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Hand out Peppol compliancy 

Ontvangst en verwerking verplicht bij registratie in de Peppol directory. 
Ontvangt u facturen van uw leverancier en bent u aangesloten op Peppol? Dan bent u 
verplicht valide en correct ingediende facturen te verwerken. U mag deze facturen niet 
weigeren.  

Wilt u voorkomen dat u van iedereen ongevraagd facturen via Peppol ontvangt? Zorg ervoor dat u 
niet bent aangesloten met een publiek bekend adres (KvK, OIN, BTW). Richtlijnen voor het gebruik 
van Peppol identifiers zijn terug te vinden op de Github pagina van de Nederlandse Peppolautoriteit: 

https://github.com/peppolautoriteit-nl/publications 
 

Validatie verzonden factuur 
Een factuurverzender is verantwoordelijk voor het valideren van de verzonden factuur. 
Deze moet correct en valide zijn. Is dat niet het geval? Dan mag de serviceprovider van de 
leverancier en/of de serviceprovider van de klant deze incorrecte factuur afwijzen. 

Hiervoor gebruikt de serviceprovider het Message Level Response bericht. Zorg er als 
factuurverzender voor dat uw serviceprovider deze Message Level Response berichten voor u kan 
ontvangen en verwerken. 
 

Uitwisseling factuur per e mail 
De NPa wijst het uitwisselen van facturen per onbeveiligde e-mail af. Het is niet 
toegestaan facturen van leverancier naar serviceprovider per onbeveiligde e-mail uit te 
wisselen. Dat geldt ook voor de uitwisseling van facturen van een serviceprovider naar 
een leverancier. Er moet altijd een beveiligde manier van communiceren gebruikt worden. 

Zo blijft bij het gebruik van Peppol een veilige uitwisseling gewaarborgd.  
 

Factuur als gescande PDF’s 
Het is niet toegestaan een gescande PDF-factuur als leverancier aan de serviceprovider aan 
te leveren als basis voor vertaling naar een Peppol-factuur of document. 
 

Wettelijke en fiscale eisen factuur 
Een e-factuur moet net als een papieren factuur voldoen aan de wettelijke en fiscale eisen. 

De hand out Peppol compliancy is opgesteld om de meest gestelde vragen over 

compliancy kort weer te geven. De volledige Peppol compliancy informatie leest u op :   

https://peppol.eu/downloads/compliance/ 
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Verzenden factuur via Peppol is voldoende 
Het versturen van een factuur via Peppol betekent dat u dezelfde factuur niet op een 
andere wijze nogmaals hoeft te versturen. De serviceprovider moet een juridisch 
onomstotelijk bewijs vastleggen van de aflevering van de factuur. Zo weet u als 
leverancier altijd zeker dat de factuur bij de ontvanger is afgeleverd.  

 

Verzamelfacturen en meerder inkooporderreferenties 
Maakt u gebruik van Peppol, dan is het niet mogelijk om meerdere inkooporderreferenties op 1 
factuur te versturen. Verzamelfacturen op basis van inkooporderreferentie worden niet ondersteund 
door de huidige Peppol-standaarden. 

 

Aanvullende factuureisen 
Het stellen van additionele factuureisen is toegestaan met als voorwaarde dat deze 
wederzijds geaccepteerd zijn. De factuur moet wel compliant blijven volgens de gebruikte 
standaard. Aanvullende  factuureisen moeten aan de leverancier kenbaar gemaakt worden 
door bijvoorbeeld de inkoopvoorwaarden.  

 

Melden issue 
Een compliance issue kunt u melden bij de Nederlandse Peppolautoriteit. Stuur een mail met een 
beschrijving van het issue en uw contactgegevens naar operations@peppolautoriteit.nl 
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Uw gegevens juist invullen 

Juiste velden 
Wilt u een inkooporder-referentie vermelden? Dan moet u deze altijd opnemen in het daarvoor 
bestemde veld. Het vermelden van een inkooporder-referentie in een willekeurig ander veld kan 
leiden tot het afwijzen van uw factuur. Dat geldt ook voor het vermelden van een projectreferentie 
en een factuurreferentie. 
 

KvK-nummer 
Gebruik van KvK-nummer in een factuur is verplicht als de onderneming staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers en mag geen punten en spaties 
bevatten. 
 

Ondernemer voor de BTW 
Bent u ondernemer voor de BTW volgens de regels van de Belastingdienst? Dan is het gebruik van 
een correct BTW-nummer in een factuur verplicht als er sprake is van BTW-plicht. Het BTW-nummer 
begint altijd met de landcode, eindigt met het B-nummer en mag geen punten en spaties bevatten. 
Fiscale factuureisen zijn terug te vinden via https://bit.ly/3gUs8TV 
 

IBAN-nummer 
Uw IBAN-nummer neemt u onopgemaakt op in de factuur. Gebruik dus geen punten en spaties. 

http://www.peppolautoriteit.nl/
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