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1 Algemeen 

1.1 Doel van dit document 
 
In een eerder fase heeft de Stad Antwerpen een document opgesteld om op een uniforme 
elektronische wijze Facturen te ontvangen.  (E-invoicing).  
 
Met dit document willen wij ook het bestelproces laten verlopen via een standaard 
elektronisch document : het e-order.   
Voor heel wat leveranciers kan dit ook belangrijke efficiëntiewinsten opleveren, indien zij 
van hun overheidsklanten uniforme e-orderdocumenten kunnen ontvangen, waarvan zij 
nadien de elektronische factuur kunnen genereren. 
 
 

1.2 Doelgroep van dit document 
 
Dit document is bedoeld voor de leveranciers die orders op elektronische (EDI) manier 
zullen ontvangen van de Stad Antwerpen. 
 
Deze richtlijnen zijn aldus bestemd voor projectteams, ontwikkelaars en alle anderen die 
betrokken zijn bij de implementatie/parametrage van de nodige modules die ervoor 
moeten zorgen dat deze berichten worden ontvangen en verwerkt. 
 
 

http://www.arco.be/


 Arco Analyse 

DIGIPOLIS ANTWERPEN - EORDER COOKBOOK_20201221_V3 0 
 

 25/10/2021 
Oscar van Kesbeeckstraat 1 / B 
B- 2800 Mechelen 

Arco Information 
www.arco.be 
info@arco.be 
 

5/10 
t +32 (0)15 289 030 
f +32 (0)15 289 031 

 

2 Overview  
 

2.1 Info aangaande de berichten waarop deze 
richtlijnen van toepassing zijn 

 
Alle berichten zijn opgesteld in XML-formaat, volgens de standaard als vastgelegd bij 
UBL2.1 (Universal Business Language volgens de Peppol bis XML-specificatie). 
 
 Info: http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html 
 
Specifiek zullen enkel de typedocumenten order worden beschreven. 
 
Binnen UBL wordt gebruik gemaakt van Open/Peppol bis 3. Andere kanalen zijn 
uitgesloten. 
 
De technische en functionele beschrijving van deze berichten (inclusief voorbeelden van de 
waarden van de velden) zijn ook terug te vinden op: 
 
 Ordering:  https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/28-ordering 
 
 Order Only :  https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/3-order-only 
 
 
Het betreft bestellingen die aan de leveranciers worden verstuurd.   
Orderconfirmatie en Verzendnota zijn out-of-scope (deze worden nog via andere kanalen 
verstuurd zoals email/PDF). 
Mbt onderscheid “Ordering” en “Order only”: 

- Order only : alleen documenttype order wordt gebruikt 
- Ordering : naast order worden ook andere types gebruikt zoals order confirmatie 

en despatch advice. 
 
Beide Open/Peppol definities worden ondersteund, doch alleen het documentype “eorder” 
wordt via deze methode ondersteund. 
 
Extra documentatie op het Peppol netwerk  
 

o Syntax : https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/Order/tree/ 
o Business Rules overzicht : https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-

3/rules/T01/ 
o Basic rules : https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/rules/T01-basic/ 
o Codelists : https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/codelist/ 

 
 
 

2.2 Registratie op Open/Peppol door de leverancier 
 
De leverancier dient geregistreerd te zijn op Open/Peppol als ontvanger van eorders. 
 
Profile code : Peppol Order 3.0 
Document identifier : urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-
2::Order##urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:order:3::2.1 
Process identifier :  

- Bij voorkeur : urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:ordering:3 
- Meer dan 1 registratie is mogelijk.  Kan ook worden toegevoegd : 

urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:order_only:3 

http://www.arco.be/
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Hypothese is dat de leverancier zich registreert via ondernemingsnummer, BTW-nummer 
(9925)  en/of GLN-nummer (0088).     
 

2.3 Type orders in scope 
 
 
In de eerste fase betreft het orders gekoppeld aan goederen en artikelen waarvoor een 
productcataloog ter beschikking is. 
 
Niet in scope voor eorder in eerste fase :  

- Diensten, prestaties en projecten 
- Retour artikelen 
- Artikelen in consignatie 

 

2.4 Voorbereidende stappen 
 
 
Leverancier zorgt steeds voor het aanleveren van een productataloog bij de start, en levert 
op geregelde basis updates.  
Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een E-catalog  (Punch-out catalog), waar de 
aankopers van Stad Antwerpen bestellen via een webshop, die een ‘pre-order’ genereert in 
het financieel systeem van Stad Antwerpen.  
Dit zorgt voor correcte master data.  Artikelnummers, prijzen, maateenheden en minimale 
bestelbedragen worden zo duidelijk mogelijk vermeld.  Deze identificaties zijn leidend voor 
het bestelproces. 
De leverancier neemt dit kookboek door, en stelt vragen indien nodig. 
De leverancier kan een lijst krijgen met de gegevens van alle leverlocaties. 
De leverancier kan een testorder krijgen via 2 mogelijke wegen : via Open/Peppol test (de 
leverancier moet geregistreerd zijn als ontvanger orders op de testomgeving) of via email. 
Na het afwerken van een testtraject bevestigt de leverancier dat testen positief zijn 
afgewerkt en kan de eordering starten. 
 
 

2.5 Handelingswijze in geval van een fout 
 
 

- Leveringsproblemen : de leverancier contacteert de klant via gewone kanalen 
: email, telefoon en stuurt eventueel in PDF-gebaseerde orderbevestigingen 
extra informatie 

- Foutieve maateenheid : indien het order een ongeldige maateenheid bevat, 
poogt de leverancier het order te verwerken in de mate van het mogelijke.  
Indien mogelijk wordt informatie doorgestuurd naar de klant mbt de fout, 
eventueel door middel van een update van de productcatalogus. 

- Foutief artikelnummer : Idem als maateenheid. 
- Leverlocatie onbekend bij de leverancier : het order bevat alle nodige 

informatie over de leverlocatie, de leverancier kan bijgevolg haar database 
met leverlocaties aanvullen en het order verwerken. 

- Foutieve prijs : De contractuele afspraken tussen de leverancier en de klant 
zijn leidend.  De leverancier kan de prijzen in het order negeren en via de 
factuur de correcte prijzen doorrekenen, voor zover deze conform zijn aan de 
contractuele afspraken.  Afwijkingen van de prijs in het order bericht mogen 
worden gemeld aan de klant, doch dit is niet verplicht.  Het doel is dat door 
een geregelde update van de product cataloog, dat het aantal fouten in de 
prijs beperkt wordt tot het minimum. 

  

http://www.arco.be/
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3 Specifieke richtlijnen  
 

3.1 Voorbeeld order voor leveranciers 
 
 
We verwijzen naar het XML voorbeeldbestand :  
 
Link zetten naar een internetlocatie van Stad Antwerpen? 
EOrder voorbeeld Antwerpen peppol BIS3 v1.xml 
 
 

3.2 Hoofding van het bericht 
 
 
 

3.2.1 Algemeen 
<cbc:ID>1203602/2017</cbc:ID>    
 Referentie : Bevat het ordernummer  
 
<cbc:IssueDate>2017-12-23</cbc:IssueDate> 
 Document Issue date : Datum van het order  
 
 
Munteenheid (verplicht) 
De gebruikte munteenheid wordt vastgelegd door middel van een code uit de lijst 
ISO4217: 

<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> 
 
Geldigheidsperiode order 
 
Dit komt voor in onderstaand veld.  Doorgaans geldt een lange geldigheidsperiode. 
 
<cac:ValidityPeriod> 
    <cbc:EndDate>2020-01-31</cbc:EndDate> 
  </cac:ValidityPeriod> 
 

3.2.2 Parties  
 
De verschillende partijen worden aangeduid door de nodes <AccountingCustomerParty 
(en BuyerCustomerParty) 

 
Voor de identificatie van de partij customer moet het veld PartyIdentification/ID 
ingevuld worden met BE:CBE (Belgian Cross Bank Entry of kruispuntbank 
registratie / ondernemingsnummer). 
Reden hiervoor is dat voor Stad en LPA enkel onderscheid is op 
ondernemingsnummer en niet op BTW-nummer. 
 
<cac:PartyIdentification> 
         <cbc:ID>xxxxxxxxxx</cbc:ID> 
</cac:PartyIdentification> 
XXXXXXXXXX staat voor het ondernemingsnummer.  Hieronder een overzicht van 
de mogelijke ondernemingsnummers van de groep Antwerpen. 
 
 

Intern 
Bedrijfsnr 

BTW nr Ondernemings 
nummer 

Naam v.d. onderneming 

A004 BE0212235604 212235604 OCMW Antwerpen 

http://www.arco.be/
file://antwerpen.local/Digipolis/Competenties/Planningsgroep_1/CC%20GFP/WIKI/KOPPELING/BESTELLING%20EDI/EDI%20OPENPEPPOL/EORDER%20Finale%20documenten%20voor%20leverancier/EOrder%20voorbeeld%20Antwerpen%20peppol%20BIS3%20v1.xml


 Arco Analyse 

DIGIPOLIS ANTWERPEN - EORDER COOKBOOK_20201221_V3 0 
 

 25/10/2021 
Oscar van Kesbeeckstraat 1 / B 
B- 2800 Mechelen 

Arco Information 
www.arco.be 
info@arco.be 
 

8/10 
t +32 (0)15 289 030 
f +32 (0)15 289 031 

 

A005 BE0207500123 207500123 Stad Antwerpen 
A006 BE0207500123 862884185 Politie Antwerpen 
A007 BE0500913443 500913443 Brandweerzone Antwerpen 
A008 BE0458878195 458878195 Beschut Wonen Antwerpen 
A010 BE0824037071 824037071 AG Stedelijk Onderwijs 
A011 BE0267396039 267396039 AG Parkeerbedrijf Antwerpen 
A012 BE0834660452 834660452 AG Energiebesparingsfonds 

 
 
 

3.2.3 Delivery 
 
Leveringsinformatie wordt altijd meegestuurd in het order. 
<cac:DeliveryLocation> 
   <cbc:ID>P5110_134</cbc:ID> 
   <cbc:Name>CS/SR/ZWEMBAD-SORGHVLIEDT</cbc:Name> 
   <cac:Address> 
      <cbc:StreetName>Krijgsbaan 20</cbc:StreetName> 
      <cbc:CityName>Hoboken</cbc:CityName> 
      <cbc:PostalZone>2660</cbc:PostalZone> 
      <cac:Country> 
 <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2">BE</cbc:IdentificationCode> 
      </cac:Country> 
   </cac:Address> 
</cac:DeliveryLocation> 
 
Deze bevat :  
<cbc:ID>  de interne SAP id bij Stad Antwerpen van de leverlocatie 
<cbc:Name> de naam van de leverlocatie (zwembad X, bibliotheek Y, …) 
<cac:Address> adres van de leverlocatie 
 
Elk order bevat exact 1 leverlocatie.   
 

3.2.4 Bedragen in het order 
 
Op hoofding niveau komen alleen totalen voor : bedrag exclusief BTW en totaal te betalen 
(bedrag inclusief BTW). 
 
Worden niet opgenomen :  
BTW percentages, maatstaf van heffing per BTW percentage. 
Details over kortingen en toeslagen (allowances en charges).  Toeslagen zoals Recupel 
worden niet vermeld. 
 
 
Totaal op hoofdniveau  
Zowel voor facturen als creditnota’s dienen dit positieve bedragen te zijn. 
 
<cac:AnticipatedMonetaryTotal> 
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50</cbc:LineExtensionAmount> 
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">50</cbc:TaxExclusiveAmount> 
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">60.5</cbc:PayableAmount> 
  </cac:AnticipatedMonetaryTotal> 
 
LineExtensionAmount is de optelling van de totale nettobedragen van de lijnen.  Max. 2 
digits na de komma. 
TaxExclusiveAmount idem, omdat we in de huidige versie geen rekening houden met 
kortingen / toeslagen. 
PayableAmount   

http://www.arco.be/


 Arco Analyse 

DIGIPOLIS ANTWERPEN - EORDER COOKBOOK_20201221_V3 0 
 

 25/10/2021 
Oscar van Kesbeeckstraat 1 / B 
B- 2800 Mechelen 

Arco Information 
www.arco.be 
info@arco.be 
 

9/10 
t +32 (0)15 289 030 
f +32 (0)15 289 031 

 

PayableAmount amount is het totaal inclusief BTW 
 
Afrondingsverschillen :  huidige aanname is dat deze niet voorkomen, wegens afwezigheid 
taxbedragen op de lijnen. 
 

3.2.5 Wordt niet meegestuurd in het eorder 
 
Er wordt geen PDF document meegestuurd van het order. 
 
 
 
 

3.3 Artikellijnen in het bericht 
 

3.3.1 Aantal en maateenheid 
 
De maateenheid wordt meegegeven door de unitcode. 
  <cbc:Quantity unitCode="H87">1</cbc:Quantity> 
 
Gegevens over de unitcode codelist : 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev11e_2015
.xls 
 
Voorbeelden van maateenheden:  

Omschrijving huidige code in 
onze ERP 

ISO code voor 
Peppol 

Algemeen   EA (toegelaten maar niet 
in de lijst opgenomen)  

Doos DS XBX 
Pakket PAK XPA 
Prestatie-eenheid PE 1I 
Stuks (Piece) ST H87 
 
 

3.3.2 Bedragen 
 
Wij vermelden op lijnniveau enkel prijzen exclusief BTW.   
 
 <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">20</cbc:LineExtensionAmount> 
  Is de totale netto prijs exclusief BTW  
 
 <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">40</cbc:PriceAmount>  
  Is de eenheidsprijs van het artikel netto (na korting) exclusief BTW zoals wij die 
doorgekregen hebben via de E-catalog of via lijsten.  

http://www.arco.be/
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3.3.3 Items 
 
 
Het artikelnummer zoals gekend bij de leverancier dat wij doorkrijgen via een Punch-out 
Catalog of via artikellijsten, wordt doorgegeven in de subnode 
<cac:SellersItemIdentification>. 
 
  <cac:Item> 

<cbc:Description>Lange Omschrijving, met extra informatie. Wij voorzien max. 
512   characters. </cbc:Description> 

         <cbc:Name>Korte omschrijving</cbc:Name> 
         <cac:SellersItemIdentification> 
          <cbc:ID>340006</cbc:ID> 
         </cac:SellersItemIdentification> 
  </cac:Item> 
 
<cbc:Name> bevat een kort beschrijving en <cbc:Description> een lange omschrijving 
(tot max 512 char).   Bij gebruik van Punch-out catalogs,  krijgen wij ook deze binnen van 
de leverancier. 
 
 
 
 

3.3.4 RequestedDeliveryPeriod 
De RequestedDeliveryPeriod bevat de uiterste leverdatum die momenteel ook op de PDF 
van de bestelbon wordt afgedrukt. 
Hier is het een periode die loopt vanaf moment van doorsturen tot de uiterste leverdatum. 
 
<cac:RequestedDeliveryPeriod> 
          <cbc:StartDate>2020-12-01</cbc:StartDate> 
          <cbc:EndDate>2020-12-06</cbc:EndDate> 
</cac:RequestedDeliveryPeriod> 
 

http://www.arco.be/
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