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E-facturatie 

De Universiteit Utrecht accepteert ook e-facturen en wij streven ernaar alle facturen als e-
factuur te ontvangen. De Universiteit Utrecht is aangesloten bij het Peppol Access Point. Via het 
Peppol-netwerk kunnen aangesloten organisaties zakelijke documenten uitwisselen, zoals 
verschillende elektronische formats. Een voorbeeld van zo’n format is de XML factuur. Dit zal 
zowel voor de Universiteit Utrecht als voor u als leverancier een efficiëntere werkwijze tot 
gevolg hebben. Daarnaast kunt u via het Peppol-netwerk veilig e-facturen versturen naar de 
Universiteit Utrecht. 
 
Wat is een e-factuur? 
Een elektronische factuur (e-factuur) is een gestructureerd, digitaal bestand (geen PDF) waarbij 
alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestaan staan en hun eigen betekenis hebben. Een 
e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het 
andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd. 
 
Waarom e-factureren? 

• Gemakkelijker: de verwerking verloopt geautomatiseerd 
• Sneller: de handmatige invoer blijft achterwege 
• Nauwkeuriger: geen fouten door digitale verwerking 
• Veiliger: elke e-factuur wordt gecontroleerd op IBAN, BTW- en KvK nummer. Zo worden 

dubbele facturen en spookfacturen effectief onderschept. 
 

Eisen aan een e-factuur 
Een geldig referentienummer is een vereiste bij het aanleveren van een e-factuur. Zonder een 
juist referentienummer kunnen facturen niet worden verwerkt en zullen worden teruggestuurd 
naar de inzender. Geldige referentienummers zijn: 

1. Een 10-Cijferig bestelnummer 
OF 

2. Een WBS-element 
 
Het referentienummer krijgt u van uw opdrachtgever. 
Per e-factuur kan slechts één bestelnummer of WBS-element worden meegegeven. 
 
Onze referentie (bestelnummer of WBS-element) kan worden ingevuld onder ‘buyer-reference’ 
of ‘order-reference’ in de XML.  
 
U kunt uw e-facturen (inclusief bijlagen) aanleveren via: 

1. Een willekeurig factuurportaal zoals eVerbinding 

Op de website van eVerbinding kunt u een account aanmaken om eenvoudig een 
elektronische factuur te genereren en te verzenden via Peppol. Neem contact op met 
eVerbinding voor meer informatie.  

 
2. Peppol 

Via het beveiligde Europese netwerk kunt u e-factureren met alle andere organisaties die 
zijn aangesloten op het Peppol-netwerk. Indien u bent aangesloten op Peppol kunt u de 
Universiteit Utrecht traceren via de Peppol Directory op basis van ons KvK-nummer 
(30275924) of Participant ID 0106:30275924. 

 
Vragen? Neem contact met ons op 
Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen heeft kunt u terecht bij Chatbot Max 
op onze website, hij staat 24/7 voor u klaar. 
Daarnaast kunt u ons mailen op infocrediteuren@uu.nl. Op maandag t/m vrijdag zijn wij tussen 
09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar op 030-253 38 89. 
 

https://everbinding.nl/
https://directory.peppol.eu/public/locale-en_US/menuitem-search?q=universiteit+utrecht
https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/financien/informatie-voor-leveranciers
mailto:infocrediteuren@uu.nl
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