
 

Instructie mapping HRXML naar de UBL 2.1 Peppol standaard  

Introductie 

Dit document is een bijlage bij het stappenplan en specifiek bedoelt voor leveranciers van externe 

medewerkers van de Rabobank. Met dit document willen wij inzichtelijk maken welke HRXML velden 

benodigd zijn om vanuit een HRXML een UBL 2.1 bericht op te stellen waarbij wij specifiek inzoomen 

op de velden welke relevant zijn vanuit het HR perspectief.  

Meer informatie vind u op onderstaande websites: 

 De Nederlandse Peppolautoriteit (Npa): 
Npa gaat enerzijds een contract aan met OpenPeppol,  anderzijds met serviceproviders via: 

https://peppolautoriteit.nl/. Peppol is een digitale infrastructuur en afsprakenstelsel om op 

eenvoudige wijze elektronische gegevens uit te wisselen. Het beheer en onderhoud van Peppol 

ligt bij OpenPeppol. OpenPeppol delegeert door middel van privaatrechtelijke contracten haar 

taken naar een nationale Peppolautoriteit. In Nederland wordt deze taak uitgevoerd door de 

NPa. 

 Semantic Treehouse (SETU): 
Is de organisatie die in Nederland zorgt voor standaardisatie van het elektronisch uitwisselen 

van gegevens tussen partijen in de uitzend/flexbranche. Alle documentatie relevant voor de 

HRXML en de UBL 2.1 Peppol standaard kan op de website van SETU worden gevonden: 

https://setu.semantic-treehouse.nl/#/Home 
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Algemene instructie mapping HRXML naar UBL 2.1 

Specifieke informatie op kopniveau: 
 

Type informatie HR XML UBL 2.1 

Ordernummer nl:PurchaseOrderNumber cac:OrderReference/cbc:ID 

Projectcode nl:ProjectCode cac:ProjectReference/cbc:ID 

CostCenter nl:CostCenterCode cbc:AccountingCostCode 

 

Specifieke informatie op regelniveau bij uren: 
 

Type informatie UBL 2.1 

Vatcode (btw-percentage, bijv 

21) 

cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent 

Month (bijv 11)  

or  

Week (bijv 32) 

Month: 

cac:AdditionalItemProperty[cbc:Name="Month"]/cbc:Value 

 

Week: cac:AdditionalItemProperty[cbc:Name="werkweeknummer"]/cbc:Value 

Name (naam medewerker) cac:AdditionalItemProperty[cbc:Name="ResourceLegalName"]/cbc:Value 

 

Hours (gewerkte uren) cbc.InvoiceQuantity 

 

PosAmount (lijn bedrag ex 

BTW) 

cbc.LineExtensionAmount 

 
Specifieke informatie op regelniveau (niet-uren): 
 

Type informatie UBL 2.1 

Vatcode  

(btw-percentage, bijv 21) 

cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent 

PosAmount  

(lijn bedrag ex BTW) 

cbc.LineExtensionAmount 



 

PosText  

(omschrijving van de declaratie) 

cbc.Description of cbc.Name 

Aanvullende belangrijke op te nemen vereisten HRXML  

naar de UBL 2.1 voor Rabobank 

Type informatie UBL 2.1 

Werkweeknummer  Zet het werkweeknummer in de UBL 2.1 als AdditionalItemProperty op de regel. 

Voorbeeld:  

<cac:AdditionalItemProperty><cbc:Name>werkweeknummer</cbc:Name> 

<cbc:Value>42<cbc:Value> </cac:AdditionalItemProperty> 

Normaal gewerkte uren Gebruik  het veld [HUR]   

 

Overige kosten bijv.: 

Overuren 

Reiskosten 

Werkplekvergoeding 

gebruik het veld [C62]  

 

 

Vragen?  

Heeft u hulp nodig mail dan naar support@tiekinetix.com of efacturatie@rabobank.nl.  
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