
 

 

NLCIUS wijzigingenoverzicht 
Laatst bijgewerkt: 2 april 2020 

 

Versie CR# Gewijzigd Wijziging 

1.0.1 - BT-158-1 Scheme identifier Verwijzing naar codelijst aangepast. Er werd 
verwezen naar een verkeerde codelijst. 

1.0.2 40, 
41 

BT-10 Buyer reference en BT-13 
Purchase order reference 

Verduidelijking 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. 
 
vervangt 
 
Voor Nederlandse leveranciers (BT-40 = NL) moet 
de factuur ofwel het Inkoopordernummer (BT-13) 
bevatten, ofwel de Referentie afnemer (BT-10). 
 
N.a.v. deze verheldering van BR-NL-2 zijn ook de 
usage notes van BT-10 en BT-13 aangepast. 

1.0.2 40, 
41 

BT-10 Buyer reference Usage note toegevoegd ter verheldering: 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). 

1.0.2 - BTW categorie code K 
‘Intracommunautaire levering’ 

Op een aantal plekken in de documentatie stond 
‘IC’ als code voor intracommunautaire levering, 
terwijl dit ‘K’ moest zijn. Dit is gewijzigd op p. 99-
101. 

1.0.2 - NLCIUS documentatie Op een aantal plekken zijn tekstuele fouten 
hersteld (die geen invloed hebben op het gebruik 
van de standaard). 

1.0.3 47 BT-131 Invoice line net amount Usage note toegevoegd ter verheldering: In de 
NLCIUS wordt niet gevalideerd op de berekening 
van het netto regelbedrag (BT-129 * BT-146). 
NLCIUS facturen mogen niet worden afgekeurd 
doordat software leveranciers zelf die controle 
hebben ingebouwd. Zie ook p. 73 in NLCIUS 
documentatie. 

1.0.3 55 BT-13 Purchase order reference 
en BT-132 Referenced purchase 
order line reference 

BR-NL-13 toegevoegd aan NLCIUS: Indien de 
Referentie orderregel (BT-132) is gevuld, moet 
Inkoopordernummer (BT-13) gevuld zijn. Hoewel 
niet gevalideerd, werd er vanuit gegaan dat 
ordernummer verplicht is bij het gebruik van het 
orderlijnnummer. Door toevoegen van nieuwe 
business rule wordt hier nu ook op gevalideerd. 

Standaardisatieplatform e-factureren 
 

https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1550137036_00160717
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1550137225_00616395
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1550137036_00160717
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1550137225_00616395
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1553074766_00286747
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1557517337_00108729


Zie ook p. 89 in NLCIUS documentatie. 

1.0.3 56 BT-29-1 Scheme identifier en BT-
46-1 Scheme identifier 

Usage note toegevoegd: Het KVK 
vestigingsnummer kan niet worden gebruikt voor 
routing op het PEPPOL netwerk, maar alleen voor 
het identificeren van partijen. Zie ook p. 52 en 57 
in NLCIUS documentatie. 

1.0.3 58 BTW categorie code O ‘BTW niet 
van toepassing’ 

Toestaan van btw categorie ‘O’. Gebruik werd 
voorheen afgeraden in NLCIUS. Zie ook tabel 14 
(p. 35), tabel 17 (p. 38) en 8.4.3.3.7 (p. 104) in 
NLCIUS documentatie. 

 

https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1568637373_00934792
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Change_32_request/ChangeRequest_1568973074_00899524

