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Aanvulling op handleiding voor e-facturatie
naar overheid

Wenst u de e-facturen naar de overheid te versturen? Voeg dan alle
vier onderstaande elementen toe aan de “Harmonized Order-toCash” (HO2C) e-factuurstandaard.
De aanvullingen hebben in hoofdzaak betrekking op :
• het routeren van de e-facturen naar en binnen het e-facturatieplatform van de overheid en
• het feedbackmechanisme dat de IT-dienst en/of de boekhouding van uw bedrijf zal informeren
wanneer de factuur technisch (door het platform) verworpen wordt of bedrijfsmatig (door de
overheidsadministratie) goedgekeurd of verworpen wordt.
1. Op de elektronische enveloppe waarin de e-factuur zit moet bij de verzender steeds
de GLN van het e-facturatieplatform van de overheid (Mercurius) staan: 5488888006515
(Dit zowel in de test- als productieomgeving).
UNB-segment > S003 > data element 0010 “recipient identification” = 5488888006515
2. Niet enkel op de kop van de facturen, maar ook op creditnota’s moet altijd een
bestelbonnummer (PO-nummer) vermeld worden. Dit is nodig om creditnota’s correct
te kunnen routeren door het e-facturatieplatform van de overheid (Mercurius) naar de
verschillende softwarepakketten van de administraties van de verschillende overheidsniveaus
changed business rule in dependency note segment # 7 RFF > data element 1153 “reference
code qualifier”
DE 1153: In a credit note (BGM+381), always mention the invoice number (IV) and the order
number (ON) it corresponds to.
3. De HO2C INVOIC e-factuur standaard verwacht dat alle partijen d.m.v. een GLN worden
geïdentificeerd.
Overheidsadministraties die over een GLN beschikken, moeten ook met die GLN geïdentificeerd
worden. Voor alle andere overheidsadministraties die niet over een GLN beschikken, wordt de
GLN van het e-facturatieplatform van de overheid (Mercurius) vermeld (zie 1).
segment # 9 NAD+BY & NAD+IV & NAD+DP > data element 3039 “party identifier” =
5488888006515 or real GLN government entit
4. Aangeraden wordt om in de hoofding van de facturen en creditnota’s de e-mailadressen
van de boekhoud- en ICT-dienst van uw bedrijf te vermelden. Als het e-facturatieplatform
een factuur of creditnota technisch niet kan verwerken of wanneer een overheidsadministratie
een factuur of creditnota goedkeurt of weigert, ontvangen deze partijen hiervan een
bevestigingsmail.
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3139 Contact function code
DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS
3413 Department or employee name code
3412 Department or employee name
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IC = Information Contact

C076
C076
C076

Communication contact
3148 Communication address identifier
3155 Communication address code qualifier
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EM Electronic mail

GS1 Belgium Luxembourg
Ravensteingalerij
4b10
Koningsstraat
76 b1
1000 Brussel
Brussel
1000

COM+accounting@mydomain.com:EM'
COM+edi@mydomain.com:EM'
COM+global@mydomain.com:EM'

Example:
NAD+SU+5422222000005::9'
CTA+IC'

Segment notes:
Remark: The electronic mail (EM) is mandatory and only used after a CTA+IC segment.
If you have more than one address, you can use the COM segment up to 5 times

A segment to identify a communication number of a department or a person to whom communication should be directed

COM
COM
COM

SG 2 NAD-FII-SG3
SG5 COM
12 COM

COM+myaddress@mydomain.com:EM'

Example:
NAD+SU+5422222000005::9'
CTA+IC'

Segment notes:
Remark: Department/person to contact for questions regarding transactions (IC) is mandatory and only used for the supplier party (SU)

A segment to identify a person or department, and their function, to whom communications should be directed.

CTA
CTA
CTA
CTA

SG 2 NAD-FII-SG3
SG5 CTA
12 CTA
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