
Oplossing voor de foutmelding  bij het afdrukken van  
een geboekte verkoopfactuur na update 20.3 



Afdrukken van een geboekte verkoopfactuur kan een foutmelding geven zoals hieronder 
aangegeven. 

Het wordt veroorzaakt door het veld ‘Description2_VATClauseLine’ die niet meer in de dataset zit. 

Kies je ‘Nee’ 

 

Dan krijg je deze melding, daar klik je ‘Ok’. 

 



 

Ga naar aangepaste rapport lay-outs’ door daarop te zoeken in Business Central. Je komt in het 
onderstaande scherm uit: 

Selecteer het rapport 1306 dat wordt gebruikt om de layout weer te geven. Exporteer die layout. 

 



 

Je exporteert een Word bestand. Open het bestand en je krijgt afhankelijk van je lay-out zoiets te 
zien: 

 

Het gaat om het veld ‘Description2_VATClauseLine’ onderaan de layout. 

Klik op het woord ‘Description_2’ met je rechter muisknop. Een blauw balkje moet boven het veld 
zichtbaar worden. Klik daar met je rechtermuisknop, op de 3 verticale puntjes en druk op de knop 
‘Delete’ op je toetsenbord. 



 

Resultaat: 



 

Sla het Word document op onder een andere naam (opslaan als): 

 



 

 

Ga terug naar Business central. Voeg een nieuwe lay-out toe: 

 

Toets in ‘1306’ en geef ‘ok’. 

 

Zet het schuifje ‘Word Layout’ op ‘aan’ en klik op ‘Ok’. 



 

Je krijgt dan een nieuw rapport met nummer 1306 met de omschrijving ‘Kopie van Ingebouwde lay-
out’ 

 

Je selecteert deze regel en kiest voor ‘Lay-out’ en ‘Lay-out importeren’ 

 



Je aangepaste lay-out overschrijft hiermee de standaard lay-out. Het voordeel hiervan is, is dat het 
originele rapport blijft bestaan. Je kunt dus nog terug mocht er iets mis gegaan zijn met de 
aanpassing. 

 

 

Even testen of het rapport goed werkt. Selecteer het rapport en kies voor ‘Rapport uitvoeren’. 



 

Het rapport kan uitgevoerd worden zonder foutmelding. 

 

Advies is om het rapport te hernoemen naar een herkenbare naam. 



 

Ga naar Selectie rapport lay-out’. Zoek daar op rapportnummer 1306: 

 

 

Wijzig in de kolom ‘Soort lay-out’ de soort naar ‘Aangepaste lay-out’. 

 



De waarde in het veld ‘Code van aangepaste rapportlay- out is een drop down veld. Kies daar de 
layout die je eerder hebt gemaakt: 

 

Als het resultaat er zo uit ziet als hieronder kun je het scherm sluiten. 

 

Je bent klaar. 


