
Ondersteunde en niet-ondersteunde factuur- 
en creditnotascenario’s HO2C INVOIC e-factuur 
standaard voor overheidsfacturatie

Ondersteunde scenario’s zijn scenario’s waarvan er momenteel facturen of creditnota’s door 
overheidsleveranciers verzonden worden naar de overheden en door de overheden ontvangen en 
verwerkt worden.

Niet-ondersteunde scenario’s zijn scenario’s die de overheidsleveranciers, welke momenteel al 
gebruik maken van het systeem, niet gebruiken in het kader van facturatie naar de overheid.  Maar 
mogelijk dus wel binnen de eigen sector. 

Als een bedrijf dat e-facturen op basis van de “Harmonized Order-to-Cash” (HO2C) standaard 
naar de overheid wil sturen, een niet-ondersteund scenario gebruikt, dan zal GS1 Belgilux 
onderzoeken in welke mate dit praktisch gerealiseerd kan worden.

Ondersteunde scenario’s

Facturen:

basisfactuur(meeteenheid hoeveelheid artikelen uitgedrukt in stuks, geen commerciële kortingen 
of toeslagen, geen betalingsvoorwaarden, geen btw-vrijstellingen, geen leeggoed of reusable 
transport items (RTI’s) bv. paletten of kratten)
factuur met commerciële korting op lijnniveau (absoluut kortingsbedrag of relatief 
kortingspercentage)
factuur met gratis producten
factuur met gecodeerde btw-vrijstelling (EBL001/BMF100-code)
factuur voor bulkproducten (waarvan de bestelde, geleverde en gefactureerde hoeveelheid en 
de eenheidsprijs niet in stuks wordt uitgedrukt, maar in een fysische dimensie zoals kilogram, 
liter of meter)
factuur met leeggoed en/of reusable transport items (RTI’s bv. paletten of kratten)
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Vragen ?

Neem contact met ons via cross-sector@gs1belu.org.

Creditnota’s:

creditnota voor geretourneerd leeggoed en/of geretourneerde reusable transport items (RTI’s 
bv. paletten of kratten)
creditnota om foutieve factuur volledig tegen te boeken (en nadien een nieuwe correcte factuur 
aan te maken)

Niet-ondersteunde scenario’s:

Facturen:

factuur met commerciële korting op hoofdingniveau
factuur met toeslagen op hoofding- of lijnniveau (bv. transport- of behandelingskosten)
factuur met betalingsvoorwaarden (bv. korting contant of administratieve herinneringskost)
factuur met voorafbetaling
factuur met niet-gecodeerde tekstuele btw-vrijstelling 
(bv. factuur bevat vermelding “Not subject to VAT, council directive 2006/112/EC, article 3 […]”)
factuur met saldoverrekening verzonden en teruggenomen leeggoed of  reusable transport 
items (RTI’s bv. paletten of kratten)
factuur voor semi-bulk producten (waarvan de bestelde en geleverde hoeveelheid uitgedrukt 
wordt in stuks, maar de gefactureerde hoeveelheid [en meestal ook de eenheidsprijs] in een 
fysische dimensie zoals kilogram, liter of meter)
aanvullende factuur (debetnota) voor te weinig gefactureerde producten
aanvullende factuur (debetnota) voor te goedkoop gefactureerde producten

Creditnota’s:
creditnota voor geretourneerde producten
creditnota voor beschadigde producten die eventueel vernietigd mogen worden
creditnota voor te veel gefactureerde producten
creditnota voor te duur gefactureerde producten
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