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1 Algemeen 

1.1 Doel van dit document 

 

Meerdere leveranciers van Stad Antwerpen versturen hun facturen op elektronische wijze 

via diverse kanalen. Om de structuur van deze documenten te uniformiseren, en de 

interne processen rond validatie en betaling van deze documenten zo vlot mogelijk te laten 

verlopen wordt een beschrijving van het gewenste formaat in dit document vastgelegd. 

 

Indien er toch nog onduidelijkheden of vragen zijn, gelieve dan contact op te nemen met 

FI_Leveranciersboekhouding@antwerpen.be. 

 

1.2 Doelgroep van dit document 

 

Dit document is bedoeld voor de leveranciers die hun facturen en creditnota’s op 

elektronische (EDI) manier aan Stad Antwerpen willen aanbieden, en waarbij een 

ordermatching op lijnniveau wenselijk is. 

 

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 gecreëerd en verstuurd. 
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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 Invoice en CreditNote worden beschreven. 

 

De technische en functionele beschrijving van deze berichten (inclusief voorbeelden van de 

waarden van de velden) zijn ook terug te vinden op: 

 

 Invoice:  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-invoice/tree/ 

   http://www.datypic.com/sc/ubl21/e-ns39_Invoice.html 

 

 CreditNote:  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-creditnote/tree/ 

   http://www.datypic.com/sc/ubl21/e-ns23_CreditNote.html 

 

Deze berichten dienen compliant te zijn met het Open Peppol BIS 3.0 formaat. 

 

Het versturen van deze berichten gebeurt verplicht via Open Peppol.  

 

Meer info over versie Open Peppol BIS 3.0 :  

https://peppol.eu/ 

http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/  

 

Algemene info over het versturen van berichten via dit Europese platform is te vinden op :  

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/ 

 

Info UBL Invoice en UBL Credit Note specifications : 

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-invoice/tree 

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-creditnote/tree 
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Opmerking :  

De gegevens van het Open Peppol BIS 3.0 bericht dienen overeen te stemmen met de 

gegevens op de bijhorende pdf (AccountingCustomerParty, bedragen, …) . 

 

 

 

2.2 Gerefereerde documenten 

 

Volgend document werd mee aangeleverd, samen met deze Cookbook : 

eInvoice groep Antwerpen Open Peppol BIS 3.0 description.xlsx 

  

Hieronder meer info ivm deze Excel :  

 

Kolom A : Card : minimale verplichtingen voor Open Peppol BIS 3.0  

1..1 = verplicht, exact 1 waarde 

0..1 = leeg tot maximaal 1 aanwezig 

0..n = leeg tot max n maal aanwezig 

M = verplicht 

 

Kolom B : Name 

Voor meer informatie kan doorgeklikt worden op de onderstreepte namen. 

U wordt dan doorverwezen naar de website van docs.openpeppol.eu, naar 

specifieke info over de node of het veld. 

 

Kolom C : Description 

Korte omschrijving van docs.openpeppol.eu van de node of het veld. 

 

Kolom E : Voorbeeld groep Antwerpen 

 

Kolom F : extra info groep Antwerpen 

Sommige nodes zijn optioneel voor Open Peppol BIS 3.0 formaat, maar 

zijn toch verplicht voor de groep Antwerpen (business rules).  Dit is 

aangegeven in kolom F. 
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3 Specifieke richtlijnen en aanvullingen op 

de Open Peppol BIS 3.0 specificatie 

 

3.1 Hoofding van het bericht 

 

3.1.1 Hoofding : factuur / creditnota 

 

Alle berichten in Open Peppol BIS 3.0 starten met volgende aanduiding: 

Voor facturen: 

 

Voorbeeld :  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Invoice 

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicCompon

ents-2" 

xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataType

sSchemaModule:2" 

xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggre

gateComponents-2" 

xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" 

xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataty

pes-2" 

xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"> 

 

<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:pep

pol.eu:2017:poacc:billing:3.0</cbc:CustomizationID> 

<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileI

D> 
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Voor creditnota’s: 

 

Voorbeeld :  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<n2:CreditNote 

xmlns=http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHea

der 

xmlns:n2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"> 

<cbc:CustomizationID  

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Commo

nBasicComponents-

2">urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:b

illing:3.0</cbc:CustomizationID> 

<cbc:ProfileID  

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Commo

nBasicComponents-

2">urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID> 

 

 

Beiden vermelden de CustomizationID en ProfileID, die naar de Open Peppol versie 3.0 

verwijzen. 

 

3.1.2 Kopgegevens : ID 

Het factuurnummer van de leverancier wordt ingevuld in veld ID.  Dit is een verplicht 

veld. 

Voorbeeld :  

<cbc:ID>1203602/2021</cbc:ID>    

 

3.1.3 Kopgegevens : IssueDate 

  De factuurdatum wordt verplicht doorgegeven in het veld IssueDate. 

Voorbeeld :  

<cbc:IssueDate>2021-07-23</cbc:IssueDate> 

 

3.1.4 Kopgegevens : InvoiceTypeCode 

Het type document (InvoiceTypeCode) moet worden meegegeven als een code-

aanduiding uit de lijsten UN/ECE 1001 ofwel UNCL1001 : 380 voor een factuur; 381 voor 

een credit nota. 

Voorbeeld :  

<cbc:InvoiceTypeCode listID="UNCL1001">380</cbc:InvoiceTypeCode> 
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3.1.5 Kopgegevens : DocumentCurrencyCode 

De gebruikte munteenheid (DocumentCurrencyCode) is verplicht mee te geven en 

wordt vastgelegd door middel van een code uit de lijst ISO4217. 

Voorbeeld :  

<cbc:DocumentCurrencyCode 

listID="ISO4217">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode> 

 

 

 

3.1.6 Kopgegevens : OrderReference 

De node OrderReference (verplicht bij zowel factuur als creditnota voor groep 

Antwerpen) verwijst naar de bestelbon vanuit SAP en de ID moet voldoen aan de structuur 

die door groep Antwerpen wordt opgelegd: 

Voorbeeld:  

<cac:OrderReference> 

<cbc:ID>4117002830</cbc:ID> 

</cac:OrderReference> 

 

* Het veld ID mag niet leeg zijn, 

 * is numeriek, 

 * bevat geen extra tekens en tekst (CR/LF, etc) 

 Toegelaten waarden: voorbeelden :  

  4123456789 

  4999012345 

  1801234567 

 Niet toegelaten waarden: voorbeelden :  

Uw referentie: 4123456789 

Order 4123456789 

4123456789 / 2018 015 

4123456789 dd. 20181228 

 

 

Leveranciers met contracten mbt nutsvoorzieningen (voor verbruik van water, elektriciteit 

en gas), verzekeringspolissen en leasingmaatschappijen die hun factuur niet sturen op 

basis van een bestelbonnummer, maar wel met referentie naar een uniek gegeven, zoals 

‘contract’-nummer, EAN-nummer, polisnummer of nummerplaat leasingwagen, zijn ook 

verplicht OrderReference op te vullen.  Gelieve de specifieke richtlijnen en het te gebruiken 

bestelbonnummer op te vragen via FI_Leveranciersboekhouding@antwerpen.be 
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3.1.7 Kopgegevens : AdditionalDocumentReferences 

De node AdditionalDocumentReference  mag door de leverancier worden gebruikt, 

maar dan MOET de waarde in DocumentType afwijken van volgende waarden: 

  Barcode 

  BusinessArea  

  VervaldagBasis 

  FilePath 

  UniqueRefID 

Alle nodes AdditionalDocumentReference die een bovenstaand DocumentType gebruiken, 

zullen worden overschreven tijdens de verwerking van de factuur/creditnota. 

 

3.1.8 Kopgegevens : AccountingSupplierParty (verplicht) 

De node AccountingSupplierParty/Party/PartyName is verplicht in te vullen voor 

facturen en creditnota’s aan de groep Antwerpen (business rules). 

 

In de node AccountingSupplierParty/Party/Postal Adress worden de velden zo 

volledig mogelijk opgevuld voor de groep Antwerpen (business rules), voornamelijk 

StreetName, CityName en PostalZone. 

 

Voor de identificatie van de partij supplier (leverancier) moet het veld 

AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID ingevuld worden met 

het BTW-nummer). 

 

Voorbeeld :  

<cac:PartyTaxScheme> 

 <cbc:CompanyID>BE0204923881</cbc:CompanyID> 

 <cac:TaxScheme> 

  <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 

 </cac:TaxScheme> 

</cac:PartyTaxScheme> 

 

Het wordt aangeraden om het veld AccountingSupplierParty/Party/ 

PartyLegalEntity/CompanyID in te vullen met de ondernemingsnummer. 
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3.1.9 Kopgegevens : AccountingCustomerParty (verplicht) 

EndpointID is verplicht volgens de standaard.  Voor de identificatie van de partij customer 

(klant) moet het veld EndpointID, bij voorkeur ingevuld worden met het 

ondernemingsnummer. 

Hiervoor wordt schemeID “0208” gebruikt. 

 

Een andere mogelijkheid is om het BTW-nummer door te geven in het veld EndpointID met 

schemeID “9925”.   

Uitzondering :  

Voor facturen gericht aan Politie Zone Antwerpen dient steeds het ondernemingsnummer 

doorgegeven te worden met schemeID “0208”.  Reden hiervoor is dat voor Stad en Politie 

Zone Antwerpen enkel onderscheid mogelijk is op ondernemingsnummer en niet op BTW-

nummer. 

 

Voorbeeld ondernemingsnummer : Stad Antwerpen :  

<cac:AccountingCustomerParty> 

<cac:Party> 

<cbc:EndpointID schemeID="0208">0207500123</cbc:EndpointID> 

 

Voorbeeld BTW-nummer : Stad Antwerpen :  

<cac:AccountingCustomerParty> 

<cac:Party> 

<cbc:EndpointID schemeID="9925">BE0207500123</cbc:EndpointID> 

 

Hieronder een overzicht van de mogelijke ondernemingsnummers en BTW-nummers van 

de groep Antwerpen. 

 

Naam schemeID “0208” 
ondernemingsnummer 

schemeID “9925” 
BTW-nummer opmerkingen 

OCMW Antwerpen 0212235604 BE0212235604 
 

Stad Antwerpen 0207500123 BE0207500123 
 

Politie Zone Antwerpen (PZA) 0862884185 -- 

Geen BTW-
nummer 
gebruiken voor 
PZA 

Brandweer Zone Antwerpen 0500913443 BE0500913443 
 

Beschut Wonen Antwerpen 0458878195 BE0458878195 
 

AG Stedelijk Onderwijs 0824037071 BE0824037071 
 

AG Parkeerbedrijf Antwerpen 0267396039 BE0267396039 
 

AG Energiebesparingsfonds 0834660452 BE0834660452 
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De node AccountingCustomerParty/Party/PartyName is verplicht in te vullen voor 

facturen en creditnota’s aan de groep Antwerpen (business rules). 

 

In de node AccountingCustomerParty/Party/Postal Adress worden de velden zo 

volledig mogelijk opgevuld voor de groep Antwerpen (business rules), voornamelijk 

StreetName, CityName en PostalZone. 

 

Voor de groep Antwerpen, wordt het aangeraden om veld 

AccountingCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID in te vullen met het 

ondernemingsnummer van de klant. 

 

3.1.10 Kopgegevens : Delivery 

Gegevens mbt de levering zijn niet verplicht volgens de standaard maar wordt volgens 

businessafspraken met Stad Antwerpen al dan niet meegeleverd.  

Indien Delivery wordt vermeld, dan moet één van de subnodes worden gebruikt, bv. 

leveringsdatum (ActualDeliveryDate). 

 

Voorbeeld:  

   <cac:Delivery> 

      <cbc:ActualDeliveryDate>2021-12-20</cbc:ActualDeliveryDate> 

   </cac:Delivery> 

 

3.1.11 Kopgegevens : PaymentMeans 

PaymentMeans/PaymentMeansCode is verplicht voor facturen en gebruikt de lijst 

UNCL4461. 

 

Vermits de meeste betalingen bankoverschrijvingen zullen zijn, wordt best steeds gewerkt 

met vermelding van de IBAN/BIC Codes. Dat houdt het volgende in : 

 PaymentID wordt opgevuld met de gestructureerde betalingsmededeling. 

o Veld dient enkel gestructureerde mededeling te bevatten. 

o Geen extra teksten toegelaten. 

o Indien geen gestructureerde mededeling beschikbaar : veld leeg laten. 

 PayeeFinancialAccount/ID wordt opgevuld met de IBAN-bankrekeningnummer. 

o Het IBAN-nummer mag geen spaties of andere leestekens bevatten. 

 Het BICnummer wordt opgegeven in veld  

PayeeFinancialAccount /FinancialInstitutionBranch/ID. 

 

Voor creditnota’s zijn de betalingsgegevens niet verplicht. 

 

Voorbeeld :  
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<cac:PaymentMeans> 

<cbc:PaymentMeansCode name="SEPA credit 

transfer">58</cbc:PaymentMeansCode>  

 <cbc:PaymentID>+++300/0162/54373+++</cbc:PaymentID>  

 <cac:PayeeFinancialAccount> cbc:ID>BE56096310300088</cbc:ID>  

  <cbc:Name>water-link</cbc:Name>  

  <cac:FinancialInstitutionBranch>          

   <cbc:ID>GKCCBEBB</cbc:ID>  

  </cac:FinancialInstitutionBranch>  

 </cac:PayeeFinancialAccount> 

</cac:PaymentMeans> 

<cac:PaymentTerms> 

 <cbc:Note>90 Days from Date of invoice</cbc:Note> 

</cac:PaymentTerms> 

 

3.1.12 Kopgegevens : AllowanceCharges 

Allowances op hoofdingniveau gelden voor de gehele factuur. 

Deze node mag meerdere malen voorkomen en als ze wordt gebruikt, dan wordt een 

verklarende entry gevraagd in de subnode AllowanceChargeReason. 

ChargeIndicator ‘true’ wordt gebruikt voor kosten; ‘false’ voor kortingen. 

 

Voorbeeld :  

<cac:AllowanceCharge>  

<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator> 

<cbc:AllowanceChargeReason>INLAND TRANSP.& 

PACK</cbc:AllowanceChargeReason> 

<cbc:Amount>20.00</cbc:Amount> 

</cac:AllowanceCharge>  

 

3.1.13 Kopgegevens : TaxTotal (verplicht) 

Totalen per taxcategorie.  

Het is verplicht voor de groep Antwerpen om de subnode TaxSubtotal te herhalen per 

TaxCategory/Percent. 

 

 

Zowel voor facturen als creditnota’s dienen dit positieve bedragen te zijn. 

 

Indien er een subnode met een BTW-tarief van 0% wordt doorgegeven, dient er in het 

schemeID ‘E’ (exempt) worden ingevuld en dient er een TaxExemptionReason ingevuld te 

worden. 
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Voorbeeld :  

<cac:TaxTotal> 

      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 

      <cac:TaxSubtotal> 

         <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:TaxableAmount> 

         <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount> 

         <cac:TaxCategory> 

            <cbc:ID schemeID="UNCL5305">E</cbc:ID> 

            <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent> 

            <cbc:TaxExemptionReason>Omschrijving over BTW vrijstelling of 

BTW verlegd</cbc:TaxExemptionReason> 

            <cac:TaxScheme> 

               <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 

            </cac:TaxScheme> 

         </cac:TaxCategory> 

      </cac:TaxSubtotal> 

  </cac:TaxTotal> 

 
3.1.14 Kopgegevens : LegalMonetaryTotal (verplicht) 

Groep Antwerpen verkiest om voor zowel facturen als creditnota’s positieve totaal 

bedragen te ontvangen.  Negatieve bedragen dienen te worden vermeden, wegens 

problemen met de verdere verwerking van de factuur of creditnota in de boekhouding. 

 

Voorbeeld :  

<cac:LegalMonetaryTotal> 

<cbc:LineExtensionAmount 

currencyID="EUR">558.03</cbc:LineExtensionAmount> 

<cbc:TaxExclusiveAmount 

currencyID="EUR">562.03</cbc:TaxExclusiveAmount> 

<cbc:TaxInclusiveAmount 

currencyID="EUR">680.06</cbc:TaxInclusiveAmount> 

  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">0</cbc:AllowanceTotalA

mount> 

<cbc:ChargeTotalAmount 

currencyID="EUR">4.00</cbc:ChargeTotalAmount> 

  <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">0</cbc:PrepaidAmount> 

<cbc:PayableRoundingAmount 

currencyID="EUR">0</cbc:PayableRoundingAmount> 

<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">680.06</cbc:PayableAmount> 

</cac:LegalMonetaryTotal> 
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Mbt totalen :  

- We gaan ervan uit dat het element “PaymentRoundingAmount” ofwel niet aanwezig 

is, ofwel een bedrag bevat = 0.  Andere waarden zijn niet toegelaten, of vergen 

expliciete goedkeuring van de klant. 

- We gaan ervan uit dat bedragen 2 cijfers na de komma bevatten.  Afwijkingen 

vergen goedkeuring. 
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3.2 Artikellijnen in het bericht 

 

3.2.1 Positiegegevens : ID van InvoiceLine en LineID van OrderReference 

 

Verschil tussen het veld  

InvoiceLine/ID (verplicht) en InvoiceLine/OrderLineReference/LineID 

(verplicht) 

(Voor creditnota :  

CreditNoteLine/ID en CreditNoteLine/OrderLineReference/LineID (verplicht)) 

 

InvoiceLine/ID  en CreditNoteLine/ID mogen worden ingevuld met een uniek volgnummer 

per factuurlijn, vrij te kiezen door de opsteller van het bericht. 

 

InvoiceLine/OrderLineReference/LineID en CreditNoteLine/OrderLineReference/LineID 

(beide velden sterk aangeraden om in te vullen en verplicht in te vullen indien de 

leverancier bestellingen ontvangt via e-orders) nemen de lijnnummer over van het order 

zoals dat werd geplaatst door Stad Antwerpen. Dat nummer wordt niet gewijzigd ten 

opzichte van het oorspronkelijke order. Er mogen voorloopnullen worden gebruikt maar de 

lijnen moeten wel kunnen matchen met de initiële orderlijnen. 

 

Indien er interesse is om de bestellingen van groep Antwerpen te ontvangen via e-orders 

Open Peppol, kan contact opgenomen worden bij Stad Antwerpen. 

 

 

3.2.2 Positiegegevens : InvoicedQuantity / CreditedQuantity 

Unitcodes die worden gebruikt in de lijnen moeten bij voorkeur voldoen aan de richtlijnen 

van de codelijst ISO norm Rec 21, aangevuld met Rec20 indien eenheid niet aanwezig is in 

Rec21. 

 

Overzicht Unitcodes :  

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-invoice/cac-InvoiceLine/cac-Price/cbc-

BaseQuantity/unitCode/ 

Geconsolideerde lijst :  

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/ 

 

Het vermelden van de hoeveelheden is verplicht. 

Uitgangsregel is dat de hoeveelheden van zowel factuur als creditnota positief zijn. 

In bepaalde uitzonderingen kan dit een negatieve hoeveelheid zijn.  In dat geval zal ook de 

LineExtensionAmount negatief zijn. 
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Meer info over negatieve bedragen in facturen en creditnota’s kan gevonden worden op :  

http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#_negative_invoices_and_credit_notes 

 

Tot nog toe werden alle eenheden vertaald naar ‘ST’, maar er wordt voorkeur gegeven om 

de unitcodes van de leverancier te gebruiken, OP VOORWAARDE dat deze de hier boven 

vermelde regels over de codelijst respecteert. Peppol valideert sowieso de gebruikte 

unitcode. Als deze afwijkt van de codes uit de vermelde codelijst dan wordt het document 

niet geaccepteerd. 

 

In ieder geval moet de unitcode op het factuur overeenstemmen met de gebruikte 

bestelcode, en kan er geen sprake zijn van enige afwijkende meeteenheid.  

Bv: prijzen per 100 meter in de webcatalog versus prijzen per geleverd stuk. 

 

3.2.3 Positiegegevens : bedragen 

Alle bedragen worden vermeld als: 

 Ofwel integer waarden,  

 Ofwel als waarden met een punt als decimaal scheidingsteken en 2 decimale 

karakters. 

Dit geldt ook voor de bedragen in de header van het factuur/creditnota. 

 

Uitgangsregel is dat de LineExtensionAmount van zowel factuur als creditnota positief 

zijn. 

In bepaalde uitzonderingen dit een negatieve hoeveelheid zijn.  In dat geval zal ook de 

InvoicedQuantity / CreditedQuantity negatief zijn. 

Recupel is inbegrepen de LineExtensionAmount. 

 

Price/PriceAmount bevat steeds een positief bedrag (eenheidsprijs), zowel in het geval 

van factuur als creditnota. 

 

 

3.2.4 Positiegegevens : TaxTotal en TaxSubtotal 

De UBL standaard kan verschillende BTW-percentages toelaten op 1 lijn, maar groep 

Antwerpen laat maar 1 percentage per lijn toe. Bijkomende factuur lijnen kunnen altijd 

worden gebruikt als die nodig blijken (bv voor verpakkingen / …). 

Zowel voor facturen als creditnota’s dienen dit positieve bedragen te zijn. 

 

 

3.2.5 Positiegegevens : AllowanceCharge 
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Meer info over het gebruik van AllowanceCharge is terug te vinden via de volgende link :   

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/syntax/ubl-invoice/cac-InvoiceLine/cac-

AllowanceCharge/ 

 

3.2.6 Positiegegevens : SellersItemIdentification 

Het artikelnummer zoals gekend bij de leverancier (assortiments-referentie) wordt 

doorgegeven in de subnode SellersItemIdentification (indien die gekend is). 

In de StandardItemIdentification komt de internationale referentie (GTIN / EAN). 

 

Voorbeeld: 

<cac:SellersItemIdentification> 

<cbc:ID>METII-35-480</cbc:ID> 

</cac:SellersItemIdentification> 

<cac:StandardItemIdentification> 

<cbc:ID schemeID="0160">00827002256866</cbc:ID> 

</cac:StandardItemIdentification> 

 

 

Opmerking: SellersItemIdentification is niet verplicht volgens de Open Peppol BIS 3.0 

richtlijnen, maar voor groep Antwerpen wel verplicht in volgende situatie : 

De leveranciers van nutsvoorzieningen (voor verbruik van water, elektriciteit en gas), 

verzekeringspolissen en leasingmaatschappijen die hun factuur niet sturen op basis van 

een bestelbonnummer, maar wel met referentie naar een uniek gegeven, zoals ‘contract’-

nummer, EAN-nummer, polisnummer of nummerplaat leasingwagen, zijn verplicht 

SellersItemIdentification/ID in te vullen met het uniek gegeven voor de groep 

Antwerpen. 


