijd) 

MON month Maand 

QAN Quarter (of a year) Kwartaal 

SAN Half year (6 months) Half jaar 

SEC second [unit of time] Seconde (tijd) 

W4 Two week twee weken 

WEE week week 

LTR litre Liter 

MLT millilitre milliliter 

MTQ cubic metre Kubieke meter 

MQH cubic metre per hour kubieke meter per uur 

3B megajoule megajoule 

GV gigajoule gigajoule 

GWH gigawatt hour gigawattuur 

JOU joule joule 

KJO kilojoule kilojoule 

KWH kilowatt hour kilowattuur 

MWH megawatt hour (1000 kW.h) megawattuur 

WHR watt hour wattuur 

 

7.5 Kortingen en toeslagen 
Er zijn drie manieren waarop kortingen en toeslagen op de factuur kunnen worden 
gespecificeerd: 

• Op factuurniveau 
• Als aparte factuurregel 
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• Op regelniveau (binnen een bestaande regel) 

Niet alle systemen ondersteunen het opnemen van kortingen en toeslagen op factuurniveau. Soms 
worden deze binnen het systeem gemapt naar aparte factuurregels. In een factuurregel moeten 
echter altijd een aantal en een prijs staan. Het aantal kan dan op 1 worden gezet bij toeslagen en 
op -1 bij kortingen en de prijs op het bedrag van de korting/toeslag. 

Kortingen en toeslagen op regelniveau hebben altijd het BTW tarief van de regel. Indien ze onder 
een ander tarief vallen moeten ze op kopniveau worden gespecificeerd. 

Indien een korting betrekking heeft op verschillende regels die onder verschillende tarieven 
vallen (zoals betalingskortingen) moet het BTW tarief naar rato gemiddeld worden over de 
regeltarieven. Meestal is het praktischer dan de Belastingdienst het voordeel van de twijfel te 
gunnen en het laagste BTW regeltarief te hanteren. 

Kortingen/toeslagen op regelniveau zijn informatief, ze hebben geen invloed op de boeking in de 
financiële administratie. Het regelbedrag (BT-131 Invoice line net amount) is inclusief 
kortingen/toeslagen. 

Kortingen/toeslagen op kopniveau zijn wél cruciaal bij het boeken en verwerken, want deze 
bedragen komen niet voor regelniveau. Boekhoudpakketten gaan meestal op twee manieren om 
met kortingen/toeslagen op kopniveau: 

1. Kortingen/toeslagen worden omgezet in aparte boekingsregels 

2. Kortingen/toeslagen worden verdisconteert in de regelbedragen van de bestaande 
factuurregels. Voor facturen waar lage en hoge BTW tarieven door elkaar worden gebruikt zorgt 
deze aanpak voor extra complexiteit. 

7.6 BTW vulling: Geen BTW (ander dan 0% BTW), BTW verlegd 
Regels, kortingen en toeslagen krijgen altijd een BTW categorie en een BTW percentage (behalve 
indien de factuur "out of scope" van BTW is (code O), dan wordt het percentage weggelaten, maar 
deze code wordt in Nederland niet gebruikt. 

Tabel 17 — BTW categorieën en percentages 

Code Betekenis Percentage 

S Standard rate 
Standaard tarief 
binnenland 

Nu 6% of 21% 

Z 

Zero rated goods 

Deze code wordt in 
Nederland niet gebruikt. 
Gebruik E voor niet belaste 
goederen/diensten. 

Kan wel voorkomen op 
facturen uit het buitenland. 

Nultarief 0% 

E Exempt from tax BTW vrij 0% 

AE VAT Reverse charge BTW verlegd 0% 
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K 
VAT exempt for EEA intra-
community supply of goods 
and services 

BTW vrijgesteld i.v.m. 
leveringen en diensten 
binnen de EU 

0% 

G 
Free export item, tax not 
charged 

Export buiten de EU 0% 

O 

Service outside scope of tax. 

Deze code wordt in 
Nederland niet gebruikt. 
Gebruik E voor niet belaste 
goederen/diensten. 

Kan wel voorkomen op 
facturen uit het buitenland. 

BTW niet van toepassing wordt niet 
vermeld 

L 

Canary Islands general 
indirect tax.  

Deze code wordt in 
Nederland niet gebruikt. Kan 
wel voorkomen op facturen 
uit het buitenland. 

Speciale omzetbelasting 
voor de Canarische 
Eilanden 

 

M 

Tax for production, services 
and importation in Ceuta 
and Melilla.  

Deze code wordt in 
Nederland niet gebruikt. Kan 
wel voorkomen op facturen 
uit het buitenland. 

Speciale omzetbelasting 
voor Ceuta en Melilla 

 

 

De code E (BTW vrij) wordt gebruikt: 

• indien de margeregeling van toepassing is; in de reden voor BTW vrijstelling (BT-120) 
wordt dan vermeld: 

'bijzondere regeling - gebruikte goederen' 

'bijzondere regeling - kunstvoorwerpen', dan wel  

'bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten' 

• indien de regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd; in de reden voor BTW vrijstelling 
(BT-120) wordt dan vermeld: 'bijzondere regeling reisbureaus'; een en ander zoals 
vastgelegd in de artikelen 28z tot en met 28zg Wet op de omzetbelasting 1968; 
 

• bij een vrijstelling (voor de limitatieve opsomming daarvan wordt verwezen naar artikel 
11 Wet op de omzetbelasting 1968): enige aanduiding daarvan (dus geen specifiek 
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samenstel van woorden; het moet voor de afnemer én de Belastingdienst uit de 
omschrijving van de prestatie duidelijk zijn welke vrijstelling van toepassing is); 
 

• voor de volgende situaties: 

- de korting wegens contante betaling mits - in het geval een factuur wordt opgemaakt - 
het bedrag van de korting in mindering wordt gebracht op het in rekening te brengen 
bedrag (artikel 2 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968); en de zogenoemde 
'doorlopende posten': 

- de assurantiekosten welke de ondernemer die de prestatie verricht aan een andere 
ondernemer moet voldoen, mits zij afzonderlijk in rekening worden gebracht (artikel 4, 
lid 1, letter b, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968); 

- de voor degene aan wie de dienst wordt bewezen, aan rechten bij invoer en andere 
belastingen en heffingen gedane uitschotten (artikel 4, lid 1, letter c, Uitvoeringsbesluit 
omzetbelasting 1968);  

- de bij de levering van een gebruikte personenauto, motorrijwiel dan wel bestelauto 
(anders dan met toepassing van artikel 28b of 28 d van de Wet op de omzetbelasting 1968 
= margeregeling) het bij dat vervoermiddel op dat moment nog behorende bedrag aan 
BPM-belasting; dit is alleen van toepassing indien de ondernemer op de factuur het nog 
behorende bedrag van die BPM, vermeldt; (artikel 4, lid 2 en lid 3, Uitvoeringsbesluit 
omzetbelasting 1968); 

- de bedragen welke door een reisbureau e.d. op eigen naam ten behoeve van reizigers 
voor wie zij de reis verzorgen, aan een andere ondernemer worden voldaan ter zake van 
in het buitenland ten behoeve van die reizigers verrichte leveringen en diensten (artikel 
5, letter a, Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968); 

- de bedragen welke de leverancier van een motorrijtuig aan de afnemer in rekening 
brengt (legeskosten) ter zake van de inschrijving en tenaamstelling van het voertuig in het 
kentekenregister (artikel 5, letter b, Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968). 

7.7 Specificatie van totalen 

7.7.1 Berekeningen 
Hoe de verschillende bedragen worden berekend staat in de volgende tabel. 

Tabel 18 — BTW categorieën en percentages 

Business 
Term 

Beschrijving Formule 

BT-146  
Stuksprijs (excl. 
BTW) 

Catalogusprijs (BT-148) – Korting op catalogus prijs (BT-147) 

BT-136  Korting bedrag 
Korting grondslag bedrag (BT-137) * Korting percentage (BT-
138) 

BT-141  Toeslag bedrag  
Toeslag grondslag bedrag (BT-142) * Toeslag percentage (BT-
143) 

BT-131  
Netto regelbedrag 
(excl. BTW)  

Gefactureerde hoeveelheid (BT-129) * Stuksprijs (excl. BTW) 
(BT-146) / Prijs basishoeveelheid (BT-149) + Toeslag bedrag 
(BT-141) – Korting bedrag  (BT-136) 

BT-92  Kortingbedrag  Korting grondslag bedrag (BT-93) * Kortingpercentage (BT-94) 

BT-99  Toeslagbedrag 
Toeslag grondslag bedrag (BT-100) * Toeslagpercentage (BT-
101) 
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Business 
Term 

Beschrijving Formule 

BT-106  
Totaal netto 
regelbedrag 

SOM (Netto regelbedrag (excl. BTW) (BT-131)) 

BT-107  
Totaal bedrag 
kortingen 
factuurniveau 

SOM (Kortingbedrag (BT-92)) 

BT-108  
Totaal bedrag 
toeslagen 
factuurniveau 

SOM (Toeslagbedrag (BT-99)) 

BT-109  
Factuurtotaal 
excl. BTW 

Totaal netto regelbedrag (BT-106) – Totaal bedrag kortingen 
factuurniveau (BT-107) + Totaal bedrag toeslagen 
factuurniveau (BT-108) 

BT-116  
BTW grondslag 
bedrag 

SOM(Netto regelbedrag (excl. BTW) (BT-131)) + 
SOM(Toeslagbedrag (BT-99)) – SOM(Kortingbedrag(BT-92)) 
Per BTW categorie (BT-151, BT-95, BT-102) en -percentage 
(BT-152, BT-96, BT-103) 

BT-117  BTW bedrag  
BTW grondslag bedrag (BT-116) * BTW percentage (BT-119) 
Per BTW categorie (BT-151, BT-95, BT-102) en -percentage 
(BT-152, BT-96, BT-103) 

BT-110  BTW totaal SOM(BTW bedrag (BT-117)) 

BT-112  
Factuurtotaal 
incl. BTW 

Factuurtotaal excl. BTW (BT-109) + BTW totaal (BT-110) 

BT-115  
Totaal te betalen 
bedrag 

Factuurtotaal incl. BTW (BT-112) – Bedrag reeds betaald (BT-
113) + Afrondingsbedrag (BT-114) 

 

7.7.2 Hoe om te gaan met afrondingsverschillen.  

In de factuur zelf komen geen afrondingsverschillen voor. De BTW grondslagen worden namelijk 
eerst opgeteld en pas daarna met het BTW percentage vermenigvuldigd. In boekhoudsystemen 
die eerst per regel de BTW uitrekenen en die bedragen optellen kunnen wel afrondingsverschillen 
ontstaan en dus een bedrag worden berekend dat afwijkt van het BTW totaalbedrag op de factuur. 
Aangeraden wordt om de bedragen die op de factuur zijn vermeld te boeken. 

Het bedrag aan Afronding (BT-114) geldt voor landen met valuta waar bedragen onder 5 of 10 
eenheden niet worden betaald (zoals in Nederland bij cash betalingen). In Nederland wordt dit 
element niet gebruikt; het wordt afgeraden in de NLCIUS. 

7.8 Factuurperiode 
De periode waarin de factuur moet worden geboekt en waarin BTW aangifte moet worden gedaan 
wordt bepaald door de inhoud van de volgende elementen: 

• BT-2 Invoice Issue Date (Factuurdatum) 

• BG-14- Invoicing period (Factuurperiode, meestal de periode waarin goederen of 

diensten zijn geleverd) 

• BT-72 Actual delivery date (Daadwerkelijke leverdatum) 

• BG-26 Invoice line period (Factuurregel periode, meestal de periode waarin goederen of 

diensten zijn geleverd) 

Van invloed op tijdvak waarin leverancier BTW aangifte doet én tijdvak waarin afnemer BTW 

aftrek kan/mag verrichten. 

Hierbij gelden (op het moment van publicatie van deze NLCIUS) de volgende regels: 
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"U berekent de btw op basis van de facturen die u hebt verstuurd in het tijdvak waarover u 

aangifte doet. De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak u de btw moet aangeven. Stuur 

uw factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. 

Als u een factuur later hebt verstuurd, moet u de btw aangeven in het tijdvak waarin u de factuur 

uiterlijk had moeten versturen.”. 

(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt

w/btw_aangifte_doen_en_betalen/bereken_het_bedrag/hoe_berekent_u_het_btw_bedrag/factuur

stelsel) 

Raadpleeg de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl voor de actuele regels. 

Dit is relevant bij BTW tariefwijzigingen (wat niet vaak gebeurt) en bij grote bedragen die over 

de jaargrens gaan. 

Het tijdvak waarin aangifte moet worden gedaan kan ook expliciet in de factuur worden vermeld 

met BT-7 Value added tax point date of BT-8 Value added tax point date code. Het wordt in de 

NLCIUS echter afgeraden om deze elementen te vullen. De meeste pakketten kunnen deze 

elementen niet verwerken en vanuit de andere elementen kan het tijdvak worden berekend. 

In sommige secoren (Energie, Telecom) wordt het factuur- of levertijdvak ook op regelniveau 

vermeld in BG-26 Invoice Line Period. Het regeltijdval hoort binnen het factuurtijdvak te liggen 

en het factuurtijdvak is bepalend voor de boeking. 

7.9 G-rekening 
In sommige situaties geldt een G-rekening. Dan moet een deel van het factuurbedrag (sociale 
lasten en belastingen) op een aparte geblokkeerde rekening worden gestort. De Europese 
basisfactuur is niet ontwikkeld voor deze situatie. Het is mogelijk de basisfactuur uit te breiden 
met een extensie waardoor de G-rekening wel kan worden ondersteund. Indien Afnemer of 
Leverancier zo'n extensie niet hebben geïmplementeerd, moeten twee facturen worden gestuurd: 

- Eén factuur met het factuurbedrag minus de sociale lasten/belastingen, te betalen naar de 
reguliere rekening van de Leverancier 

- Een tweede factuur met uitsluitend de sociale lasten/belastingen die moet worden betaald 
naar de geblokkeerde rekening. 

Het bedrag aan sociale lasten/belastingen wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag van 
de eerste factuur middels een Korting (BG-20). 

7.10 Margeregeling 

Bij de toepassing van de margeregeling is het niet toegestaan op de factuur apart melding te 
maken van een bedrag aan BTW (een en ander omdat de afnemer de in de winstmarge begrepen 
omzetbelasting niet in aftrek mag brengen). Hiervoor wordt verwezen naar art. 35, lid 1, letter p, 
van de Wet op de omzetbelasting 1968. Bij toepassing van de margeregeling dient de 
categoriecode "E" (Exempt) te worden gebruikt. In BT-  Exemption Reason dient dan te worden 
vermeld: 
- ófwel 'bijzondere regeling - gebruikte goederen';  
- ófwel 'bijzondere regeling - kunstvoorwerpen'; 
- ófwel  'bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten, 
afhankelijk wat van toepassig is. De VAT Rate wordt op nul gezet. 
Merk op dat de categoriecode "F" (Margin Scheme) niet is toegestaan in de basisfactuur. 

http://www.belastingdienst.nl/
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8 Het semantisch gegevensmodel van de kernelementen van een 
elektronische factuur 

8.1 Introductie 

In dit hoofdstuk wordt het gegevensmodel beschreven van de kernfactuur. Het gegevensmodel 
bestaat uit een aantal informatie-elementen en groepen van informatie-elementen. Bovendien is 
een aantal business rules van toepassing. 

Het gegevensmodel en de business rules bepalen of een individuele factuur voldoet aan de 
technische eisen van de NLCIUS en van EN 16931-1. Ze definiëren niet of een factuur voldoet aan 
wettelijke en contractuele eisen. De verzender van de factuur blijft altijd verantwoordelijk voor 
de inhoud van de factuur. 

Figuur 14 geeft een overzicht van de groepen informatie-elementen die in de factuur kunnen 
voorkomen. Deze groepen en de informatie-elementen die ze bevatten worden beschreven in 
tabel 21. Hierin wordt ook aangegeven of de NLCIUS aanvullende eisen stelt aan cardinaliteit of 
inhoud.  

De business rules zijn vermeld in paragraaf 7.3.  
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OPMERKING De figuur toont alleen de elementgroepen. Individuele elementen staan in tabel 21.  

Figure 14 — Overzicht van het semantisch model 
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8.2 Legenda 

Ieder data element en iedere groep van data elementen in het model wordt gerepresenteerd door een rij in tabel 14. In tabel 12 staat de legenda.  

Tabel 19 — Legenda 

ID 
Ni-
veau 

Cardina-
liteit  

Term  
NLCIUS term 
  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 
NLCIUS 

max. veld-
lengte 

ID: Het identificatienummer van het informatie-element (BT - Business Term) of groep van informatie-elementen (BG - Business terms Group). De 
nummers zijn niet noodzakelijkerwijze opeenvolgend. 

Niveau: Geeft aan op welk niveau in het model het informatie-element opgenomen is: 

— +: Kopniveau; 

— ++: Het tweede niveau. Het element maakt deel uit van een groep op het kopniveau; 

— +++: Het derde niveau. Het element maakt deel uit van een groep op het tweede niveau; 

— ++++: Het vierde niveau. Het element maakt deel uit van een groep op het derde niveau 

Cardinaliteit: wordt gebruikt om aan te geven of het element of de groep verplicht of optioneel is, en of het element / de groep herhaald kan worden. 
De cardinaliteit geldt binnen de groep waarvan het element deel uitmaakt. Als die groep optioneel is en het element verplicht, dan hoeft het element 
alleen voor te komen als de groep gevuld is.  

De volgende  cardinaliteiten kunnen worden aangegeven: 

— 1..1: Verplicht, niet herhalen; 

— 1..n: Verplicht en kan herhaald worden (minstens één instantie moet voorkomen); 

— 0..1: Optioneel, niet herhalend;  

— 0..n: Optioneel en herhalend. 

Business Term: De naam van het informatie-element zoals het gebruikt wordt in het model. Onder de naam is in rood de Nederlandse term vermeld.  



 

Omschrijving: Een omschrijving van het informatie-element en eventuele gebruiksregels. 

NLCIUS:  

In deze kolom staat hoe de NLCIUS het element inperkt. In de volgende tabel staat onder CIUS type tussen haakjes het nummer van de type inperkingen 
uit tabel 1.  

Tabel 20 — CIUS typen 

CIUS type Afkorting Betekenis 

None  Het is evident hoe het veld in Nederlandse context moet worden toegepast en deze is identiek aan de 
formulering in de EN. 

Restriction: not allowed 
(1) 

N Dit element wordt niet toegestaan. 

Restriction: mandatory 
(6) 

V Dit element is altijd nodig in iedere factuur om hem in NL te kunnen ontvangen/verwerken. 

Restriction: limitation 
(7) 

I De aanwezigheid van dit element wordt ingeperkt (max n keer). 

Restriction: conditional 
use (10) 

C Dit element is onderworpen aan voorwaarden (b.v. verplicht in bepaalde situaties). Zie CIUS 
specificatie voor de voorwaarden. 

Discourage (2) A Gebruik van dit element wordt ontraden. In meeste implementaties zal de informatie in dit element 
niet gebruikt worden voor de verwerking van de factuur. 

Om interoperabiliteit met andere EU landen te behouden wordt dit element niet verboden. 

Usage note (5) O Nadere richtlijn of vullingsadvies; er wordt een aanvullend advies gegeven hoe dit veld toegepast 
moet/kan worden. 
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8.3 Het semantisch model 

Tabel 21 — Semantisch data model van de basisfactuur 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BG-0   1..1 INVOICE 
FACTUUR  

   

BT-1 + 1..1   Invoice number 
Factuurnummer 

A unique identification of the Invoice. 
 

 

BT-2 + 1..1   Invoice issue date 
Factuurdatum 

The date when the Invoice was issued. 
  

BT-3 + 1..1   Invoice type code 
Factuursoort 

A code specifying the functional type of 
the Invoice. 

C Alleen 380, 384 en 389 
bij Invoices 
Alleen 381 bij Credit 
Notes 

BT-5 + 1..1   Invoice currency code 
Factuur valuta code 

The currency in which all Invoice 
amounts are given, except for the Total 
VAT amount in accounting currency. 

 
 

BT-6 + 0..1   VAT accounting currency code 
BTW valuta code 

The currency used for VAT accounting 
and reporting purposes as accepted or 
required in the country of the Seller. 

A Ontraden 

BT-7 + 0..1   Value added tax point date 
BTW boekingsdatum 

The date when the VAT becomes 
accountable for the Seller and for the 
Buyer in so far as that date can be 
determined and differs from the date of 
issue of the invoice, according to the VAT 
directive. 

A BTW boekingsdatum 
wordt afgeleid van 
factuurdatum/leverdat
um. Dit element wordt 
ontraden en als het 
voorkomt kan het 
genegeerd worden. 



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-8 + 0..1   Value added tax point date code 
BTW boekingsdatumcode 

The code of the date when the VAT 
becomes accountable for the Seller and 
for the Buyer. 

A BTW boekingsdatum 
wordt afgeleid van 
factuurdatum/leverdat
um. Dit element wordt 
ontraden en als het 
voorkomt kan het 
genegeerd worden. 

BT-9 + 0..1   Payment due date 
Vervaldatum betaling 

The date when the payment is due. O Wordt vaak genegeerd 
wanneer inkoop-
/contractvoorwaarden 
leidend zijn. 

BT-10 + 0..1   Buyer reference 
Referentie afnemer 

An identifier assigned by the Buyer used 
for internal routing purposes. 

C BT-10 of BT-13 moet 
door Nederlandse 
leveranciers (BT-40 = 
NL) verplicht gevuld 
zijn, of beide. 
 
In de referentie 
afnemer wordt een 
referentie opgenomen 
die door de afnemer bij 
bestelling is gegeven, 
of (als dat niet is 
gebeurd) een 
referentie die het de 
afnemer mogelijk 
maakt de factuur goed 
te keuren (bijvoorbeeld 
de naam van de 
besteller). 
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-11 + 0..1   Project reference 
Project referentie 

The identification of the project the 
invoice refers to 

  

BT-12 + 0..1   Contract reference 
Contractnummer 

The identification of a contract. 
  

BT-13 + 0..1   Purchase order reference 
Inkoopordernummer 

An identifier of a referenced purchase 
order, issued by the Buyer. 

C BT-10 of BT-13 moet 
door Nederlandse 
leveranciers (BT-40 = 
NL) verplicht gevuld 
zijn, of beide. 
 
Indien er een 
Inkoopordernummer is 
gecommuniceerd dient 
deze door Nederlandse 
leveranciers verplicht 
opgenomen te worden. 

BT-14 + 0..1   Sales order reference 
Verkoopordernummer 

An identifier of a referenced sales order, 
issued by the Seller. 

  

BT-15 + 0..1   Receiving advice reference 
Ontvangstbewijsnummer 

An identifier of a referenced receiving 
advice. 

  

BT-16 + 0..1   Despatch advice reference 
Pakbonnummer 

An identifier of a referenced despatch 
advice. 

  

BT-17 + 0..1   Tender or lot reference 
Aanbestedingsnummer 

The identification of the call for tender 
or lot the invoice relates to. 

  

BT-18 + 0..1   Invoiced object identifier 
Factuurobjectnummer 

An identifier for an object on which the 
invoice is based, given by the Seller. 

  

BT-18-1 ++ 0..1     Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Invoiced object identifier. 

  



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-19 + 0..1   Buyer accounting reference 
Grootboekrekening afnemer 

A textual value that specifies where to 
book the relevant data into the Buyer's 
financial accounts. 

O Referentienummer uit 
het 
referentiegrootboeksch
ema, tenzij de afnemer 
een ander 
grootboekrekeningnum
mer heeft doorgegeven 
aan de leverancier. 
Alleen gebruiken als er 
geen ordernummer 
bekend is. 

BT-20 + 0..1   Payment terms 
Betaalcondities 

A textual description of the payment 
terms that apply to the amount due for 
payment (Including description of 
possible penalties). 

O Veelal worden 
inkoopvoorwaarden 
met betalingscondities 
gehanteerd. Dit veld 
wordt dan genegeerd. 

BG-1 + 0..n   INVOICE NOTE 
FACTUURNOTITIE 

A group of business terms providing 
textual notes that are relevant for the 
invoice, together with an indication of 
the note subject. 

  

BT-21 ++ 0..1     Invoice note subject code 
Notitie onderwerp code 

The subject of the following textual note. A Ontraden. Bij een 
goede reden code 
afstemmen met de 
afnemer. In UBL wordt 
de code tussen # 
geplaatst voor de tekst. 
Bijv. #REG#Franco. 
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-22 ++ 1..1     Invoice note 
Notitie tekst 

A textual note that gives unstructured 
information that is relevant to the 
Invoice as a whole. 

  

BG-2 + 1..1   PROCESS CONTROL 
PROCESSTURING 

A group of business terms providing 
information on the business process and 
rules applicable to the Invoice 
document. 

  

BT-23 ++ 0..1     Business process type 
Processoort 

Identifies the business process context in 
which the transaction appears, to enable 
the Buyer to process the Invoice in an 
appropriate way. 

A Ontraden. Tenzij door 
de 
transmissiegemeensch
ap een waarde wordt 
verlangd. 

BT-24 ++ 1..1     Specification identifier 
CIUS of extensie nummer 

An identification of the specification 
containing the total set of rules 
regarding semantic content, cardinalities 
and business rules to which the data 
contained in the instance document 
conforms. 

O Identificeert NLCIUS 
specificatie: 
urn:cen.eu:en16931:20
17#compliant#urn:fdc:
nen.nl:nlcius:v1.0 
In bepaalde netwerken 
of gemeenschappen 
(zoals Peppol) kunnen 
andere waarden 
worden gehanteerd. 
Raadpleeg de 
specificatie van het 
netwerk of de 
gemeenschap. 

BG-3 + 0..n   PRECEDING INVOICE REFERENCE 
VORIGE FACTUUR 

A group of business terms providing 
information on one or more preceding 
Invoices. 

  



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-25 ++ 1..1     Preceding Invoice reference 
Vorige factuurnummer 

The identification of an Invoice that was 
previously sent by the Seller. 

C Voor Nederlandse 
leveranciers (BT-40 = 
NL) verplicht bij 
correctie facturen 
(code 384). Kan ook 
gebruikt worden bij 
deelfacturatie. 

BT-26 ++ 0..1     Preceding Invoice issue date 
Vorige factuurdatum 

The date when the Preceding Invoice 
was issued. 

A Ontraden. Verwijzing 
middels 
factuurnummer is 
voldoende 

BG-4 + 1..1   SELLER 
 LEVERANCIER  

A group of business terms providing 
information about the Seller. 

  

BT-27 ++ 1..1     Seller name 
Naam leverancier 

The full formal name by which the Seller 
is registered in the national registry of 
legal entities or as a Taxable person or 
otherwise trades as a person or persons. 

  

BT-28 ++ 0..1     Seller trading name 
Handelsnaam leverancier 

A name by which the Seller is known, 
other than Seller name (also known as 
Business name). 
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-29 ++ 0..n     Seller identifier 
Identificatie leverancier 

An identification of the Seller. O Voor het identificeren 
van de Leverancier (in 
de communicatie 
tussen Leverancier en 
Afnemer) kunnen 
verschillende soorten 
identifiers worden 
gebruikt. Bijvoorbeeld 
het GLN, KVK nummer, 
KVK vestigingsnummer, 
een sector identifier, of 
bilateraal afgesproken 
identifier. 
Dit veld wordt 
aanvullend gebruikt op  
het Registratienummer 
leverancier (BT-30) en 
het BTW nummer (BT-
31). 

BT-29-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Seller identifier. 

 
Indien nog niet bij de 
afnemer bekend: één 
van de codes uit de ISO 
6523 lijst van 
organisatieidentificatie
schema's. 

BT-30 ++ 0..1      Seller legal registration identifier 
Registratienummer leverancier 

An identifier issued by an official 
registrar that identifies the Seller as a 
legal entity or person. 

C Voor Nederlandse 
leveranciers verplicht 
(1..1), en moet gevuld 
worden met KvK of OIN 



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-30-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Seller legal registration identifier. 

C Eén van de volgende 
codes uit de ISO 6523 
lijst van 
organisatieidentificatie
schema's: 
KvK: 106 
OIN: 190 

BT-31 ++ 0..1     Seller VAT identifier 
BTW nummer leverancier 

The Seller's VAT identifier (also known as 
Seller VAT identification number). 

C Dit veld betreft het 
BTW nummer van de 
Leverancier. 
Indien leverancier BTW 
plichtig is in Nederland, 
dan moet dit gegeven 
opgenomen worden. 

BT-32 ++ 0..1     Seller tax registration identifier 
Fiscaal nummer leverancier 

The local identification (defined by the 
Seller’s address) of the Seller for tax 
purposes or a reference that enables the 
Seller to state his registered tax status. 

A Niet van toepassing 
voor Nederlandse 
leveranciers 

BT-33 ++ 0..1     Seller additional legal information 
Juridische informatie leverancier 

Additional legal information relevant for 
the Seller. 

A Niet van toepassing 
voor Nederlandse 
leveranciers 

BT-34 ++ 0..1     Seller electronic address 
Electronisch adres leverancier 

Identifies the Seller's electronic address 
to which the application level response 
to the invoice may be delivered. 

 
 

BT-34-1 +++ 1..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Seller electronic address. 
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BG-5 ++ 1..1     SELLER POSTAL ADDRESS 
ADRES LEVERANCIER 

A group of business terms providing 
information about the address of the 
Seller. 

O Volgens de 
Belastingdienst moeten 
addressen zo compleet 
mogelijk zijn. 
Vermelding van alleen 
een postbusnummer is 
niet voldoende. 
De factuur wordt niet 
gebruikt om 
stamgegevens bij te 
werken. Het 
ontvangende systeem 
zal doorgaans niets 
doen met 
adresgegevens 

BT-35 +++ 0..1        Seller address line 1 
Adresregel 1 leverancier 

The main address line in an address. C Adresregel 1 is 
verplicht indien het een 
adres in NL betreft. I.e. 
landcode (BT-40) =  NL 

BT-36 +++ 0..1       Seller address line 2 
Adresregel 2 leverancier 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

O In NL komt wel eens 
voor in 
uitzonderingsgevallen, 
bijvoorbeeld 
opmerking over de 
woonboot situatie. 

BT-162 +++ 0..1       Seller address line 3 
Adresregel 3 leverancier 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-37 +++ 0..1        Seller city 
Plaatsnaam leverancier 

The common name of the city, town or 
village, where the Seller address is 
located. 

C Plaatsnaam leverancier 
is verplicht indien het 
een adres in NL betreft. 
I.e. landcode (BT-40) =  
NL 

BT-38 +++ 0..1        Seller post code 
Postcode leverancier 

The identifier for an addressable group 
of properties according to the relevant 
postal service. 

C Postcode leverancier is 
verplicht indien het een 
adres in NL betreft. I.e. 
landcode (BT-40) =  NL 

BT-39 +++ 0..1       Seller country subdivision 
Provincie leverancier 

The subdivision of a country. A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-40 +++ 1..1       Seller country code 
Landcode leverancier 

A code that identifies the country. 
  

BG-6 ++ 0..1     SELLER CONTACT 
CONTACTPERSOON LEVERANCIER 

A group of business terms providing 
contact information about the Seller. 

  

BT-41 +++ 0..1       Seller contact point 
Naam contactpersoon leverancier 

A contact point for a legal entity or 
person. 

 
 

BT-42 +++ 0..1       Seller contact telephone number 
Telefoonummmer contactpersoon 
leverancier 

A phone number for the contact point.  
 

BT-43 +++ 0..1       Seller contact email address 
Emailadres contactpersoon leverancier 

An e-mail address for the contact point.  
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BG-7 + 1..1   BUYER 
AFNEMER  

A group of business terms providing 
information about the Buyer. 

 

O Volgens de 
Belastingdienst moeten 
addressen zo compleet 
mogelijk zijn. 
Vermelding van alleen 
een postbusnummer is 
niet voldoende. 
De factuur wordt niet 
gebruikt om 
stamgegevens bij te 
werken. Het 
ontvangende systeem 
zal doorgaans niets 
doen met 
adresgegevens. 

BT-44 ++ 1..1     Buyer name 
Naam afnemer 

The full name of the Buyer. 
  

BT-45 ++ 0..1     Buyer trading name 
Handelsnaam afnemer 

A name by which the Buyer is known, 
other than Buyer name (also known as 
Business name). 

  



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-46 ++ 0..1     Buyer identifier 
Identificatie afnemer 

An identifier of the Buyer. O Voor het identificeren 
van de Afnemer (in de 
communicatie tussen 
Leverancier en 
Afnemer) kunnen 
verschillende soorten 
identifiers worden 
gebruikt. Bijvoorbeeld 
het GLN, OIN, KVK 
nummer, KVK 
vestigingsnummer, een 
sector identifier, of 
bilateraal afgesproken 
identifier. 
Dit veld wordt 
aanvullend gebruikt op  
het Registratienummer 
afnemer (BT-47) en het 
BTW nummer (BT-48). 

BT-46-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Buyer identifier. 

 

 
Indien nog niet bij de 
afnemer bekend: één 
van de codes uit de ISO 
6523 lijst van 
organisatieidentificatie
schema's 

BT-47 ++ 0..1     Buyer legal registration identifier 
Registratienummer afnemer 

An identifier issued by an official 
registrar that identifies the Buyer as a 
legal entity or person. 

C Nederlandse 
leveranciers (BT-40 = 
NL) specificeren hier 
voor Nederlandse 
afnemers verplicht KvK 
of OIN 
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-47-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Buyer legal registration identifier. 

C Eén van de volgende 
codes uit de ISO 6523 
lijst van 
organisatieidentificatie
schema's: 
KvK: 106 
OIN: 190 

BT-48 ++ 0..1     Buyer VAT identifier 
BTW nummer afnemer 

The Buyer's VAT identifier (also known as 
Buyer VAT identification number). 

O Dit veld betreft het 
BTW nummer van de 
Afnemer. 

BT-49 ++ 0..1     Buyer electronic address 
Electronisch adres afnemer 

Identifies the Buyer's electronic address 
to which the invoice is delivered. 

  

BT-49-1 +++ 1..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Buyer electronic address. 

  

BG-8 ++ 1..1     BUYER POSTAL ADDRESS 
ADRES AFNEMER 

A group of business terms providing 
information about the postal address for 
the Buyer. 

C Volgens de 
Belastingdienst moeten 
addressen zo compleet 
mogelijk zijn. 
Vermelding van alleen 
een postbusnummer is 
niet voldoende. 
Het ontvangende 
systeem zal doorgaans 
niets doen met 
adresgegevens 



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-50 +++ 0..1        Buyer address line 1 
Adresregel 1 afnemer 

The main address line in an address. C Adresregel 1 is 
verplicht indien de 
leverancier in NL is 
gevestigd (BT-40 = NL) 
en het een adres in NL 
betreft. I.e. landcode 
(BT-55) =  NL 

BT-51 +++ 0..1       Buyer address line 2 
Adresregel 2 afnemer 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

O In NL komt wel eens 
voor in 
uitzonderingsgevallen, 
bijvoorbeeld 
opmerking over de 
woonboot situatie. 

BT-163 +++ 0..1       Buyer address line 3 
Adresregel 3 afnemer 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

O In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-52 +++ 0..1        Buyer city 
Plaatsnaam afnemer 

The common name of the city, town or 
village, where the Buyer's address is 
located. 

C Plaatsnaam afnemer is 
verplicht indien de 
leverancier in NL is 
gevestigd (BT-40 = NL) 
en het een adres in NL 
betreft. I.e. landcode 
(BT-55) =  NL 

BT-53 +++ 0..1        Buyer post code 
Postcode afnemer 

The identifier for an addressable group 
of properties according to the relevant 
postal service. 

C Postcode is verplicht 
indien de leverancier in 
NL is gevestigd (BT-40 = 
NL) en het een adres in 
NL betreft. I.e. 
landcode (BT-55) =  NL 
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ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-54 +++ 0..1       Buyer country subdivision 
Provincie afnemer 

The subdivision of a country. A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-55 +++ 1..1       Buyer country code 
Landcode afnemer 

A code that identifies the country. 
  

BG-9 ++ 0..1     BUYER CONTACT 
CONTACTPERSOON AFNEMER 

A group of business terms providing 
contact information relevant for the 
Buyer. 

  

BT-56 +++ 0..1       Buyer contact point 
Naam contactpersoon afnemer 

A contact point for a legal entity or 
person. 

 
 

BT-57 +++ 0..1       Buyer contact telephone number 
Telefoonummmer contactpersoon 
afnemer 

A phone number for the contact point.  
 

BT-58 +++ 0..1       Buyer contact email address 
Emailadres contactpersoon afnemer 

An e-mail address for the contact point.  
 

BG-10 + 0..1   PAYEE 
BEGUNSTIGDE  

A group of business terms providing 
information about the Payee, i.e. the 
role that receives the payment. 

  

BT-59 ++ 1..1     Payee name 
Naam begunstigde 

The name of the Payee. 
  

BT-60 ++ 0..1     Payee identifier 
Identificatie begunstigde 

An identifier for the Payee. 
  

BT-60-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Payee identifier. 

 
Indien nog niet bij de 
afnemer bekend: één 
van de codes uit de ISO 
6523 lijst van 
organisatieidentificatie
schema's 



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-61 ++ 0..1     Payee legal registration identifier 
Registratienummer begunstigde 

An identifier issued by an official 
registrar that identifies the Payee as a 
legal entity or person. 

C Voor Nederlandse 
leveranciers (BT-40 = 
NL) verplicht 
specificeren van KvK of 
OIN. 

BT-61-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Payee legal registration identifier. 

 
Eén van de volgende 
codes uit de ISO 6523 
lijst van 
organisatieidentificatie
schema's: 
KvK: 106 
OIN: 190 

BG-11 + 0..1   SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY 
FISCAAL VERTEGENWOORDIGER 

A group of business terms providing 
information about the Seller's tax 
representative. 

  

BT-62 ++ 1..1     Seller tax representative name 
Naam fiscaal vertegenwoordiger 

The full name of the Seller's tax 
representative party. 

 
 

BT-63 ++ 1..1     Seller tax representative VAT identifier 
BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger 

The VAT identifier of the Seller's tax 
representative party. 

 
 

BG-12 ++ 1..1     SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL 
ADDRESS 
ADRES FISCAAL VERTEGENWOORDIGER 

A group of business terms providing 
information about the postal address for 
the tax representative party. 

C Volgens de 
Belastingdienst moeten 
addressen zo compleet 
mogelijk zijn. 
Vermelding van alleen 
een postbusnummer is 
niet voldoende. 
Het ontvangende 
systeem zal doorgaans 
niets doen met 
adresgegevens 



62 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BT-64 +++ 0..1        Tax representative address line 1 
Adresregel 1 fiscaal 
vertegenwoordiger 

The main address line in an address. C Adresregel 1 is 
verplicht indien de 
leverancier in NL is 
gevestigd (BT-40 = NL) 
en het een adres in NL 
betreft. I.e. landcode 
(BT-69) =  NL 

BT-65 +++ 0..1       Tax representative address line 2 
Adresregel 2 fiscaal 
vertegenwoordiger 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

O In NL komt wel eens 
voor in 
uitzonderingsgevallen, 
bijvoorbeeld 
opmerking over de 
woonboot situatie. 

BT-164 +++ 0..1       Tax representative address line 3 
Adresregel 3 fiscaal 
vertegenwoordiger 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-66 +++ 0..1        Tax representative city 
Plaatsnaam fiscaal vertegenwoordiger 

The common name of the city, town or 
village, where the tax representative 
address is located. 

C Plaatsnaam afnemer is 
verplicht indien de 
leverancier in NL 
gevestigd is (BT-40 = 
NL) en het een adres in 
NL betreft. I.e. 
landcode (BT-69) =  NL 

BT-67 +++ 0..1        Tax representative post code 
Postcode fiscaal vertegenwoordiger 

The identifier for an addressable group 
of properties according to the relevant 
postal service. 

C Postcode is verplicht 
indien Adresregel 1 is 
verplicht indien de 
leverancier in NL is 
gevestigd (BT-40 = NL) 
en het een adres in NL 
betreft, i.e. landcode 
(BT-69) =  NL 
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BT-68 +++ 0..1       Tax representative country subdivision 
Provincie fiscaal vertegenwoordiger 

The subdivision of a country. A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-69 +++ 1..1       Tax representative country code 
Landcode fiscaal vertegenwoordiger 

A code that identifies the country.  
 

BG-13 + 0..1   DELIVERY INFORMATION 
LEVERINGSINFORMATIE 

A group of business terms providing 
information about where and when the 
goods and services invoiced are 
delivered. 

  

BT-70 ++ 0..1     Deliver to party name 
Naam ontvanger levering 

The name of the party to which the 
goods and services are delivered. 

 
 

BT-71 ++ 0..1     Deliver to location identifier 
Identificatie locatie levering 

An identifier for the location at which 
the goods and services are delivered. 

 
 

BT-71-1 +++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Deliver to location identifier. 

 
Indien nog niet bij de 
afnemer bekend: één 
van de codes uit de ISO 
6523 lijst van 
organisatieidentificatie
schema's 

BT-72 ++ 0..1     Actual delivery date 
Daadwerkelijke leverdatum 

the date on which the supply of goods or 
services was made or completed. 

 
 

BG-14 ++ 0..1     INVOICING PERIOD 
FACTUURPERIODE 

A group of business terms providing 
information on the invoice period. 

 
 

BT-73 +++ 0..1       Invoicing period start date 
Begindatum factuurperiode 

The date when the Invoice period starts. 
  

BT-74 +++ 0..1       Invoicing period end date 
Einddatum factuurperiode 

The date when the Invoice period ends. 
  

BG-15 ++ 0..1     DELIVER TO ADDRESS 
AFLEVERADRES 

A group of business terms providing 
information about the address to which 
goods and services invoiced were or are 
delivered. 

O Het ontvangende 
systeem zal doorgaans 
niets doen met 
adresgegevens. 
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BT-75 +++ 0..1       Deliver to address line 1 
Adresregel 1 afleveradres 

The main address line in an address. 
  

BT-76 +++ 0..1       Deliver to address line 2 
Adresregel 2 afleveradres 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

O In NL komt wel eens 
voor in 
uitzonderingsgevallen, 
bijvoorbeeld 
opmerking over de 
woonboot situatie. 

BT-165 +++ 0..1       Deliver to address line 3 
Adresregel 3 afleveradres 

An additional address line in an address 
that can be used to give further details 
supplementing the main line. 

A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-77 +++ 0..1       Deliver to city 
Plaatsnaam afleveradres 

The common name of the city, town or 
village, where the deliver to address is 
located. 

  

BT-78 +++ 0..1       Deliver to post code 
Postcode afleveradres 

The identifier for an addressable group 
of properties according to the relevant 
postal service. 

  

BT-79 +++ 0..1       Deliver to country subdivision 
Provincie afleveradres 

The subdivision of a country. A In NL geen gebruik van 
dit veld, maar wel 
toegestaan. 

BT-80 +++ 1..1       Deliver to country code 
Landcode afleveradres 

A code that identifies the country. 
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BG-16 + 0..1   PAYMENT INSTRUCTIONS 
BETAALINSTRUCTIES 

A group of business terms providing 
information about the payment. 

V Door Nederlandse 
leveranciers verplicht 
om te vullen in geval 
van betaling van 
afnemer naar 
leverancier. 
Alle drie mogelijkheden 
worden ondersteund: 
1. Bankoverschrijving 
(Credit transfer) 
2. Credit card betaling 
(Payment card 
information) 
3. Automatische 
incasso (Direct debit) 
 
Bij een negatief te 
betalen bedrag (BT-115 
Amount due for 
payment) blijft de  
betekenis van Payee 
(BG-10) en 
PaymentInstructions 
(BG-16) gelijk, namelijk 
die van de 
betalingsontvanger. De 
invulling verandert dus 
van gegevens van de 
leverancier naar die 
van de afnemer. 
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BT-81 ++ 1..1     Payment means type code 
Code betaalwijze 

The means, expressed as code, for how a 
payment is expected to be or has been 
settled. 

O Mag de waarden 58, 
59, 57, 49, 30 of 48 
hebben. 

BT-82 ++ 0..1     Payment means text 
Betaalwijze tekst 

The means, expressed as text, for how a 
payment is expected to be or has been 
settled. 

A Liever niet gebruiken. 

BT-83 ++ 0..1     Remittance information 
Betaalkenmerk 

A textual value used to establish a link 
between the payment and the Invoice, 
issued by the Seller. 

  

BG-17 ++ 0..n      CREDIT TRANSFER 
BANKOVERSCHRIJVING 

A group of business terms to specify 
credit transfer payments. 

  

BT-84 +++ 1..1       Payment account identifier 
Rekeningnummer 

A unique identifier of the financial 
payment account, at a payment service 
provider, to which payment should be 
made. 

 
Slechts ter verificatie. 
Rekeningnummers 
worden als 
stamgegevens vooraf 
uitgewisseld. 

BT-85 +++ 0..1       Payment account name 
Rekeningnaam 

The name of the payment account, at a 
payment service provider, to which 
payment should be made. 

A Wordt ontraden 

BT-86 +++ 0..1       Payment service provider identifier 
Identificatie bank 

An identifier for the payment service 
provider where a payment account is 
located. 

A Wordt ontraden voor 
SEPA betalingen 

BG-18 ++ 0..1     PAYMENT CARD INFORMATION 
INFORMATIE BETAALKAART 

A group of business terms providing 
information about card used for 
payment contemporaneous with invoice 
issuance. 

  

BT-87 +++ 1..1       Payment card primary account 
number 
Nummer betaalkaart 

The Primary Account Number (PAN) of 
the card used for payment. 

  

BT-88 +++ 0..1       Payment card holder name 
Naam houder betaalkaart 

The name of the payment card holder. 
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BG-19 ++ 0..1     DIRECT DEBIT 
AUTOMATISCHE INCASSO 

A group of business terms to specify a 
direct debit. 

  

BT-89 +++ 0..1       Mandate reference identifier 
Mandaatnummer 

Unique identifier assigned by the Payee 
for referencing the direct debit mandate. 

O Vooral gebruikt indien 
de factuur ook als 
vooraankondiging 
gebruikt wordt. 

BT-90 +++ 0..1       Bank assigned creditor identifier 
Crediteur 

Unique banking reference identifier of 
the Payee or Seller assigned by the 
Payee or Seller bank. 

  

BT-91 +++ 0..1       Debited account identifier 
Bankrekeningnummer 

The account to be debited by the direct 
debit. 

  

BG-20 + 0..n   DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES 
KORTINGEN OP DOCUMENTNIVEAU 

A group of business terms providing 
information about allowances applicable 
to the Invoice as a whole. 

O Ook op-tijd-betalen 
korting 

BT-92 ++ 1..1     Document level allowance amount 
Korting bedrag 

The amount of an allowance, without 
VAT. 

O Het bedrag dat aan 
korting gegeven wordt 
exclusief BTW: BT-93 * 
BT-94 / 100 

BT-93 ++ 0..1     Document level allowance base amount 
Korting grondslag bedrag 

The base amount that may be used, in 
conjunction with the document level 
allowance percentage, to calculate the 
document level allowance amount. 

O Het basisbedrag 
exclusief BTW 
waarover korting wordt 
berekend.  

BT-94 ++ 0..1     Document level allowance percentage 
Korting percentage 

The percentage that may be used, in 
conjunction with the document level 
allowance base amount, to calculate the 
document level allowance amount. 

O Het kortingspercentage 
dat van toepassing is. 
Vulling 10% korting  = 
‘10’ 

BT-95 ++ 1..1     Document level allowance VAT category 
code 
Korting BTW code 

A coded identification of what VAT 
category applies to the document level 
allowance. 
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BT-96 ++ 0..1     Document level allowance VAT rate 
Korting BTW percentage 

The VAT rate, represented as percentage 
that applies to the document level 
allowance. 

O Advies: pas bij facturen 
met factuuregels met 
verschillende BTW 
percentages  het 
laagste op de factuur 
voorkomende BTW 
percentage toe voor 
een korting op header. 

BT-97 ++ 0..1      Document level allowance reason 
Korting reden 

The reason for the document level 
allowance, expressed as text. 

  

BT-98 ++ 0..1     Document level allowance reason code 
Korting reden code 

The reason for the document level 
allowance, expressed as a code. 

A Afgeraden, maar indien 
gebruikt moet de code 
dezelfde betekenis 
hebben als BT-97. 

BG-21 + 0..n   DOCUMENT LEVEL CHARGES 
TOESLAGEN OP DOCUMENT NIVEAU 

A group of business terms providing 
information about charges and taxes 
other than VAT, applicable to the Invoice 
as a whole. 

  

BT-99 ++ 1..1     Document level charge amount 
Toeslag bedrag 

The amount of a charge, without VAT. O Het bedrag aan toeslag 
dat gerekend wordt 
exclusief BTW: BT-100 
* BT-101 / 100 

BT-100 ++ 0..1     Document level charge base amount 
Toeslag grondslag bedrag 

The base amount that may be used, in 
conjunction with the document level 
charge percentage, to calculate the 
document level charge amount. 

O Het basisbedrag 
exclusief BTW 
waarover de toeslag 
wordt berekend.  

BT-101 ++ 0..1     Document level charge percentage 
Toeslag percentage 

The percentage that may be used, in 
conjunction with the document level 
charge base amount, to calculate the 
document level charge amount. 

O Het toeslagpercentage 
dat van toepassing is. 
Vulling 10% toeslag  = 
‘10’ 
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BT-102 ++ 1..1     Document level charge VAT category 
code 
Toeslag BTW code 

A coded identification of what VAT 
category applies to the document level 
charge. 

  

BT-103 ++ 0..1     Document level charge VAT rate 
Toeslag BTW percentage 

The VAT rate, represented as percentage 
that applies to the document level 
charge. 

O Advies: pas bij facturen 
met factuuregels met 
verschillende BTW 
percentages  het 
hoogst de factuur 
voorkomende BTW 
percentage toe voor 
een toeslag op header. 

BT-104 ++ 0..1      Document level charge reason 
Toeslag reden 

The reason for the document level 
charge, expressed as text. 

  

BT-105 ++ 0..1     Document level charge reason code 
Toeslag reden code 

The reason for the document level 
charge, expressed as a code. 

A Afgeraden, maar indien 
gebruikt moet de code 
dezelfde betekenis 
hebben als BT-104. 

BG-22 + 1..1   DOCUMENT TOTALS 
FACTUURTOTALEN 

A group of business terms providing the 
monetary totals for the Invoice. 

  

BT-106 ++ 1..1     Sum of Invoice line net amount 
Totaal netto regelbedrag 

Sum of all Invoice line net amounts in 
the Invoice. 

O Σ BT-131 

BT-107 ++ 0..1     Sum of allowances on document level 
Totaal bedrag kortingen factuurniveau 

Sum of all allowances on document level 
in the Invoice. 

O Σ BT-92 

BT-108 ++ 0..1     Sum of charges on document level 
Totaal bedrag toeslagen factuurniveau 

Sum of all charges on document level in 
the Invoice. 

O Σ BT-99 

BT-109 ++ 1..1     Invoice total amount without VAT 
Factuurtotaal excl. BTW 

The total amount of the Invoice without 
VAT. 

O BT-106 + BT-107 + BT-
108 

BT-110 ++ 0..1     Invoice total VAT amount 
BTW totaal 

The total VAT amount for the Invoice. O Σ BT-117 
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BT-111 ++ 0..1     Invoice total VAT amount in accounting 
currency 
BTW totaal in boekingvaluta 

The VAT total amount expressed in the 
accounting currency accepted or 
required in the country of the Seller. 

A Wordt in de praktijk 
niet gebruikt. Wordt 
genegeerd. 

BT-112 ++ 1..1     Invoice total amount with VAT 
Factuurtotaal incl. BTW 

The total amount of the Invoice with 
VAT. 

O BT-109 + BT-110 

BT-113 ++ 0..1     Paid amount 
Bedrag reeds betaald 

The sum of amounts which have been 
paid in advance. 

  

BT-114 ++ 0..1      Rounding amount 
Afrondingsbedrag 

The amount to be added to the invoice 
total to round the amount to be paid. 

  

BT-115 ++ 1..1     Amount due for payment 
Totaal te betalen bedrag 

The outstanding amount that is 
requested to be paid. 

O BT-112 - BT-113 + BT-
114 

BG-23 + 1..n   VAT BREAKDOWN 
BTW BEREKENING PER 
CATEGORIE/PERCENTAGE 

A group of business terms providing 
information about VAT breakdown by 
different categories, rates and 
exemption reasons 

 
 

BT-116 ++ 1..1     VAT category taxable amount 
BTW grondslag bedrag 

Sum of all taxable amounts subject to a 
specific VAT category code and VAT 
category rate (if the VAT category rate is 
applicable). 

  

BT-117 ++ 1..1     VAT category tax amount 
BTW bedrag 

The total VAT amount for a given VAT 
category. 

  

BT-118 ++ 1..1     VAT category code 
BTW categorie code 

Coded identification of a VAT category. 
  

BT-119 ++ 0..1     VAT category rate 
BTW percentage 

The VAT rate, represented as percentage 
that applies for the relevant VAT 
category. 

  

BT-120 ++ 0..1     VAT exemption reason text 
Reden voor BTW vrijstelling 

A textual statement of the reason why 
the amount is exempted from VAT or 
why no VAT is being charged 
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BT-121 ++ 0..1     VAT exemption reason code 
Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd 

A coded statement of the reason for why 
the amount is exempted from VAT. 

A Afgeraden. Gebruik BT-
120  

BG-24 + 0..n   ADDITIONAL SUPPORTING DOCUMENTS 
FACTUURONDERSTEUNENDE 
DOCUMENTEN 

A group of business terms providing 
information about additional supporting 
documents substantiating the claims 
made in the Invoice. 

 
 

BT-122 ++ 1..1     Supporting document reference 
Documentnummer 

An identifier of the supporting 
document. 

  

BT-123 ++ 0..1     Supporting document description 
Documentbeschrijving 

A description of the supporting 
document. 

  

BT-124 ++ 0..1     External document location 
Externe documentlocatie 

The URL (Uniform Resource Locator) that 
identifies where the external document 
is located. 

  

BT-125 ++ 0..1     Attached document 
Bijgevoegd document 

An attached document embedded as 
binary object or sent together with the 
invoice. 

O Max 10 MB totaal 
Max 10 bijlagen 

BT-125-
1 

+++ 1..1       Attached document Mime code 
Mime code bijgevoegd document 

The mime code of the attached 
document. 

 
 

BT-125-
2 

+++ 1..1       Attached document Filename 
Bestandsnaam bijgevoegd document 

The file name of the attached document  
 

BG-25 + 1..n   INVOICE LINE 
FACTUURREGEL 

A group of business terms providing 
information on individual Invoice lines. 

 
 

BT-126 ++ 1..1     Invoice line identifier 
Factuurregelnummer 

A unique identifier for the individual line 
within the Invoice. 

 
 

BT-127 ++ 0..1     Invoice line note 
Factuurregel notitie 

A textual note that gives unstructured 
information that is relevant to the 
Invoice line. 

O Regelomschrijving in 
BT-153. BT-127 alleen 
aanvullend. 

BT-128 ++ 0..1     Invoice line object identifier 
Referentie gerelateerd object 

An identifier for an object on which the 
invoice line is based, given by the Seller. 

 
 

BT-128-
1 

+++ 0..1       Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Invoice line object identifier. 
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BT-129 ++ 1..1     Invoiced quantity 
Gefactureerde hoeveelheid 

The quantity of items (goods or services) 
that is charged in the Invoice line. 

  

BT-130 ++ 1..1     Invoiced quantity unit of measure code 
Gefactureerde eenheid 

The unit of measure that applies to the 
invoiced quantity. 

O Zie 7.4 voor 
aanbevolen eenheden. 

BT-131 ++ 1..1     Invoice line net amount 
Netto regelbedrag (excl. BTW) 

The total amount of the Invoice line.  
 

BT-132 ++ 0..1     Referenced purchase order line 
reference 
Referentie orderregel 

An identifier for a referenced line within 
a purchase order, issued by the Buyer. 

O Alleen vullen als er op 
kopniveau een 
orderreferentie staat. 

BT-133 ++ 0..1     Invoice line Buyer accounting reference 
Factuurregel grootboekrekening 
afnemer 

A textual value that specifies where to 
book the relevant data into the Buyer's 
financial accounts. 

O Referentienummer uit 
het 
referentiegrootboeksch
ema, tenzij de afnemer 
een ander 
grootboekrekeningnum
mer heeft doorgegeven 
aan de leverancier. 
Met name gebruiken 
als er geen 
ordernummer/regelnu
mmer bekend is. 

BG-26 ++ 0..1     INVOICE LINE PERIOD 
FACTUURREGEL PERIODE 

A group of business terms providing 
information about the period relevant 
for the Invoice line. 

 
 

BT-134 +++ 0..1       Invoice line period start date 
Startdatum factuurregel periode 

The date when the Invoice period for 
this Invoice line starts. 

 
 

BT-135 +++ 0..1       Invoice line period end date 
Einddatum factuurregel periode 

The date when the Invoice period for 
this Invoice line ends. 

 
 

BG-27 ++ 0..n     INVOICE LINE ALLOWANCES 
KORTINGEN OP FACTUURREGEL NIVEAU 

A group of business terms providing 
information about allowances applicable 
to the individual Invoice line. 
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BT-136 +++ 1..1       Invoice line allowance amount 
Korting bedrag 

The amount of an allowance, without 
VAT. 

O Het bedrag dat aan 
korting gegeven wordt 
exclusief BTW: BT-137 
* BT-138 / 100 

BT-137 +++ 0..1       Invoice line allowance base amount 
Korting grondslag bedrag 

The base amount that may be used, in 
conjunction with the Invoice line 
allowance percentage, to calculate the 
Invoice line allowance amount. 

O Het basisbedrag 
exclusief BTW 
waarover korting wordt 
berekend.  

BT-138 +++ 0..1       Invoice line allowance percentage 
Korting percentage 

The percentage that may be used, in 
conjunction with the Invoice line 
allowance base amount, to calculate the 
Invoice line allowance amount. 

O Het kortingspercentage 
dat van toepassing is. 
Vulling 10% korting  = 
‘10’ 

BT-139 +++ 0..1        Invoice line allowance reason 
Korting reden 

The reason for the Invoice line 
allowance, expressed as text. 

  

BT-140 +++ 0..1       Invoice line allowance reason code 
Korting reden code 

The reason for the Invoice line 
allowance, expressed as a code. 

A Afgeraden, maar indien 
gebruikt moet de code 
dezelfde betekenis 
hebben als BT-139. 

BG-28 ++ 0..n     INVOICE LINE CHARGES 
TOESLAGEN OP FACTUURREGEL NIVEAU 

A group of business terms providing 
information about charges and taxes 
other than VAT applicable to the 
individual Invoice line. 

 
 

BT-141 +++ 1..1       Invoice line charge amount 
Toeslag bedrag 

The amount of a charge, without VAT. O Het bedrag aan toeslag 
dat gerekend wordt 
exclusief BTW: BT-142 
* BT-143 / 100 

BT-142 +++ 0..1       Invoice line charge base amount 
Toeslag grondslag bedrag 

The base amount that may be used, in 
conjunction with the Invoice line charge 
percentage, to calculate the Invoice line 
charge amount. 

O Het basisbedrag 
exclusief BTW 
waarover de toeslag 
wordt berekend.  
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BT-143 +++ 0..1       Invoice line charge percentage 
Toeslag percentage 

The percentage that may be used, in 
conjunction with the Invoice line charge 
base amount, to calculate the Invoice 
line charge amount. 

O Het toeslagpercentage 
dat van toepassing is. 
Vulling 10% toeslag  = 
‘10’ 

BT-144 +++ 0..1        Invoice line charge reason 
Toeslag reden 

The reason for the Invoice line charge, 
expressed as text. 

  

BT-145 +++ 0..1       Invoice line charge reason code 
Toeslag reden code 

The reason for the Invoice line charge, 
expressed as a code. 

A Afgeraden, maar indien 
gebruikt moet de code 
dezelfde betekenis 
hebben als BT-144. 

BG-29 ++ 1..1     PRICE DETAILS 
PRIJS DETAILS 

A group of business terms providing 
information about the price applied for 
the goods and services invoiced on the 
Invoice line. 

  

BT-146 +++ 1..1       Item net price 
Stuksprijs (excl. BTW) 

The price of an item, exclusive of VAT, 
after subtracting item price discount. 

O De prijs waarmee 
verder gerekend wordt 

BT-147 +++ 0..1       Item price discount 
Korting op catalogus prijs 

The total discount subtracted from the 
Item gross price to calculate the Item net 
price. 

  

BT-148 +++ 0..1       Item gross price 
Catalogus prijs 

The unit price, exclusive of VAT, before 
subtracting Item price discount. 

  

BT-149 +++ 0..1       Item price base quantity 
Prijs basishoeveelheid 

The number of item units to which the 
price applies. 

 
 

BT-150 +++ 0..1       Item price base quantity unit of 
measure code 
Eenheid prijs basishoeveelheid 

The unit of measure that applies to the 
Item price base quantity. 

O Zie 7.4 voor 
aanbevolen eenheden. 

BG-30 ++ 1..1     LINE VAT INFORMATION 
FACTUURREGEL BTW INFORMATIE 

A group of business terms providing 
information about the VAT applicable for 
the goods and services invoiced on the 
Invoice line. 
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BT-151 +++ 1..1       Invoiced item VAT category code 
BTW categorie code 

The VAT category code for the invoiced 
item. 

  

BT-152 +++ 0..1       Invoiced item VAT rate 
BTW percentage 

The VAT rate, represented as percentage 
that applies to the invoiced item. 

  

BG-31 ++ 1..1     ITEM INFORMATION 
PRODUCT INFORMATIE 

A group of business terms providing 
information about the goods and 
services invoiced. 

  

BT-153 +++ 1..1       Item name 
Productnaam 

A name for an item. 
  

BT-154 +++ 0..1       Item description 
Productomschrijving 

A description for an item. O Aanvullend op BT-153 

BT-155 +++ 0..1       Item Seller's identifier 
Leverancier identificatie product 

An identifier, assigned by the Seller, for 
the item. 

 
 

BT-156 +++ 0..1       Item Buyer's identifier 
Afnemer identificatie product 

An identifier, assigned by the Buyer, for 
the item. 
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BT-157 +++ 0..1       Item standard identifier 
Standaard identificatie product 

An item identifier based on a registered 
scheme. 

O Dit element is bedoeld 
voor het identificeren 
van een item op basis 
van een 
gestandardiseerd 
artikelnummering 
systeem. Voorbeelden 
zijn: 
- ISBN voor boeken en 
media 
- GTIN algemeen 
maar ook de 
pharmaceutische 
industrie, de bloemen- 
en planten en andere 
sectoren kennen hun 
gestandaardiseerde 
artikelnummering 
systemen. 

BT-157-
1 

++++ 1..1         Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Item standard identifier 

 
Eén van de codes uit de 
ISO 6523 lijst van 
organisatieidentificatie
schema's 

BT-158 +++ 0..n       Item classification identifier 
Classificatie product 

A code for classifying the item by its type 
or nature. 

  

BT-158-
1 

++++ 1..1         Scheme identifier 
Identificatie schema 

The identification scheme identifier of 
the Item classification identifier 

 
Eén van de codes uit de 
UNTDID 7143 lijst 

BT-158-
2 

++++ 0..1         Scheme version identifier 
Identificatie schema versie 

The version of the identification scheme. 
  

BT-159 +++ 0..1       Item country of origin 
Land van herkomst product 

The code identifying the country from 
which the item originates. 

  



 

ID 
Ni 
veau 

Cardinali
teit 

Business Term  
NLCIUS term  

 Omschrijving NLCIUS NLCIUS opmerking 

BG-32 +++ 0..n       ITEM ATTRIBUTES 
PRODUCT ATTRIBUTEN 

A group of business terms providing 
information about properties of the 
goods and services invoiced. 

  

BT-160 ++++ 1..1         Item attribute name 
Attribuut naam 

The name of the attribute or property of 
the item. 

  

BT-161 ++++ 1..1         Item attribute value 
Attribuut waarde 

The value of the attribute or property of 
the item. 
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8.4 Bedrijfsregels 

8.4.1 Integriteitsregels 

Integriteitsregels geven aan welke elementen verplicht zijn en aan welke elementen eisen worden gesteld 
betreffende de inhoud (dat er bijvoorbeeld geen negatieve waarden zijn toegestaan). 

Tabel 22 — Business rules - Integriteitsregels 

ID Description Target / context 
Busines
s term / 
group 

BR-1 
An Invoice shall have a Specification identifier (BT-24). 

Iedere factuur heeft een CIUS of extensie nummer (BT-24) 
Process control BT-24 

BR-2 
An Invoice shall have an Invoice number (BT-1). 

Iedere factuur heeft een Factuurnummer (BT-1) 
Invoice BT-1 

BR-3 
An Invoice shall have an Invoice issue date (BT-2). 

Iedere factuur heeft een Factuurdatum (BT-2) 
Invoice BT-2 

BR-4 
An Invoice shall have an Invoice type code (BT-3). 

Iedere factuur heeft een Factuursoort (BT-3) 
Invoice BT-3 

BR-5 
An Invoice shall have an Invoice currency code (BT-5). 

Iedere factuur heeft een Factuur valuta code (BT-5) 
Invoice BT-5 

BR-6 
An Invoice shall contain the Seller name (BT-27). 

Iedere factuur bevat de Naam leverancier (BT-27) 
Seller BT-27 

BR-7 
An Invoice shall contain the Buyer name (BT-44). 

Iedere factuur bevat de Naam afnemer (BT-44) 
Buyer BT-44 

BR-8 
An Invoice shall contain the Seller postal address (BG-5). 

Iedere factuur bevat het Adres leverancier (BG-5) 
Seller BG-5 

BR-9 

The Seller postal address (BG-5) shall contain a Seller 
country code (BT-40). 

Het Adres leverancier bevat de Landcode leverancier (BT-
40) 

Seller Postal 
Address 

BT-40 

BR-10 
An Invoice shall contain the Buyer postal address (BG-8). 

Iedere factuur bevat het Adres afnemer (BG-8) 
Buyer BG-8 

BR-11 

The Buyer postal address shall contain a Buyer country code 
(BT-55). 

Het Adres afnemer bevat de Landcode afnemer (BT-55) 

Buyer Postal 
Address 

BT-55 

BR-12 

An Invoice shall have the Sum of Invoice line net amount (BT-
106). 

Iedere factuur bevat het Totaal netto regelbedrag (BT-106) 

Document totals BT-106 

BR-13 

An Invoice shall have the Invoice total amount without VAT 
(BT-109). 

Iedere factuur bevat het Factuurtotaal excl. BTW (BT-109) 

Document totals BT-109 
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ID Description Target / context 
Busines
s term / 
group 

BR-14 

An Invoice shall have the Invoice total amount with VAT (BT-
112). 

Iedere factuur bevat het Factuurtotaal incl. BTW (BT-112) 

Document totals BT-112 

BR-15 
An Invoice shall have the Amount due for payment (BT-115). 

Iedere factuur bevat het Totaal te betalen bedrag (BT-115) 
Document totals BT-115 

BR-16 
An Invoice shall have at least one Invoice line (BG-25). 

Iedere factuur heeft minimaal één Factuurregel (BG-25) 
Invoice BG-25 

BR-17 

The Payee name (BT-59) shall be provided in the Invoice, if 
the Payee (BG-10) is different from the Seller (BG-4). 

De factuur bevat de Naam begunstigde (BT-59), indien de 
Begunstigde (BG-10) afwijkt van de Leverancier (BG-4) 

Payee BT-59 

BR-18 

The Seller tax representative name (BT-62) shall be 
provided in the Invoice, if the Seller (BG-4) has a Seller tax 
representative party (BG-11). 

De factuur bevat de Naam fiscaal vertegenwoordiger (BT-
62), indien de Leverancier (BG-4) een Fiscaal 
vertegenwoordiger (BG-11) heeft 

Seller tax 
representative 

BT-62 

BR-19 

The Seller tax representative postal address (BG-12) shall be 
provided in the Invoice, if the Seller (BG-4) has a Seller tax 
representative party (BG-11). 

De factuur bevat het Adres fiscaal vertegenwoordiger (BG-
12), indien de Leverancier (BG-4) een Fiscaal 
vertegenwoordiger (BG-11) heeft 

Seller tax 
representative 

BG-12 

BR-20 

The Seller tax representative postal address (BG-12) shall 
contain a Tax representative country code (BT-69), if the 
Seller (BG-4) has a Seller tax representative party (BG-11). 

Het Adres fiscaal vertegenwoordiger (BG-12), bevat een 
landcode fiscaal vertegenwoordiger (BT-69), indien de 
Leverancier (BG-4) een Fiscaal vertegenwoordiger (BG-11) 
heeft 

Seller tax 
representative 
postal address 

BT-69 

BR-21 

Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line identifier 
(BT-126). 

Iedere Factuurregel (BG-25) heeft een Factuurregelnummer 
(BT-126). 

Invoice Line BT-126 

BR-22 

Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity 
(BT-129). 

Iedere Factuurregel (BG-25) heeft een Gefactureerde 
hoeveelheid (BT-129). 

Invoice Line BT-129 

BR-23 

An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit 
of measure code (BT-130). 

Iedere Factuurregel (BG-25) heeft een Gefactureerde 
eenheid (BT-130). 

Invoice Line BT-130 



 

80 

ID Description Target / context 
Busines
s term / 
group 

BR-24 

Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line net 
amount (BT-131). 

Iedere Factuurregel (BG-25) heeft een Netto regelbedrag 
(excl. BTW) (BT-131). 

Invoice Line BT-131 

BR-25 

Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-
153). 

Iedere Factuurregel (BG-25) heeft een Productnaam (BT-
153). 

Item 
information 

BT-153 

BR-26 

Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item net price 
(BT-146). 

Iedere Factuurregel (BG-25) heeft een Stuksprijs (excl. BTW) 
(BT-146). 

Price details BT-146 

BR-27 
The Item net price (BT-146) shall NOT be negative. 

De Stuksprijs (excl. BTW) (BT-146) mag niet negatief zijn. 
Item net price BT-146 

BR-28 
The Item gross price (BT-148) shall NOT be negative. 

De Catalogus prijs (BT-148) mag niet negatief zijn. 
Price details BT-148 

BR-29 

If both Invoicing period start date (BT-73) and Invoicing 
period end date (BT-74) are given then the Invoicing period 
end date (BT-74) shall be later or equal to the Invoicing 
period start date (BT-73). 

Als de Begindatum factuurperiode (BT-73) en Einddatum 
factuurperiode (BT-74) beide zijn gegeven, dan komt de 
Einddatum factuurperiode (BT-74) later of gelijktijdig met 
de Begindatum factuurperiode (BT-73). 

Invoicing Period BT-74 

BR-30 

If both Invoice line period start date (BT-134) and Invoice 
line period end date (BT-135) are given then the Invoice line 
period end date (BT-135) shall be later or equal to the 
Invoice line period start date (BT-134). 

Als de Startdatum factuurregel periode  (BT-134) en 
Einddatum factuurregel periode (BT-135) beide zijn 
gegeven, dan komt de Einddatum factuurregel periode (BT-
135) later of gelijktijdig met de Startdatum factuurregel 
periode (BT-134). 

Invoice Line 
Period 

BT-135 

BR-31 

Each Document level allowance (BG-20) shall have a 
Document level allowance amount (BT-92). 

Ieder Korting op document niveau (BG-20) heeft een 
Kortingbedrag (BT-92). 

Document level 
allowances 

BT-92 

BR-32 

Each Document level allowance (BG-20) shall have a 
Document level allowance VAT category code (BT-95). 

Ieder Korting op document niveau (BG-20) heeft een Korting 
BTW code (BT-95). 

Document level 
allowances 

BT-95 
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ID Description Target / context 
Busines
s term / 
group 

BR-33 

Each Document level allowance (BG-20) shall have a 
Document level allowance reason (BT-97) or a Document 
level allowance reason code (BT-98). 

Ieder Korting op document niveau (BG-20) heeft een Korting 
reden (BT-97) of een Korting reden code (BT-98). 

Document level 
allowances 

BT-97, 
BT-98 

BR-36 

Each Document level charge (BG-21) shall have a Document 
level charge amount (BT-99). 

Iedere Toeslag op documentniveau (BG-21) heeft een 
Toeslagbedrag (BT-99). 

Document level 
charges 

BT-99 

BR-37 

Each Document level charge (BG-21) shall have a Document 
level charge VAT category code (BT-102). 

Iedere Toeslag op documentniveau (BG-21) heeft een 
Toeslag BTW code (BT-102). 

Document level 
charges 

BT-102 

BR-38 

Each Document level charge (BG-21) shall have a Document 
level charge reason (BT-104) or a Document level charge 
reason code (BT-105). 

Iedere Toeslag op documentniveau (BG-21) heeft een 
Toeslag reden (BT-104) of een Toeslag reden code (BT-105). 

Document level 
charges 

BT-104, 
BT-105 

BR-41 

Each Invoice line allowance (BG-27) shall have an Invoice 
line allowance amount (BT-136). 

Elke Korting op factuurregel niveau (BG-27) heeft een 
Korting bedrag (BT-136). 

Invoice line 
allowances 

BT-136 

BR-42 

Each Invoice line allowance (BG-27) shall have an Invoice 
line allowance reason (BT-139) or an Invoice line allowance 
reason code (BT-140). 

Elke Korting op factuurregel niveau (BG-27) heeft een 
Korting reden (BT-139) of een Korting reden code (BT-140) 

Invoice line 
allowances 

BT-144, 
BT-145 

BR-43 

Each Invoice line charge (BG-28) shall have an Invoice line 
charge amount (BT-141). 

Elke Toeslag op factuurregel niveau (BG-28) heeft een 
Toeslag bedrag (BT-141) 

Invoice line 
charges 

BT-141 

BR-44 

Each Invoice line charge (BG-28) shall have an Invoice line 
charge reason (BT-144) or an Invoice line charge reason 
code (BT-145). 

Elke Toeslag op factuurregel niveau (BG-28) heeft een 
Toeslag reden (BT-144) of een Toeslag reden code (BT-145) 

Invoice line 
charges 

BT-139, 
BT-140 

BR-45 

Each VAT breakdown (BG-23) shall have a VAT category 
taxable amount (BT-116). 

Iedere BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) 
heeft een BTW grondslag bedrag (BT-116). 

VAT breakdown BT-116 

BR-46 
Each VAT breakdown (BG-23) shall have a VAT category tax 
amount (BT-117). 

VAT breakdown BT-117 
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ID Description Target / context 
Busines
s term / 
group 

Iedere BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) 
heeft een BTW bedrag (BT-117). 

BR-47 

Each VAT breakdown (BG-23) shall be defined through a 
VAT category code (BT-118). 

Iedere BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) 
wordt gedefineerd door een BTW categorie code (BT-118). 

VAT breakdown BT-118 

BR-48 

Each VAT breakdown (BG-23) shall have a VAT category rate 
(BT-119), except if the Invoice is not subject to VAT. 

Iedere BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) 
heeft een BTW percentage (BT-119), behalve als de Factuur 
niet onderworpen is aan BTW. 

VAT breakdown BT-119 

BR-49 

A Payment instruction (BG-16) shall specify the Payment 
means type code (BT-81). 

Een Betaalinstructie (BG-16) specificeert de Code 
betaalwijze (BT-81). 

Payment 
instructions 

BT-81 

BR-50 

A Payment account identifier (BT-84) shall be present if 
Credit transfer (BG-17) information is provided in the 
Invoice. 

Een Rekeningnummer (BT-84) is aanwezig als de 
Bankoverschrijving (BG-17) informatie is gegeven in de 
Factuur. 

Account 
information 

BT-84 

BR-51 

The last 4 to 6 digits of the Payment card primary account 
number (BT-87) shall be present if Payment card 
information (BG-18) is provided in the Invoice. 

De laatste 4 tot 6 cijfers van een Nummer betaalkaart (BT-
87) zijn aanwezig als de Informatie betaalkaart (BG-18) is 
gegeven in de Factuur. 

Card 
information 

BT-87 

BR-52 

Each Additional supporting document (BG-24) shall contain 
a Supporting document reference (BT-122). 

Ieder Factuurondersteunend document (BG-24) bevat een 
Documentnummer (BT-122). 

Additional 
supporting 
documents 

BT-122 

BR-53 

If the VAT accounting currency code (BT-6) is present, then 
the Invoice total VAT amount in accounting currency (BT-
111) shall be provided. 

Als de BTW valuta code (BT-6) aanwezig is, dan is het BTW 
totaal in boekingvaluta (BT-111) gegeven. 

Document totals BT-111 

BR-54 

Each Item attribute (BG-32) shall contain an Item attribute 
name (BT-160) and an Item attribute value (BT-161). 

Ieder Product Attribuut (BG-32) bevat een Attribuut naam 
(BT-160) en een Attribuut waarde (BT-161). 

Item attributes 
BT-160, 
BT-161 

BR-55 
Each Preceding Invoice reference (BG-3) shall contain a 
Preceding Invoice reference (BT-25). 

Preceding 
invoice 
reference 

BT-25 
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ID Description Target / context 
Busines
s term / 
group 

Iedere Vorige factuur (BG-3) bevat een Vorige 
factuurnummer (BT-25). 

BR-56 

Each Seller tax representative party (BG-11) shall have a 
Seller tax representative VAT identifier (BT-63). 

Iedere Fiscaal vertegenwoordiger (BG-11) heeft een BTW 
nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63). 

Seller tax 
representative 

BT-63 

BR-57 

Each Deliver to address (BG-15) shall contain a Deliver to 
country code (BT-80). 

Ieder Afleveradres (BG-15) bevat een Landcode afleveradres 
(BT-80). 

Deliver to 
address 

BT-80 

BR-61 

If the Payment means type code (BT-81) means SEPA credit 
transfer, Local credit transfer or Non-SEPA international 
credit transfer, the Payment account identifier (BT-84) shall 
be present. 

Als de Code betaalwijze (BT-81) een SEPA Overschrijving, 
Lokale Overschrijving of niet-SEPA Overschrijving is, dan is 
het Rekeningnummer (BT-84) gegeven. 

Payment 
instructions 

BT-84 

BR-62 

The Seller electronic address (BT-34) shall have a Scheme 
identifier. 

Ieder Electronisch adres leverancier (BT-34) heeft een 
Identificatie schema. 

Seller electronic 
address 

BT-34 

BR-63 

The Buyer electronic address (BT-49) shall have a Scheme 
identifier. 

Ieder Electronisch adres afnemer (BT-49) heeft een 
Identificatie schema. 

Buyer electronic 
address 

BT-49 

BR-64 

The Item standard identifier (BT-157) shall have a Scheme 
identifier 

Ieder Standaard identificatie product (BT-157) heeft een 
Identificatie schema. 

Item standard 
identifier 

BT-157 

BR-65 

The Item classification identifier (BT-158) shall have a 
Scheme identifier 

De Classificatie product (BT-158) heeft een Identificatie 
schema. 

Item 
classification 
identifier 

BT-158 

8.4.2 Condities 

Condities geven afhankelijkheden tussen elementen aan  
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Tabel 23 — Business rules – Condities 

ID Description Target / context 
Business 
term / 
group 

BR-CO-3 

Value added tax point date (BT-7) and Value added tax 
point date code (BT-8) are mutually exclusive. 

BTW boekingsdatum (BT-7) en BTW 
boekingsdatumcode (BT-8) sluiten elkaar uit. 

Invoice 
BT-7, 
BT-8 

BR-CO-4 

Each Invoice line (BG-25) shall be categorized with an 
Invoiced item VAT category code (BT-151). 

Iedere Factuurregel (BG-25) wordt gecategoriseerd met 
een BTW categorie code (BT-151). 

Invoice Line BT-151 

BR-CO-5 

Document level allowance reason code (BT-98) and 
Document level allowance reason (BT-97) shall indicate 
the same type of allowance. 

Korting reden code (BT-98) en Korting reden (BT-97) 
vermelden dezelfde type korting indien ze beide 
voorkomen. 

Document level 
Allowances 

BT-97, 
BT-98 

BR-CO-6 

Document level charge reason code (BT-105) and 
Document level charge reason (BT-104) shall indicate 
the same type of charge. 

Toeslag reden code (BT-105) en Toeslag reden (BT-
104) vermelden dezelfde type toeslag indien ze beide 
voorkomen. 

Document level 
Charges 

BT-104, 
BT-105 

BR-CO-7 

Invoice line allowance reason code (BT-140) and 
Invoice line allowance reason (BT-139) shall indicate 
the same type of allowance reason. 

Korting reden code (BT-140) en Korting reden (BT-139) 
vermelden dezelfde type kortingreden indien ze beide 
voorkomen. 

Invoice line 
Allowances 

BT-139, 
BT-140 

BR-CO-8 

Invoice line charge reason code (BT-145) and Invoice 
line charge reason (BT144) shall indicate the same type 
of charge reason. 

Toeslag reden code (BT-145) en Toeslag reden (BT-
144) vermelden dezelfde type toeslagreden indien ze 
beide voorkomen. 

Invoice line 
Charges 

BT-144, 
BT-145 

BR-CO-9 

The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer 
VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance 
with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country 
of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use 
the prefix ‘EL’. 

BTW nummers (BT-31, BT-63 en BT-48) hebben een 
prefix overeenkomstig met ISO code 3166-1 alpha-2, 
waarmee het land van uitgifte kan worden 
geïdentificeerd. Desondanks gebruikt Griekenland de 
prefix ‘EL’. 

VAT identifiers 
BT-31, 
BT-48, 
BT-63 
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ID Description Target / context 
Business 
term / 
group 

BR-CO-10 

Sum of Invoice line net amount (BT-106) = ∑ Invoice 
line net amount (BT-131). 

Het Totaal netto regelbedrag (BT-106) = ∑ Netto 
regelbedrag (excl. BTW) (BT-131). 

Document totals BT-106 

BR-CO-11 

Sum of allowances on document level (BT-107) = ∑ 
Document level allowance amount (BT-92). 

Het Totaal bedrag kortingen factuurniveau (BT-107) = 
∑ Korting bedrag (BT-92). 

Document totals BT-107 

BR-CO-12 

Sum of charges on document level (BT-108) = ∑ 
Document level charge amount (BT-99). 

Het Totaal bedrag toeslagen factuurniveau (BT-108) = 
∑ Toeslag bedrag (BT-99). 

Document totals BT-108 

BR-CO-13 

Invoice total amount without VAT (BT-109) = ∑ Invoice 
line net amount (BT-131) - Sum of allowances on 
document level (BT-107) + Sum of charges on document 
level (BT-108). 

Factuurtotaal excl. BTW (BT-109) = ∑ Netto 
regelbedrag (excl. BTW) (BT-131) – Totaal bedrag 
kortingen factuurniveau (BT-107) + Totaal bedrag 
toeslagen factuurniveau (BT-108). 

Document totals BT-109 

BR-CO-14 

Invoice total VAT amount (BT-110) = ∑ VAT category 
tax amount (BT-117). 

BTW totaal (BT-110) = ∑ BTW bedrag (BT-117). 

Document totals BT-110 

BR-CO-15 

Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total 
amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT 
amount (BT-110). 

Factuurtotaal incl. BTW (BT-112) = Factuurtotaal excl. 
BTW (BT-109) + BTW totaal (BT-110). 

Document totals BT-112 

BR-CO-16 

Amount due for payment (BT-115) = Invoice total 
amount with VAT (BT-112) -Paid amount (BT-113) + 
Rounding amount (BT-114). 

Totaal te betalen bedrag (BT-115) = Factuurtotaal incl. 
BTW (BT-112) – Bedrag reeds betaald (BT-113) + 
Afrondingsbedrag (BT-114). 

Document totals BT-115 

BR-CO-17 

VAT category tax amount (BT-117) = VAT category 
taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) 
/ 100), rounded to two decimals. 

BTW bedrag (BT-117) = BTW grondslag bedrag (BT-
116) x (BTW percentage (BT-119) / 100), afgerond tot 
twee decimalen. 

VAT breakdown BT-117 
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ID Description Target / context 
Business 
term / 
group 

BR-CO-18 

An Invoice shall at least have one VAT breakdown group 
(BG-23). 

Een Factuur heeft minimaal één BTW berekening per 
categorie/percentage (BG-23). 

VAT breakdown BG-23 

BR-CO-19 

If Invoicing period (BG-14) is used, the Invoicing period 
start date (BT-73) or the Invoicing period end date (BT-
74) shall be filled, or both. 

Als Factuurperiode (BG-14) wordt gebruikt, dan zijn de 
Begindatum factuurperiode (BT-73) of Einddatum 
factuurperiode (BT-74) ingevuld, of beide. 

Delivery or 
invoice period 

BT-73, 
BT-74 

BR-CO-20 If Invoice line period (BG-26) is used, the Invoice line 
period start date (BT-134) or the Invoice line period end 
date (BT-135) shall be filled, or both. 

Als Factuurregel periode (BG-26) wordt gebruikt, dan 
zijn de Startdatum factuurregelperiode (BT-134) of 
Einddatum factuurregelperiode (BT-135) ingevuld, of 
beide. 

Invoice line 
period 

BT-134, 
BT-135 

BR-CO-21 Each Document level allowance (BG-20) shall contain a 
Document level allowance reason (BT-97) or a 
Document level allowance reason code (BT-98), or both. 

Iedere Korting op document niveau (BG-20) bevat een 
Korting reden (BT-97) of een Korting reden code (BT-
98), of beide. 

Document level 
allowance 

BT-97, 
BT-98 

BR-CO-22 Each Document level charge (BG-21) shall contain a 
Document level charge reason (BT-104) or a Document 
level charge reason code (BT-105), or both. 

Iedere Toeslag op document niveau (BG-21) bevat een 
Toeslag reden (BT-104) of een Toeslag reden code (BT-
105), of beide. 

Document level 
charge 

BT-104, 
BT-105 

BR-CO-23 Each Invoice line allowance (BG-27) shall contain an 
Invoice line allowance reason (BT-139) or an Invoice 
line allowance reason code (BT-140), or both. 

Iedere Korting op factuurregel niveau (BG-27) bevat 
een Korting reden (BT-139) of een Korting reden code  
(BT-140), of beide. 

Invoice line 
allowance 

BT-139, 
BT-140 

BR-CO-24 Each Invoice line charge (BG-28) shall contain an 
Invoice line charge reason (BT-144) or an Invoice line 
charge reason code (BT-145), or both. 

Iedere Toeslag op factuurregel niveau (BG-28) bevat 
een Toeslag reden (BT-144) of een Toeslag reden code 
(BT-145), of beide. 

Invoice line 
charge 

BT-144, 
BT-145 
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ID Description Target / context 
Business 
term / 
group 

BR-CO-25 In case the Amount due for payment (BT-115) is 
positive, either the Payment due date (BT-9) or the 
Payment terms (BT-20) shall be present. 

In het geval Totaal te betalen bedrag (BT-115) positief 
is, is ofwel Vervaldatum betaling (BT-9) of 
Betaalcondities (BT-20) aanwezig. 

Invoice BT-9, 
BT-20 

BR-CO-26 In order for the buyer to automatically identify a 
supplier, the Seller identifier (BT-29), the Seller legal 
registration identifier (BT-30) and/or the Seller VAT 
identifier (BT-31) shall be present. 

Om voor de afnemer automatisch de leverancier te 
identificeren, zijn de Identificatie leverancier (BT-29), 
het Registratienummer leverancier(BT-30) en/of het 
BTW nummer leverancier (BT-31) aanwezig. 

Seller BT-29, 
BT-30, 
BT-31 

Voor de restricties in de NLCIUS gelden de volgende additionele business rules:  

Tabel 24 — Business rules - NLCIUS 

ID Description 
Business term / 
group 

BR-NL-1 

Voor Nederlandse leveranciers (BT-40 = NL) moet in het 
Registratienummer leverancier ofwel het KvK nummer worden 
vermeld (BT-30 met Scheme ID = 106), ofwel het OIN nummer 
(BT-30 met scheme ID = 190). 

BT-30 

BR-NL-2 
Voor Nederlandse leveranciers (BT-40 = NL) moet de factuur óf 
het Inkoopordernummer (BT-13) bevatten, óf de Referentie 
afnemer (BT-10), óf beide. 

BT-10, BT-13 

BR-NL-3 

Voor Nederlandse leveranciers (BT-40 = NL) moet het Adres 
leverancier (BG-5) de Adresregel 1 leverancier (BT-35), de 
Postcode leverancier (BT-38) en de Plaatsnaam leverancier (BT-
37) bevatten. 

BG-5 

BR-NL-4 

Indien de leverancier in Nederland is gevestigd (BT-40 = NL) moet 
voor Nederlandse afnemers (BT-55 = NL) het Adres afnemer(BG-
8) de Adresregel 1 afnemer (BT-50), de Postcode afnemer (BT-53) 
en de Plaatsnaam afnemer (BT-52) bevatten. 

BG-8 

BR-NL-5 

Indien de leverancier in Nederland is gevestigd (BT-40 = NL) moet 
voor Nederlandse fiscaal vertegenwoordigers (BT-69=NL) het 
adres van de fiscaal vertegenwoordiger, als het opgegeven is, de 
Adresregel 1 Fiscaal vertegenwoordiger (BT-64), de Postcode 
fiscaal vertegenwoordiger (BT-67) en de Plaatsnaam fiscaal 
vertegenwoordiger (BT-66) bevatten. 

BG-12 

BR-NL-7 
De Factuursoort (BT-3) mag de waarde 380, 384, 389 of 381 
hebben. 

BT-3 
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ID Description 
Business term / 
group 

BR-NL-8 
Indien de Factuursoort (BT-3) de waarde 381 heeft moet het UBL 
schema voor de Credit note worden gebruikt, bij alle andere 
waarden het UBL schema voor de Factuur. 

BT-3 

BR-NL-9 
Indien de leverancier in Nederland is gevestigd (BT-40 = NL) en 
indien de Factuursoort (BT-3) de waarde 384 (Correctiefactuur) 
heeft, moet het Vorige factuurnummer (BT-25) gevuld zijn. 

BT-25 

BR-NL-10 

Indien de leverancier in Nederland is gevestigd (BT-40 = NL) moet 
voor Nederlandse afnemers (BT-55 = NL) in het 
Registratienummer afnemer ofwel het KvK nummer worden 
vermeld (BT-47 met Scheme ID = 106), ofwel het OIN nummer 
(BT-47 met scheme ID = 190). 

BT-47 

BR-NL-11 
Het is verplicht voor Nederlandse leveranciers (BT-40 = NL) om 
de Betaalinstructies BG-16 te vullen indien de betaling van 
afnemer naar leverancier gaat. 

BG-16 

BR-NL-12 
De Code betaalwijze (BT-81) mag voor Nederlandse leveranciers 
(BT-40 = NL) de waarden 58, 59, 57, 49, 30 of 48 hebben. 

BT-81 

 

De NLCIUS bevat bovendien een aantal aanbevelingen. Facturen die deze aanbevelingen niet opvolgen 
kunnen correct zijn en hoeven niet te worden afgewezen. In een testperiode kan het van belang zijn om 
het niet voldoen aan de aanbevelingen te laten resulteren in waarschuwingen. De volgende business rules 
zijn daarvoor bedoeld.  

Tabel 25 — NLCIUS aanbevelingen 

ID Description 
Business 
term / 
group 

BR-NL-19 Het gebruik van BTW valuta code (BT-6) wordt afgeraden. BT-6 

BR-NL-20 
Het gebruik van de BTW boekingsdatum (BT-7) wordt afgeraden en 
als het voorkomt genegeerd. 

BT-7 

BR-NL-21 
Het gebruik van de BTW boekingsdatumcode (BT-8) wordt afgeraden 
en als het voorkomt genegeerd. 

BT-8 

BR-NL-22 
Het gebruik van Notitie onderwerpcode (BT-21) wordt afgeraden. Bij 
een goede reden code afstemmen met de afnemer. 

BT-21 

BR-NL-23 
Het gebruik van Processoort (BT-23) wordt afgeraden, tenzij door de 
transmissiegemeenschap een waarde wordt verlangd. 

BT-23 

BR-NL-24 Het gebruik van Vorige factuurdatum (BT-26) wordt afgeraden. BT-26 

BR-NL-25 
Het gebruik van Fiscaal nummer (BT-32) wordt afgeraden, omdat het 
niet van toepassing is voor Nederlandse leveranciers. 

BT-32 

BR-NL-26 
Het gebruik van Juridische informatie (BT-33) wordt afgeraden, 
omdat het niet van toepassing is voor Nederlandse leveranciers. 

BT-33 
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ID Description 
Business 
term / 
group 

BR-NL-27 
In Nederland maakt men geen gebruik van Adresregel 3 (BT-162, BT-
163, BT-164, BT-165). Het gebruik wordt afgeraden, maar is wel 
toegestaan. 

BT-162, 
BT-163, 
BT-164, 
BT-165 

BR-NL-28 
In Nederland wordt Provincie (BT-39, BT-54, BT-68, BT-79) niet 
gebruikt. Het gebruik wordt afgeraden, maar is wel toegestaan. 

BT-39, 
BT-54, 
BT-68, 
BT-79 

BR-NL-29 Het gebruik van Betaalwijze tekst (BT-82) wordt afgeraden. BT-82 

BR-NL-30 Het gebruik van Rekeningnaam (BT-85) wordt afgeraden. BT-85 

BR-NL-31 
Het gebruik van Identificatie bank (BT-86) wordt afgeraden voor 
SEPA betalingen. 

BT-86 

BR-NL-32 
Het gebruik van Korting reden code (BT-98, BT-140) wordt 
afgeraden. 

BT-98, 
BT-140 

BR-NL-33 
Het gebruik van BTW totaal in boekingvaluta (BT-111) wordt 
afgeraden. 

BT-111 

BR-NL-34 
Het gebruik van Toeslag reden code (BT-105, BT-145) wordt 
afgeraden. 

BT-105, 
BT-145 

BR-NL-35 
Het gebruik van Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-121) 
wordt afgeraden. 

BT-121 
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8.4.3 BTW regels 

8.4.3.1 Introductie 

In figuur 15 is geïllustreerd hoe BTW in de factuur opgenomen kan zijn.  

 

Figuur 15 — BTW categorieën 

In de onderstaande tabel worden de categorieën nader toegelicht.  

Tabel 26 — BTW categorieën 

Definitie Category 

Standaard BTW    

Goederen/diensten zijn BTW plichtig volgens het hoge of lage tarief S 

Goederen/diensten zijn BTW plichtig volgens het nultarief Z 

BTW wordt niet afgedragen   

Categorieën 
K 
G 
E 

Reverse 
charge 

BTW verlegd 

Taxable 
Sales 

Sales subject 
to Canary 

Island tax or 
Ceuta and 
Melilla tax 

 
Niet van 

toepassing 
in 

Nederland 

Categorieën  
L 
M 

Sales 
Verkoop 

TAX Exempt, reverse charge or zero-rated Sales  
Vrijgesteld, verlegd of nultarief 

VAT 
Taxable 

Sales 
 

BTW 
wordt 

afgedra-
gen 

Non-taxable 
Sales 

 
BTW is niet 

van 
toepassing 

Taxable Sales 
BTW plichtig 

Standard 
or 

reduced 
rate 

Hoog of 
laag 

tarief 

Exempt from 
VAT 

 
Vrijgesteld: 

- Intra-EU 
      leveringen 
- Export 
- Overige 
      redenen 

Zero-Rated VAT 
  

Nultarief 

Catego-
rie 
S 

Categorie 
AE Categorie 

O  Categorie 
Z 
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Definitie Category 

Goederen/diensten zijn uitgezonderd van BTW E 

De BTW is verlegd AE 

Het betreft een intracommunautaire levering K 

Het betreft export G 

BTW is niet van toepassing   

BTW is niet van toepassing O 

Omzetbelasting Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla L, M 

8.4.3.2 BTW specificatie op de factuur 

8.4.3.2.1 Standaard tarieven  (hoog en laag) 

Als het standaard tarief (hoog of laag) geldt, dan moet: 

— het BTW nummer van de Leverancier gevuld zijn; 

— de categoriecode S zijn; 

— het percentage ingevuld zijn; 

— het belastbaar bedrag per categorie/percentage gelijk zijn aan de som van de regelbedragen, plus de 
som van de toeslagen op factuurniveau minus de som van de kortingen op factuurniveau, indien deze 
volgens hetzelfde percentage worden belast; 

— het BTW bedrag per categorie/percentage gelijk zijn aan het belastbaar bedrag maal het percentage.  

8.4.3.2.2 Bedrijfsregels 

Tabel 27 — Business rules - BTW standaard tarief 

ID Description 

BR-S-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “Standard rated” shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT 
category code (BT-118) equal with "Standard rated". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie (BT-151, BT-95 of 
BT-102) “Standaard tarief” (S) is, bevat in de BTW berekening (BG-23) minimaal één 
BTW categorie (BT-118) met een “Standaard tarief” (S). 

BR-S-2 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “Standard rated” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the 
Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT 
identifier (BT-63). 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar de BTW categorie (BT-151) 
“Standaard tarief” (S) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer 
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ID Description 

leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) 
hebben. 

BR-S-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Standard rated” shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur die een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) “Standaard tarief” (S) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal 
nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-
63) hebben. 

BR-S-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “Standard rated” shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) “Standaard tarief” (S) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal 
nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-
63) hebben. 

BR-S-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is 
"Standard rated" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be greater than zero. 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie (BT-151) “Standaard tarief” (S) is, 
is het BTW percentage (BT-152) groter dan nul. 

BR-S-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "Standard rated" the Document level allowance VAT rate (BT-
96) shall be greater than zero. 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie (BT-95) “Standaard 
tarief” (S) is, is het BTW percentage (BT-96) groter dan nul. 

BR-S-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category 
code (BT-102) is "Standard rated" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall 
be greater than zero. 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie (BT-102) 
“Standaard tarief” (S) is, is het BTW percentage (BT-103) groter dan nul. 

BR-S-8 

For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code 
(BT-118) is "Standard rated", the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT 
breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the 
sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level 
allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is 
“Standard rated” and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category 
rate (BT-119). 

Voor iedere verschillende waarde van het BTW percentage (BT-119) waar de BTW 
categorie (BT-118) “Standaard tarief” (S) is, moet het BTW grondslag bedrag (BT-116) 
in een BTW berekening (BG-23) gelijk zijn aan de som van de Netto regelbedragen (excl. 
BTW) (BT-131) plus de som van de Toeslag bedragen (BT-99) minus de som van de 
Korting bedragen (BT-92) waar de BTW categorie (BT-151, BT-102, BT-95) “Standaard 
tarief” (S) is en het BTW percentage (BT-152, BT-103, BT-96) gelijk is aan het BTW 
percentage (BT-119). 
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ID Description 

BR-S-9 

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT 
category code (BT-118) is "Standard rated" shall equal the VAT category taxable amount 
(BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-
118) “Standaard tarief” (S) is, is gelijk aan het BTW grondslag bedrag (BT-116) 
vermenigvuldigd met het BTW percentage (BT-119). 

BR-S-10 

A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "Standard rate" shall not 
have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). 

De BTW berekening (BG-23) met “Standaard tarief” (S) als BTW categorie (BT-118) mag 
geen Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-121) of Reden voor BTW vrijstelling 
(BT-120) hebben. 

8.4.3.3 Geen BTW 

8.4.3.3.1 Nultarief 

Wanneer het BTW nultarief geldt is geen BTW verschuldigd, maar dit moet wel op de factuur worden 
vermeld. De code voor nultarief ("Z") wordt voor Nederlandse facturen niet gebruikt. Op buitenlandse 
facturen kan de code wel worden gebruikt Dan moet zijn vermeld: 

— Het BTW nummer van de Leverancier; 

— De BTW categorie "Nultarief" (Z); 

— Het BTW percentage (0%); 

— Het belastbaar bedrag; 

— Het totaal van de belastbare bedragen van de regels waarop het nultarief van toepassing is; 

— Het totaal BTW bedrag van de regels waarop het nultarief van toepassing is (0). 

8.4.3.3.2 Bedrijfsregels 

Tabel 28 — Business rules – BTW nultarief 

ID Description 

BR-Z-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “Zero rated” shall contain in the VAT breakdown (BG-23) exactly one VAT 
category code (BT-118) equal with "Zero rated". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie (BT-151, BT-95 of 
BT-102) “Nultarief” (Z) is, bevat precies één BTW berekening (BG-23) met een BTW 
categorie (BT-118) gelijk aan “Nultarief” (Z). 

BR-Z-2 

An Invoice that contains an Invoice line where the Invoiced item VAT category code (BT-
151) is “Zero rated” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax 
registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-
63). 
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ID Description 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar de BTW categorie (BT-151) 
“Nultarief” (Z) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer 
leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) 
hebben. 

BR-Z-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Zero rated” shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur dat een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) “Nultarief” (Z) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer 
leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) 
hebben. 

BR-Z-4 

An Invoice that contains a Document level charge where the Document level charge VAT 
category code (BT-102) is “Zero rated” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), 
the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT 
identifier (BT-63). 

Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) “Nultarief” (Z) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer 
leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) 
hebben. 

BR-Z-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Zero 
rated" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie (BT-151) “Nultarief” (Z) is, is het 
BTW percentage (BT-152) nul. 

BR-Z-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "Zero rated" the Document level allowance VAT rate (BT-96) 
shall be 0 (zero). 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie (BT-95) “Nultarief” 
(Z) is, is het BTW percentage (BT-96) nul. 

BR-Z-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category 
code (BT-102) is "Zero rated" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 
(zero). 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie (BT-102) 
“Nultarief” (Z) is, is het BTW percentage (BT-103) nul. 

BR-Z-8 

In a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is "Zero rated" the VAT 
category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amount (BT-
131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of 
Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, 
BT-102) are “Zero rated". 

In een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-118) “Nultarief” (Z) is, is 
het BTW grondslag bedrag (BT-116) gelijk aan de som van de Netto regelbedragen (excl. 
BTW) (BT-131) minus de som van de Korting bedragen (BT-92) plus de som van de 
Toeslag bedragen (BT-99) waar de BTW categorieën (BT-151, BT-95, BT-102) 
“Nultarief” (Z) zijn. 

BR-Z-9 
The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT 
category code (BT-118) is "Zero rated" shall equal 0 (zero). 
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ID Description 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-
118) “Nultarief” (Z) is moet nul zijn. 

BR-Z-10 

A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "Zero rated" shall not have 
a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). 

De BTW berekening (BG-23) met “Nultarief” (Z) als BTW categorie (BT-118) mag geen 
Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-121) of Reden voor BTW vrijstelling (BT-
120) hebben. 

8.4.3.3.3 Vrijgesteld van BTW 

In sommige situaties is de verkoop vrijgesteld van BTW. In die gevallen dient vermeld te worden: 

— Het BTW nummer van de Leverancier; 

— De BTW code "Vrijgesteld (E); 

— Het BTW percentage (0); 

— Een tekstuele of gecodeerde reden voor de vrijstelling per factuurregel; 

— Een tekstuele of gecodeerde reden voor de vrijstelling in de BTW samenvatting; 

— Per reden het totaal BTW bedrag (0); 

— Het totaal BTW bedrag op de factuur (als de hele factuur vrijgesteld is, is dat 0). 

Business rules: 

Tabel 29 — Business rules – BTW vrijgesteld 

ID Description 

BR-E-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “Exempt from VAT” shall contain exactly one VAT breakdown (BG-23) with the 
VAT category code (BT-118) equal to "Exempt from VAT". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie (BT-151, BT-95 of 
BT-102) “Vrijgesteld van BTW” (E) is, bevat precies één BTW berekening (BG-23) met 
een BTW categorie (BT-118) gelijk aan “Vrijgesteld van BTW” (E). 

BR-E-2 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the 
Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT 
identifier (BT-63). 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar de BTW categorie (BT-151) 
“Vrijgesteld van BTW” (E) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal 
nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-
63) hebben. 

BR-E-3 An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT 
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ID Description 

Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur dat een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) “Vrijgesteld van BTW” (E) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), 
Fiscaal nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger 
(BT-63) hebben. 

BR-E-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) “Vrijgesteld van BTW” (E) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), 
Fiscaal nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger 
(BT-63) hebben. 

BR-E-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is 
"Exempt from VAT", the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie (BT-151) “Vrijgesteld van BTW” (E) 
is, is het BTW percentage (BT-152) nul. 

BR-E-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "Exempt from VAT", the Document level allowance VAT rate 
(BT-96) shall be 0 (zero). 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie (BT-95) “Vrijgesteld 
van BTW” (E) is, is het BTW percentage (BT-96) nul. 

BR-E-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category 
code (BT-102) is "Exempt from VAT", the Document level charge VAT rate (BT-103) 
shall be 0 (zero). 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie (BT-102) 
“Vrijgesteld van BTW” (E) is, is het BTW percentage (BT-103) nul. 

BR-E-8 

In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Exempt from 
VAT" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net 
amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus 
the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-
151, BT-95, BT-102) are “Exempt from VAT". 

In een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-118) “Vrijgesteld van BTW” 
(E) is, is het BTW grondslag bedrag (BT-116) gelijk aan de som van de Netto 
regelbedragen (excl. BTW) (BT-131) minus de som van de Korting bedragen (BT-92) plus 
de som van de Toeslag bedragen (BT-99) waar de BTW categorieën (BT-151, BT-95, BT-
102) “Vrijgesteld van BTW” (E)  zijn. 

BR-E-9 

The VAT category tax amount (BT-117) In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT 
category code (BT-118) equals "Exempt from VAT" shall equal 0 (zero). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-
118) “Vrijgesteld van BTW” (E) is moet nul zijn. 

BR-E-10 
A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "Exempt from VAT" shall 
have a VAT exemption reason code (BT-121) or a VAT exemption reason text (BT-120). 
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De BTW berekening (BG-23) met “Vrijgesteld van BTW” (E) als BTW categorie (BT-118) 
mag geen Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-121) of Reden voor BTW 
vrijstelling (BT-120) hebben. 

8.4.3.3.4 BTW verlegd 

Indien de BTW is verlegd van Leverancier naar Afnemer, dan dienen zowel het BTW nummer van de 
Leverancier als dat van de Afnemer op de factuur te zijn vermeld. Bovendien moet zowel per regel als op 
factuurniveau de BTW code AE vermeld worden. Dit heeft de betekenis van de term "BTW verlegd". 
Bovendien wordt in de Exemption Reason de tekst "BTW verlegd" opgenomen. 

Business rules: 

Tabel 30 — Business rules – BTW verlegd 

ID Description 

BR-AE-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “Reverse charge” shall contain in the VAT breakdown (BG-23) exactly one VAT 
category code (BT-118) equal with "VAT reverse charge". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie (BT-151, BT-95 of 
BT-102) “BTW verlegd” (AE) is, bevat precies één BTW berekening (BG-23) met een 
BTW categorie (BT-118) gelijk aan “BTW verlegd” (AE). 

BR-AE-2 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “Reverse charge” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the 
Seller Tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT 
identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal 
registration identifier (BT-47). 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar BTW categorie, gecodeerd (BT-
151) “BTW verlegd” (AE) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal 
nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-
63) hebben en een BTW nummer afnemer (BT-48) en/of een Registratienummer 
afnemer (BT-47). 

BR-AE-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Reverse charge” shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the 
Buyer legal registration identifier (BT-47). 

Een Factuur die een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) “BTW verlegd” (AE) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal 
nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-
63) hebben en een BTW nummer afnemer (BT-48) en/of een Registratienummer 
afnemer (BT-47). 

BR-AE-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “Reverse charge” shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the 
Buyer legal registration identifier (BT-47). 
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Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) “BTW verlegd” (AE) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal 
nummer leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-
63) hebben en een BTW nummer afnemer (BT-48) en/of een Registratienummer 
afnemer (BT-47). 

BR-AE-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is 
"Reverse charge" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie (BT-151) “BTW verlegd” (AE) is, is 
het BTW percentage (BT-152) nul. 

BR-AE-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "Reverse charge" the Document level allowance VAT rate (BT-
96) shall be 0 (zero). 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie (BT-95) “BTW 
verlegd” (AE) is, is het BTW percentage (BT-96) nul. 

BR-AE-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category 
code (BT-102) is "Reverse charge" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall 
be 0 (zero). 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie (BT-102) “BTW 
verlegd” (AE) is, is het BTW percentage (BT-103) nul. 

BR-AE-8 

In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Reverse charge" 
the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net 
amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus 
the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-
151, BT-95, BT-102) are “Reverse charge". 

In een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-118) “BTW verlegd” (AE) 
is, is het BTW grondslag bedrag (BT-116) gelijk aan de som van de Netto regelbedragen 
(excl. BTW) (BT-131) minus de som van de Korting bedragen (BT-92) plus de som van 
de Toeslag bedragen (BT-99) waar de BTW categorieën (BT-151, BT-95, BT-102) “BTW 
verlegd” (AE) zijn. 

BR-AE-9 

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where the VAT 
category code (BT-118) is “Reverse charge” shall be 0 (zero). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-
118) “BTW verlegd” (AE) is moet nul zijn. 

BR-AE-10 

A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "Reverse charge" shall 
have a VAT exemption reason code (BT-121), meaning "Reverse charge" or the VAT 
exemption reason text (BT-120) "Reverse charge" (or the equivalent standard text in 
another language). 

De BTW berekening (BG-23) met “BTW verlegd” (AE) als BTW categorie (BT-118) heeft 
een Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-121) of Reden voor BTW vrijstelling 
(BT-120) met “BTW verlegd” (of een gelijkwaardige standaard tekst in een andere taal). 

8.4.3.3.5 Levering binnen de EU 

Als de BTW is verlegd vanwege een intracommunautaire levering, dan moet de volgende informatie 
aanwezig zijn. Van zowel de Leverancier als de Afnemer moet het BTW nummer gegeven worden. De 
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BTW categorie code is "K". De Reden voor BTW vrijstelling (BT-120 Exemption Reason text) moet de 
zinsnede "Intra-community supply" of "Intracommunautaire levering" bevatten. 

De volgende informatie moet op factuurniveau aanwezig zijn: 

— BTW nummer van de Leverancier (BT-31); 

— BTW nummer van de Afnemer (BT-48); 

— Afleverinformatie: 

— Afleveradres (BG-15) 

— Daadwerkelijke leverdatum (BT-72); 

— De Reden voor BTW vrijstelling (BT-120 Exemption Reason text) moet de zinsnede "Intra-
community supply" of "Intracommunautaire levering" bevatten; 

De volgende informatie wordt gegeven op regelniveau: 

— de BTW categorie code (BT-151) op regelniveau is "K"; 

— het BTW percentage (BT-152) op regelniveau is 0 (nul); 

De Leverancier beoordeelt of de levering op de factuur een intracommunautaire levering betreft.  

Business rules: 

Tabel 31 — Business rules – BTW intracommunautaire levering 

ID Description 

BR-IC-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “Intra-community supply” shall contain in the VAT breakdown (BG-23) exactly 
one VAT category code (BT-118) equal with "Intra-community supply". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie code (BT-151, BT-
95 of BT-102) “Intracommunautaire levering” (K) is, bevat precies één BTW berekening 
per categorie/percentage (BG-23) met een BTW categorie code (BT-118) gelijk aan 
“Intracommunautaire levering” (K). 

BR-IC-2 

An Invoice that contains an Invoice  line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “Intra-community supply” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-
31) or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier 
(BT-48). 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar BTW categorie code (BT-151) 
“Intracommunautaire levering” (K) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31) of 
een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben en een BTW nummer 
afnemer (BT-48). 

BR-IC-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Intra-community supply” shall contain the 
Seller VAT Identifier (BT-31) or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and 
the Buyer VAT identifier (BT-48). 

Een Factuur die een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
code (BT-95) “Intracommunautaire levering” (K) is, moet een BTW nummer leverancier 
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(BT-31) of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben en een BTW 
nummer afnemer (BT-48). 

BR-IC-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “Intra-community supply” shall contain the Seller 
VAT Identifier (BT-31) or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the 
Buyer VAT identifier (BT-48). 

Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) "Intracommunautaire levering" (K) is, moet een BTW nummer leverancier 
(BT-31) of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben en een BTW 
nummer afnemer (BT-48). 

BR-IC-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "Intra-
community supply" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie code (BT-151) 
"Intracommunautaire levering" (K) is, is het BTW percentage (BT-152) nul. 

BR-IC-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "Intra-community supply" the Document level allowance VAT 
rate (BT-96) shall be 0 (zero). 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie code (BT-95) 
"Intracommunautaire levering" (K) is, is het BTW percentage (BT-96) nul. 

BR-IC-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code 
(BT-102) is "Intra-community supply" the Document level charge VAT rate (BT-103) 
shall be 0 (zero). 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie code (BT-102) 
"Intracommunautaire levering" (K) is, is het BTW percentage (BT-103) nul. 

BR-IC-8 

In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Intra-
community supply" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of 
Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts 
(BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT 
category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are “Intra-community supply". 

In een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) waar de BTW categorie code 
(BT-118) "Intracommunautaire levering" (K) is, is het BTW grondslag bedrag (BT-116) 
gelijk aan de som van de Netto regelbedragen (excl. BTW) (BT-131) minus de som van 
de Korting bedragen (BT-92) plus de som van de Toeslag bedragen (BT-99) waar de 
BTW categorie codes (BT-151, BT-95, BT-102) "Intracommunautaire levering" (K) zijn. 

BR-IC-9 

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where the VAT 
category code (BT-118) is “Intra-community supply” shall be 0 (zero). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) 
waar de BTW categorie code (BT-118) "Intracommunautaire levering" (K) is moet nul 
zijn. 

BR-IC-10 

A VAT Breakdown (BG-23) with the VAT Category code (BT-118) "Intra-community 
supply" shall have a VAT exemption reason code (BT-121), meaning "Intra-community 
supply" or the VAT exemption reason text (BT-120) "Intra-community supply" (or the 
equivalent standard text in another language). 

De BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met "Intracommunautaire 
levering" (K) als BTW categorie code (BT-118) heeft een Reden voor BTW vrijstelling, 
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gecodeerd (BT-121) of Reden voor BTW vrijstelling (BT-120) met “Intracommunautaire 
levering” (of een gelijkwaardige standaard tekst in een andere taal). 

BR-IC-11 

In an Invoice with a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is 
"Intra-community supply" the Actual delivery date (BT-72) or the Invoicing period (BG-
14) shall not be blank. 

In een Factuur met een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) waar de BTW 
categorie code (BT-118) "Intracommunautaire levering" (K) is, mogen de 
Daadwerkelijke leverdatum (BT-72) of de Factuurperiode (BG-14) niet leeg zijn. 

BR-IC-12 

In an Invoice with a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is 
"Intra-community supply" the Deliver to country code (BT-80) shall not be blank. 

In een Factuur met een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) waar de BTW 
categorie code (BT-118) "Intracommunautaire levering" (K) is, mag de Landcode 
afleveradres (BT-80) niet leeg zijn. 

8.4.3.3.6 Export buiten de EU 

Als de BTW is verlegd vanwege export buiten de EU, dan moet de volgende informatie aanwezig zijn.  

Op factuurniveau: 

— BTW nummer van de Leverancier (BT-31); 

— De Reden voor BTW vrijstelling (BT-120 Exemption Reason text) moet de zinsnede "Export" 
bevatten; 

Op regelniveau: 

— De BTW categorie code (BT-151) "G"; 

— het BTW percentage (BT-152) op regelniveau is 0 (nul); 

De Leverancier beoordeelt of de levering op de factuur export betreft.  

Business rules: 

Tabel 32 — Business rules - BTW export buiten EU 

ID Description 

BR-G-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “Export outside the EU” shall contain in the VAT breakdown (BG-23) exactly one 
VAT category code (BT-118) equal with "Export outside the EU". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie code (BT-151, BT-
95 of BT-102) “Export buiten de EU” (G) is, bevat precies één BTW berekening per 
categorie/percentage (BG-23) met een BTW categorie (BT-118) gelijk aan “Export 
buiten de EU” (G). 

BR-G-2 
An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “Export outside the EU” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31) 
or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). 
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Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar de BTW categorie code (BT-151) 
“Export buiten de EU” (G) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31) of een BTW 
nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben. 

BR-G-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Export outside the EU” shall contain the Seller 
VAT Identifier (BT-31) or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur die een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) “Export buiten de EU” (G) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31) of een 
BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben. 

BR-G-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “Export outside the EU” shall contain the Seller 
VAT Identifier (BT-31) or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur die een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) “Export buiten de EU” (G) is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31) of 
een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben. 

BR-G-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is 
"Export outside the EU" the Invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero). 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie code (BT-151) “Export buiten de 
EU” (G) is, is het BTW percentage (BT-152) nul. 

BR-G-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "Export outside the EU" the Document level allowance VAT rate 
(BT-96) shall be 0 (zero). 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie code (BT-95) 
“Export buiten de EU” (G) is, is het BTW percentage (BT-96) nul. 

BR-G-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category 
code (BT-102) is "Export outside the EU" the Document level charge VAT rate (BT-103) 
shall be 0 (zero). 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie code (BT-102) 
“Export buiten de EU” (G) is, is het BTW percentage (BT-103) nul. 

BR-G-8 

In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is "Export outside 
the EU" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line 
net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) 
plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes 
(BT-151, BT-95, BT-102) are “Export outside the EU". 

In een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) waar de BTW categorie code 
(BT-118) “Export buiten de EU” (G) is, is het BTW grondslag bedrag (BT-116) gelijk aan 
de som van de Netto regelbedragen (excl. BTW) (BT-131) minus de som van de Korting 
bedragen (BT-92) plus de som van de Toeslag bedragen (BT-99) waar de BTW categorie 
codes (BT-151, BT-95, BT-102) “Export buiten de EU” (G) zijn. 

BR-G-9 

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where the VAT 
category code (BT-118) is “Export outside the EU” shall be 0 (zero). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) 
waar de BTW categorie code (BT-118) “Export buiten de EU” (G) is moet nul zijn. 

BR-G-10 A VAT Breakdown (BG-23) with the VAT Category code (BT-118) "Export outside the 
EU" shall have a VAT exemption reason code (BT-121), meaning "Export outside the EU" 
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or the VAT exemption reason text (BT-120) "Export outside the EU" (or the equivalent 
standard text in another language). 

De BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met “Export buiten de EU” (G) 
als BTW categorie code (BT-118) heeft een Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-
121) of Reden voor BTW vrijstelling (BT-120) met “Export” (of een gelijkwaardige 
standaard tekst in een andere taal). 

8.4.3.3.7 BTW niet van toepassing 

Als voor een levering de BTW niet van toepassing is, geldt dat voor de hele factuur (Directive 
2006/112/EC, article 16, second paragraph). In Nederland wordt echter geen onderscheid gemaakt 
tussen "Niet van toepassing" en "BTW vrijgesteld". De code voor "BTW niet van toepassing" ("O") wordt 
daarom voor Nederlandse facturen niet gebruikt. Op buitenlandse facturen kan de code wel worden 
gebruikt en dan gelden de volgende business rules: 

Tabel 33 — Business rules – BTW niet van toepassing 

ID Description 

BR-O-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a 
Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) 
is “Not subject to VAT” shall contain exactly one VAT breakdown group (BG-23) with the 
VAT category code (BT-118) equal to "Not subject to VAT". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of Toeslag 
op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie code (BT-151, BT-95 of BT-
102) “BTW niet van toepassing” (O) is, bevat precies één BTW berekening per 
categorie/percentage (BG-23) met een BTW categorie (BT-118) gelijk aan “BTW niet van 
toepassing” (O). 

BR-O-2 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “Not subject to VAT” shall not contain the Seller VAT identifier (BT-31), 
the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) or the Buyer VAT identifier (BT-48). 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar BTW categorie code (BT-151) “BTW 
niet van toepassing” (O) is, mag geen BTW nummer leverancier (BT-31), BTW nummer 
fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) of BTW nummer afnemer (BT-48) hebben. 

BR-O-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “Not subject to VAT” shall not contain the Seller 
VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) or the Buyer 
VAT identifier (BT-48). 

Een Factuur dat een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) “BTW niet van toepassing” (O) is, mag geen BTW nummer leverancier (BT-31), 
BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) of BTW nummer afnemer (BT-48) 
hebben. 

BR-O-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “Not subject to VAT” shall not contain the Seller VAT 
identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) or the Buyer VAT 
identifier (BT-48). 

Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) “BTW niet van toepassing” (O) is, mag geen BTW nummer leverancier (BT-31), 
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ID Description 

BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) of BTW nummer afnemer (BT-48) 
hebben 

BR-O-5 

An Invoice line (BG-25) where the VAT category code (BT-151) is "Not subject to VAT" 
shall not contain an Invoiced item VAT rate (BT-152). 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie (BT-151) “BTW niet van toepassing” 
(O) is, heeft geen BTW percentage (BT-152). 

BR-O-6 

A Document level allowance (BG-20) where VAT category code (BT-95) is "Not subject to 
VAT" shall not contain a Document level allowance VAT rate (BT-96). 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie (BT-95) “BTW niet 
van toepassing” (O) is, heeft geen BTW percentage (BT-96). 

BR-O-7 

A Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-102) is "Not subject 
to VAT" shall not contain a Document level charge VAT rate (BT-103). 

Een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie (BT-102) “BTW niet van 
toepassing” (O) is, heeft geen BTW percentage (BT-103). 

BR-O-8 

In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is " Not subject to 
VAT" the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net 
amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the 
sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, 
BT-95, BT-102) are “Not subject to VAT". 

In een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) waar de BTW categorie code 
(BT-118) “BTW niet van toepassing” (O) is, is het BTW grondslag bedrag (BT-116) gelijk 
aan de som van de Netto regelbedragen (excl. BTW) (BT-131) minus de som van de 
Kortingbedragen (BT-92) plus de som van de Toeslagbedragen (BT-99) waar de BTW 
categorie codes (BT-151, BT-95, BT-102) “BTW niet van toepassing” (O) zijn. 

BR-O-9 

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where the VAT 
category code (BT-118) is “Not subject to VAT” shall be 0 (zero). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) waar 
de BTW categorie code (BT-118) “BTW niet van toepassing” (O)is moet nul zijn. 

BR-O-10 

A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) " Not subject to VAT" shall 
have a VAT exemption reason code (BT-121), meaning " Not subject to VAT" or a VAT 
exemption reason text (BT-120) " Not subject to VAT" (or the equivalent standard text in 
another language). 

De BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met “BTW niet van toepassing” (O) 
als BTW categorie code (BT-118) heeft een Reden voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-
121) of Reden voor BTW vrijstelling (BT-120) met “BTW niet van toepassing” (of een 
gelijkwaardige standaard tekst in een andere taal). 

BR-O-11 

An Invoice that contains a VAT breakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-
118) "Not subject to VAT" shall not contain other VAT breakdown groups (BG-23). 

Een Factuur die een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met een BTW 
categorie code (BT-118) “BTW niet van toepassing” (O) bevat, heeft geen andere BTW 
berekening per categorie/percentage (BG-23). 

BR-O-12 
An Invoice that contains a VAT breakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-
118) "Not subject to VAT" shall not contain an Invoice line (BG-25) where the Invoiced 
item VAT category code (BT-151) is not "Not subject to VAT". 
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ID Description 

Een Factuur die een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met een BTW 
categorie code (BT-118) “BTW niet van toepassing” (O) bevat, heeft geen Factuurregel 
(BG-25) waar de BTW categorie code (BT-151) niet “BTW niet van toepassing” (O) is. 

BR-O-13 

An Invoice that contains a VAT breakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-
118) "Not subject to VAT" shall not contain  Document level allowances (BG-20) where 
Document level allowance VAT category code (BT-95) is not "Not subject to VAT". 

Een Factuur dat een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met een BTW 
categorie code (BT-118) “BTW niet van toepassing” (O) bevat, heeft geen Korting op 
document niveau (BG-20) waar de BTW categorie code (BT-95) niet “BTW niet van 
toepassing” (O) is. 

BR-O-14 

An Invoice that contains a VAT breakdown group (BG-23) with a VAT category code (BT-
118) "Not subject to VAT" shall not contain Document level charges (BG-21) where 
Document level charge VAT category code (BT-102) is not "Not subject to VAT". 

Een Factuur die een BTW berekening per categorie/percentage (BG-23) met een BTW 
categorie code (BT-118) “BTW niet van toepassing” (O) bevat, heeft geen Toeslag op 
document niveau (BG-21) waar de BTW categorie code (BT-102) niet “BTW niet van 
toepassing” (O) is. 

8.4.3.3.8 Omzetbelasting op de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla 

In sommige Europese regio's zijn belastingen van toepassing die vergelijkbaar zijn met BTW en (daar) op 
dezelfde wijze behandeld worden. De bedragen zijn niet aftrekbaar van de Nederlandse BTW. Indien deze 
belastingen op de factuur vermeld zijn gelden de volgende regels.  

Table 34 — Business rules – Omzetbelasting Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla  

ID Description 

BR-IG-1 
BR-IP-1 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or 
a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-
102) is “IGIC” or "IPSI" shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT 
category code (BT-118) equal with "IGIC" or "IPSI". 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25), Korting op document niveau (BG-20) of 
Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie (BT-151, BT-95 of 
BT-102) L of M is, bevat in de BTW berekening (BG-23) minimaal één BTW categorie 
(BT-118) met een categorie L of M. 

BR-IG-2 
BR-IP-2 

An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category 
code (BT-151) is “IGIC” or "IPSI"shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller 
tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier 
(BT-63). 

Een Factuur die een Factuurregel (BG-25) bevat waar de BTW categorie (BT-151) L of 
M is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer leverancier (BT-32) 
en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben. 

BR-IG-3 
BR-IP-3 

An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level 
allowance VAT category code (BT-95) is “IGIC” or "IPSI" shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 
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ID Description 

Een Factuur die een Korting op document niveau (BG-20) bevat waar de BTW categorie 
(BT-95) L of M is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer 
leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben. 

BR-IG-4 
BR-IP-4 

An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level 
charge VAT category code (BT-102) is “IGIC” or "IPSI" shall contain the Seller VAT 
Identifier (BT-31), the Seller Tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax 
representative VAT identifier (BT-63). 

Een Factuur dat een Toeslag op document niveau (BG-21) bevat waar de BTW categorie 
(BT-102) L of M is, moet een BTW nummer leverancier (BT-31), Fiscaal nummer 
leverancier (BT-32) en/of een BTW nummer fiscaal vertegenwoordiger (BT-63) hebben. 

BR-IG-5 
BR-IP-5 

In an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is "IGIC" 
or "IPSI" the invoiced item VAT rate (BT-152) shall be 0 (zero) or greater than zero. 

In een Factuurregel (BG-25) waar de BTW categorie (BT-151) L of M is, is het BTW 
percentage (BT-152) nul of groter dan nul. 

BR-IG-6 
BR-IP-6 

In a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT 
category code (BT-95) is "IGIC" or "IPSI" the Document level allowance VAT rate (BT-
96) shall be 0 (zero) or greater than zero. 

In een Korting op document niveau (BG-20) waar de BTW categorie (BT-95) L of M is, is 
het BTW percentage (BT-96) nul of groter dan nul. 

BR-IG-7 
BR-IP-7 

In a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code 
(BT-102) is "IGIC" or "IPSI" the Document level charge VAT rate (BT-103) shall be 0 
(zero) or greater than zero. 

In een Toeslag op document niveau (BG-21) waar de BTW categorie (BT-102) L of M is, 
is het BTW percentage (BT-103) nul of groter dan nul. 

BR-IG-8 
BR-IP-8 

For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code 
(BT-118) is "IGIC" or "IPSI", the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT 
breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the 
sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level 
allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is 
“IGIC” or "IPSI" and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate 
(BT-119). 

Voor iedere verschillende waarde van het BTW percentage (BT-119) waar de BTW 
categorie (BT-118) L of M is, moet het BTW grondslag bedrag (BT-116) in een BTW 
berekening (BG-23) gelijk zijn aan de som van de Netto regelbedragen (excl. BTW) (BT-
131) plus de som van de Toeslag bedragen (BT-99) minus de som van de Korting bedragen 
(BT-92) waar de BTW categorie (BT-151, BT-102, BT-95) L of M is en het BTW 
percentage (BT-152, BT-103, BT-96) gelijk is aan het BTW percentage (BT-119). 

BR-IG-9 
BR-IP-9 

The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT 
category code (BT-118) is "IGIC" or "IPSI" shall equal the VAT category taxable amount 
(BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119). 

Het BTW bedrag (BT-117) in een BTW berekening (BG-23) waar de BTW categorie (BT-
118) L of M is, is gelijk aan het BTW grondslag bedrag (BT-116) vermenigvuldigd met 
het BTW percentage (BT-119). 

BR-IG-10 
BR-IP-10 

A VAT Breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) "IGIC" or "IPSI" shall not 
have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). 
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ID Description 

De BTW berekening (BG-23) met L of M als BTW categorie (BT-118) mag geen Reden 
voor BTW vrijstelling, gecodeerd (BT-121) of Reden voor BTW vrijstelling (BT-120) 
hebben. 

 

8.5 Semantische gegevenstypen 

8.5.1 Introductie 

De elementen van de factuur worden gerepresenteerd in semantische datatypen. Semantische datatypen 
worden gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. Ze bestaan uit een inhoud en nul of meer additionele 
gegevenselementen (attributen). Inhoud en additionele elementen zijn van een zogenaamd primitief 
type. 

In de NLCIUS is voor een aantal gegevens een aanbevolen maximumlengte gedefinieerd. Ontvangers 
dienen hun systemen geschikt te maken voor minimaal die maximumlengte. Verzenders kunnen ervan 
uitgaan dat elementen die binnen dat maximum vallen zonder problemen kunnen worden verwerkt. 

Tabel 35 — Primitieve types 

Primitief type Definitie 

Binary Reeks binaire tekens. 

Date Kalenderdag. 

Decimal Een subset van de reële getallen, gerepresenteerd als een decimaal getal. 

String Een eindige reeks tekens. 

8.5.2 Amount. Type (Bedragen) 

Een bedrag representeert een geldelijke waarde. De valuta wordt in een ander element gespecificeerd. 

De EN 16931_ Amount. Type5 is gebaseerd op de Amount. Type zoals gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, 
Annex B. EN 16931_ Amount. Type heeft maximaal twee decimalen. Ontvangers van facturen dienen voor 
bedragen een minimale lengte van 25 posities te kunnen verwerken. Verzenders dienen er rekening mee 
te houden dat bedragen langer dan 25 posities niet goed verwerkt worden. 

Tabel 36 — Data type - Amount. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory Decimal 10000.25 

8.5.3 Unit Price Amount. Type (Prijzen) 

Prijzen zijn bedragen die vermenigvuldigd kunnen worden met een aantal om een regelbedrag te 
berekenen. De valuta wordt in een ander element gespecificeerd. De EN 16931_ Unit Price_ Amount. Type 
is gebaseerd op de Amount. Type zoals gedefinieerd in ISO 15000 5:2014, Annex B. Ontvangers van 
facturen dienen voor prijzen een minimale lengte van 25 posities te kunnen verwerken. Verzenders 

                                                             

5 Dictionary Entry Name zoals gedefinieerd in ISO 15000-5:2014 
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dienen er rekening mee te houden dat prijzen langer dan 25 posities niet goed verwerkt worden. Prijzen 
kennen geen restrictie voor het aantal decimalen. 

Tabel 37 — Data type - Unit price amount. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory Decimal 10000.1234 

8.5.4 Quantity. Type (Hoeveelheden) 

Hoeveelheden worden uitgedrukt in eenheden product. De eenheid code staat in een separaat data 
element. De EN 16931_ Quantity. Type is gebaseerd op de Quantity. Type zoals gedefinieerd in 
ISO 15000-5:2014, Annex B. Ontvangers van facturen dienen voor hoeveelheden een minimale lengte van 
25 posities te kunnen verwerken. Verzenders dienen er rekening mee te houden dat hoeveelheden langer 
dan 25 posities niet goed verwerkt worden. Hoeveelheden kennen geen restrictie voor het aantal 
decimalen. 

Tabel 38 — Data type - Quantity. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory Decimal 10000.1234 

8.5.5 Percentage. Type (Percentages) 

Percentages zijn fracties van honderd (per cent), bijvoorbeed de waarde 34,78 % wordt als percentage 
weergegeven als 34,78. De EN 16931_ Percentage_ Numeric. Type is gebaseerd op de Numeric. Type zoals 
gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. Ontvangers van facturen dienen voor percentages een 
minimale lengte van 10 posities te kunnen verwerken. Verzenders dienen er rekening mee te houden dat 
percentages langer dan 10 posities niet goed verwerkt worden. Percentages kennen geen restrictie voor 
het aantal decimalen. 

Tabel 39 — Data type - Percentage. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory Decimal 34.7812 

8.5.6 Identifier. Type (Identificatienummers) 

Identificatienummers van documenten, partijen of objecten worden uitgegeven door de auteur van het 
document of door een derde partij. Een identificatienummer specificeert welk identificatie schema wordt 
gebruikt, in het gegevensmodel of in de individuele factuur. In een enkel geval kan ook de versie van dat 
schema worden aangeduid. De EN 16931_ Identifier. Type is gebaseerd op de Identifier. Type zoals 
gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. Het identificatie schema en evt. de schema versie duiden het 
schema aan waarop het identificatienummer is gebaseerd.  

Ontvangers van facturen dienen voor identificatienummers een minimale lengte van 50 posities te 
kunnen verwerken. Verzenders dienen er rekening mee te houden dat identificatienummers langer dan 
50 posities niet goed verwerkt worden. Uitzondering zijn de elektronische adressen van Leverancier en 
Afnemer (BT-34 en BT-49). Deze moeten 200 posities kunnen bevatten.  

Het gebruik van de attributen wordt gespecificeerd in het data model. 
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Tabel 40— Data type - Identifier. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory String abc:123-DEF 

Scheme identifier Conditional String GLN 

Scheme version 
identifier 

Conditional String 1.0 

8.5.7 Document Reference. Type (Documentreferenties) 

Documentreferenties zijn identificatienummers die door Leveranciers, Afnemers of derden zijn 
toegekend aan documenten om ernaar te kunnen refereren. De EN 16931_ Document Reference_ 
Identifier. Type is gebaseerd op de Identifier. Type zoals gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. 

Ontvangers van facturen dienen voor referenties een minimale lengte van 50 posities te kunnen 
verwerken. Verzenders dienen er rekening mee te houden dat referenties langer dan 50 posities niet goed 
verwerkt worden. 

Tabel 41 — Data type - Document Reference. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory String abc:123-DEF 

8.5.8 Code. Type (Codes) 

Codes worden gebruikt als een beperkte lijst waarden voor een element is toegestaan en voor het 
aanduiden van een beperkt aantal opties. Iedere codes heeft een gestandaardiseerde betekenis die moet 
kunnen worden geïnterpreteerd door de ontvanger. De EN 16931_ Code. Type is gebaseerd op het Code. 
Type zoals gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. 

Ontvangers van facturen dienen voor codes een minimale lengte van 10 posities te kunnen verwerken. 
Verzenders dienen er rekening mee te houden dat codes langer dan 10 posities niet goed verwerkt 
worden. 

In het datamodel is gedefinieerd welke codelijst voor welke code wordt gebruikt. De laatste 
gepubliceerde versie van de betreffende codelijst geldt.. 

 

Tabel 42 — Data type - Code. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory String Abc123 

8.5.9 Date. Type (Datums) 

Datums moeten voldoen aan de “Calendar date complete representation” zoals gespecificeerd in 
ISO 8601 (see ISO 8601:2004, 5.2.1.1). Datums bevatten geen tijdaanduiding. De EN 16931_ Date_ Date 
Time. Type is gebaseerd op de Date Time. Type zoals gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. In XML 
wordt de datum gerepresenteerd als CCYY-MM-DD. 
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Tabel 43 — Data type - Date. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory Date 2015–06–10 

8.5.10 Text. Type (Tekst) 

Text is de representatie van iets dat geschreven of gedrukt is. De EN 16931_ Text. Type is gebaseerd op 
de Text. Type zoals gedefinieerd in ISO 15000-5:2014, Annex B. Teksten kunnen regeleinden bevatten. 

Ontvangers van facturen dienen voor tekstelementen een minimale lengte van 100 posities te kunnen 
verwerken. Verzenders dienen er rekening mee te houden dat tekstelementen langer dan 100 posities 
niet goed verwerkt worden, met de volgende uitzonderingen:  

Referentie afnemer (BT-10) en Grootboekrekening afnemer (BT-19) hoeven slechts 50 posities te 
kunnen bevatten. 

Postcodes (BT-38, BT-53, BT-67 en BT-78) hoeven slechts 25 posities te bevatten. 

Factuurnotitie (BT-22), Productnaam (BT-153) en Productomschrijving (BT-154) moeten 200 posities 
kunnen bevatten. 

Tabel 44 — Data type - Text. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory String “5% allowance when paid within 30 
days” 

8.5.11 Binary Object. Type (Binaire objecten) 

Binaire objecten worden gebruikt om Factuurondersteunende documenten in de factuur mee te sturen.  

De EN 16931_ Binary Object. Type is gebaseerd op de Binary Object. Type zoals gedefinieerd in 
ISO 15000-5:2014, Annex B. EN 16931_ Binary Object. Type heeft twee supplementary components: een 
Mime Code, die de  Mime type van het document aangeeft en de Bestandsnaam van het document. 

Tabel 45 — Data type - Binary Object. Type 

Component Gebruik Primitief Type Voorbeeld 

Content Mandatory Binary   

Mime Code Mandatory String “image/jpeg” 

Filename Mandatory String “drawing5.jpg” 

Ontvangers van facturen moeten documenten met de volgende Mime types kunnen ontvangen en 
verwerken (veelgebruikte bestandsextensies die bij de Mime types horen staan tussen haakjes): 

— application/pdf (.pdf); 

— image/png (.png); 

— image/jpeg (.jpg); 

— text/csv (.csv); 

— application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (.xslx); 
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— application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet (.ods). 

Er mogen maximaal 10 documenten met de factuur worden meegestuurd met een totale omvang van 
maximaal 10 MegaByte. 

 


