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1. Inleiding
De verzameling bedrijven waarvoor Financiën van Gent de boekhouding voert, gaat resoluut voor efacturatie en wenst facturen te ontvangen via Mercurius/Magda. Dit document verzamelt de
informatie voor correcte PEPPOL facturatie aan deze bedrijven.

2. Entiteiten
Afhankelijk van de opdracht en afspraken wordt er via Mercurius/Magda gefactureerd aan alle of
enkele van onderstaande entiteiten :
• AG Erfgoed
• AG Kunsten & Design
• AG District09
• Hulpverleningszone Centrum
• Stadsbestuur Gent
• OCMW Gent
• Politiezone Gent
• Sociaal Verhuurkantoor Gent

2.1. KBO-nummers
Bedrijfsnummer
in ERP (SAP)

Bedrijfsnaam

KBO nummer (*)

BTW nummer (*)

AGER

AG Erfgoed

0537522332

BE0537522332

AGKU

AG Kunsten & Design

0537520055

BE0537520055

AGIT

AG District09

0749998654

BE0749998654

BRWZ

Hulpverleningszone Centrum

0500927497

BE0500927497

GENT

Stadsbestuur Gent

0207451227

BE0207451227

OCMW

OCMW Gent

0212214125

BE0212214125

POLI

Politiezone Gent

0862897944

geen BTW Nr (*)

SVKG

Sociaal Verhuurkantoor Gent

0643926085

geen BTW Nr (*)

(*) zie verder in dit document de uitleg over dit onderscheid

3. Standaard formaat
De service die onze organisatie hanteert is Simple ePrior (UBL 2.1), wat ons toelaat zowel Peppol
BIS2 (UBL 2.1) en zijn opvolger Peppol BIS3 (UBL 2.1) te verwerken.
Op 31 maart 2021 eindigt definitief de ondersteuning van de PEPPOL BIS V2. Verzenders en
ontvangers van PEPPOLfacturen werden hier herhaaldelijk uitgebreid over geïnformeerd. Twijfelt u
of de omschakeling naar de BIS V3 voor uw onderneming in orde is? Contacteer uw dienstverlener
voor e-facturatie! Opgelet dus: vanaf 1 april 2021 kunnen uw BIS V2 e-facturen niet langer worden
ontvangen door de overheden.

Verder info :

Nieuw elan met
eFA-talks.msg

3.1. Informatie over Peppol, Magda en Mercurius:
Website Open Peppol: https://openpeppol.atlassian.net/wiki/spaces/Belgium/overview
Website Vlaamse Overheid (Magda): https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-enraamcontracten/e-procurement/peppol-mercurius-eprior
Website Federale Overheid (Mercurius): https://www.publicprocurement.be/nl/federalediensten/e-facturatie-voor-aanbesteders/mercurius
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4. Business afspraken
Gent volgt de vormvereisten en het afsprakenkader van het Peppol-formaat en het MAGDA en
Mercuriusplatform. Om vaak terugkerende problemen of fouten te voorkomen lijsten wie hier
enkele belangrijke aspecten op over de inhoud van de velden in de factuur. Dit vermijdt de nood
aan ad-hoc interpretaties of maatwerk oplossingen.

4.1.1. Identificatie klant: BTW- en KBO-nummer
Zoals te zien in de tabel met entiteiten zijn er (zie terug) zijn er twee entiteiten die geen BTW
nummer hebben: Politiezone Gent en Sociaal Verhuurkantoor Gent.
Dit is van belang voor de velden die gebruikt worden voor identificatie van de klant.
Facturen aan beide entiteiten moeten dus aan het KBO-nummer gericht zijn, met de correcte tag.
• Voor Peppol BIS2: “CBE” i.p.v. “VAT”
• Voor Peppol BIS3: “0208” i.p.v. “9956”
(Scheme ID migration gewijzigd sinds 17/05/2021)
Voor de overige entiteiten zijn beide opties per formaat mogelijk.
Voorbeeld van Peppol BIS3 met KBO-nummer:
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="BE:0208">0862897944</cbc:EndpointID>
EN/OF
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="BE:0208">0862897944</cbc:ID>
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4.1.2. Richtlijnen voor facturen met bestelbon
Facturen voor prestaties die met bestelbon worden geïnitieerd moeten verplicht het
bestelbonnummer (PO nummer) vermelden.
Stuur een aparte XML-factuur per bestelbon, groepeer ze niet!
Vergeet niet om ook een inhoudelijke en gedetailleerde omschrijving mee te geven van alle
gefactureerde items. Het bestelbonnummer alleen volstaat niet.
Naargelang de contractuele of andere afspraken tussen klant en leverancier wordt er
gefactureerd op kopniveau of op kop + lijnniveau. In dat laatste geval moeten de lijnen ook
de correcte verwijzing naar de bestelpositie vermelden.
-

Invoice.OrderReference.ID (bestelbonnummer kop)
Maar indien Invoice.OrderReference.ID (bestelbonnummer kop) ingevuld wordt,
dan niet Invoice.BuyerReference (op kop) invullen.
Zie ook : “A buyer reference or purchase order reference MUST be provided.”
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/PEPPOL-EN16931-R003/

-

Invoice.InvoiceLine.OrderReference.ID (bestelbonnummer lijn) : is optioneel, maar
moet wel hetzelfde bestelbonnummer bevatten als Bestelnummer Kop.

-

Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.LineID (bestelpositie)

Invoice.OrderReference.ID en Invoice.InvoiceLine.OrderReference.ID: enkel PO nummer,
geen toevoeging van “/” en drielettercode. Let op: dit wijkt af van wat door ons gevraagd
wordt op de papieren bestelbon.
• Correct vb.: <cac:OrderReference><cbc:ID>4517503882</cbc:ID>
• Incorrect vb.: <cac:OrderReference><cbc:ID>4517503882/TDG</cbc:ID>
Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.LineID bevat de verwijzing naar de bestelpositie.
Dit is een nummer in tientallen. Dit mag met of zonder voorloopnullen om tot een totale
lengte van 5 cijfers te komen.
vb. Positie 1 van de bestelling:
• Correct vb.: <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>00010</cbc:LineID>
• Correct vb.: <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>10</cbc:LineID>
• Incorrect vb.: <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>1</cbc:LineID>

vb. Positie 12 van de bestelling:
• Correct vb.: <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>00120</cbc:LineID>
• Correct vb.: <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>120</cbc:LineID>
• Incorrect vb.: <cac:OrderLineReference><cbc:LineID>12</cbc:LineID>
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4.1.3. Richtlijnen voor facturen zonder bestelbon / via GENTCODE
Facturen voor prestaties die zonder bestelbon worden geïnitieerd moeten uiteraard geen
bestelbonnummer (PO nummer) vermelden. Wel moet een andere identificatie,
GENTCODE genoemd, in de factuur aanwezig zijn die naargelang het gefactureerde een
specifieke inhoud bevat (vb. bij een elektriciteitsfactuur: het EAN-nummer, vb. mobiele
telefonie: accountnummer). Stuur een aparte factuur per GENTCODE, groepeer ze niet!
3 opties :
- op Kop via
Invoice.BuyerReference.
Vb <cbc:BuyerReference>1234567890</cbc:BuyerReferenceD>
Maar indien Invoice.BuyerReference (op kop) ingevuld wordt,
dan niet Invoice.OrderReference.ID (bestelbonnummer kop) invullen.

Zie ook : “A buyer reference or purchase order reference MUST be provided.”
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/PEPPOL-EN16931R003/

OF

Invoice.AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID
Vb <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9571358-1577</cbc:ID>

- op Lijn via Invoice.InvoiceLine.SellersItemIdentification.ID
vb <cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>541448812000290831</cbc:ID>
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4.1.4. Andere belangrijke velden
a. Voor creditnota’s
Voor creditnota’s moeten volgende velden ingevuld worden:
- CreditNote.BillingReference.InvoiceDocumentReference.ID : Identificatie van de
oorspronkelijke factuur indien creditnota
- CreditNote.BillingReference.InvoiceDocumentReference.IssueDate : Datum van de
originele factuur

b. Voor facturen
- Invoice.AccountingSupplierParty.Party.Contact.ElectronicMail : uw mailadres, gebruikt
voor notificaties indien de factuur niet correct bij de klant kon worden afgeleverd.
- Invoice.PaymentMeans.PaymentID (Factuur.Betaling.Mededeling)
- Invoice.InvoiceLine.Item.Description : Gedetailleerde beschrijving van artikel/prestatie):
beschrijving van wat gefactureerd wordt. Dit is af te spreken tussen klant en leverancier.
- Invoice.InvoiceLine.Item.Name (Factuur.FactuurLijn.Artikel.OmschrijvingKort) :
korte omschrijving artikel. Typering van wat gefactureerd wordt, dit is af te spreken tussen
klant en leverancier. (Vb bij een elektriciteitsfactuur: codering V of A, voor “voorschot” of
“afrekening”) →

c. Bedrag info
- Invoice.TaxTotal.TaxAmount (Factuur.Btw.TotaalBtwBedrag)
- Invoice.LegalMonetaryTotal.LineInclusiveAmount (Factuur.Bedragen.BedragInclBtw)
- Invoice.InvoiceLine.ID (Factuur.FactuurLijn.LijnNummer)
- Invoice.InvoiceLine.InvoicedQuantity (Factuur.FactuurLijn.Hoeveelheid)
- Invoice.InvoiceLine.LineExtensionAmount (Factuur.FactuurLijn.BedragExclBtw)
- Invoice.InvoiceLine.Item.ClassifiedTaxCategory.ID (Factuur.FactuurLijn.Btw.BtwCode)
- Invoice.InvoiceLine.Item.ClassifiedTaxCategory.Percent
(Factuur.FactuurLijn.Btw.BtwPercentage)
- Invoice.InvoiceLine.Item.ClassifiedTaxCategory.TaxScheme.ID
(Factuur.FactuurLijn.Btw.BtwType)
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d. Leveringsadres
Het leveringsadres bepaalt waar het goed/prestatie geleverd werd en zorgt ook intern voor
een snelle goedkeuring en afhandeling van de factuur.
3 opties :
op Kop via Invoice.Delivery.DeliveryLocation.Address
Vb. <cac:Delivery>
<cac:DeliveryLocation>
<cac:Address>
<cbc:StreetName>VLIEGTUIGLAAN 5</cbc:StreetName>
<cbc:CityName>GENT</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>9000</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>BE</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:Address>
</cac:DeliveryLocation>
</cac:Delivery>

op Lijn :
bij voorkeur via Invoice.InvoiceLine.Delivery
Vb. <cac:Delivery>
<cac:DeliveryLocation>
<cac:Address>
<cbc:StreetName>Deliverystreet 1</cbc:StreetName>
<cbc:CityName>Gent</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>9000</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>BE</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:Address>
</cac:DeliveryLocation>
</cac:Delivery>

OF
via Invoice.InvoiceLine.Item.AdditionalItemProperty
Vb. <cac:Item>
<cac:AdditionalItemProperty>
<cbc:Name>Address</cbc:Name>
<cbc:Value>SINT-SEBASTIAANSTRAAT 10 9032 Wondelgem (Belgium)</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
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e. Betaalinformatie
Betaalinformatie zoals structurele mededeling in het veld
Invoice.PaymentMeans.PaymentID
Vb. <cbc:PaymentID>+++NNN/NNNN/NNNNN+++</cbc:PaymentID>

En bankrekening (IBAN formaat) in het veld
Invoice.PaymentMeans.PayeeFinancialAccount.ID
Het meegeven van de bankrekening is van essentieel belang om vervaldata van de facturen
te respecteren, wijzigingen in betaalvoorwaarden op te vangen en interne controles uit te
voeren op geldige rekeningen in de XML-facturen (anti-fraude).
In het Mercurius facturatieportaal is dit veld ook een verplicht veld.
Vb. <cbc:ID>BE99991122222333</cbc:ID>

4.1.5. Aantal factuurlijnen
Gezien het maximum aantal boekingslijnen in ons ERP (SAP) kunnen we geen facturen aanvaarden
met meer dan 950 factuurlijnen omwille van SAP-beperking van 999 lijnen per factuur.
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