
Infographic

PEPPOL / SIMPLERINVOICING

C
op

yr
ig

ht
 tr

ad
ei

nt
er

op
 - 

al
le

 re
ch

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

BEN IK VERPLICHT OM PEPPOL / SI TE GEBRUIKEN?

Dat hangt van uw klant af. Steeds meer organisaties verzoeken 
of verplichten hun leveranciers om e-facturen aan te leveren. 
Daarbij wordt in toenemende mate het gebruik van PEPPOL / 
SI verplicht gesteld, omdat het veiliger is dan e-facturatie via 
e-mail.

WAAROM VIA DIT NETWERK E-FACTUREREN?

In tegenstelling tot e-mail is het netwerk van PEPPOL/SI beveiligd. 
Hiermee worden spookfacturen en door derden aangepaste facturen 
voorkomen. Daarnaast kent PEPPOL een ontvangstbevestiging. 

PEPPOL / SI maakt gebruik van één gestandaardiseerd formaat. 
Afstemming tussen leverancier en klant over het aan te leveren 
formaat is niet meer nodig.

Een verzender kan eenvoudig opzoeken welke organisaties e-facturen 
via PEPPOL / SI kunnen ontvangen.
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PEPPOL (Pan-European Public 
Procurement On-Line) is een 
Europees netwerk om beveiligd 
e-facturen en e-orders uit te 
wisselen.

PEPPOL bestaat uit verschillende 
communities. In deze communities 
zitten Access Points. Zij helpen 
organisaties aan te sluiten op het 
netwerk van PEPPOL. 
Simplerinvoicing (SI) is een van 
de communities in PEPPOL.
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WAT IS PEPPOL / SIMPLERINVOICING?

Via boekhoudsoftware die een koppeling met 
PEPPOL / SI in de software heeft ingebouwd.

Met boekhoudsoftware die een XML / UBL kan 
genereren. Een Access Point provider verzorgt 
de uitwisseling van facturen via PEPPOL / SI.
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Via een e-facturatieportaal met een koppeling 
met PEPPOL / SI. Facturen kunnen handmatig 
worden aangemaakt en verstuurd.

Met ERP- of op maat gemaakte software die 
via een Access Point provider direct wordt 
aangesloten op PEPPOL / SI.

HOE AANSLUITEN OP PEPPOL / SIMPLERINVOICING?
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WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DIT NETWERK?

PEPPOL / SI kan worden gebruikt door iedere organisatie, ongeacht de 
grootte, de branche of het soort organisatie. 

WELK FORMAAT WORDT GEBRUIKT?

PEPPOL maakt gebruik van één formaat om 
e-facturen en e-orders uit te wisselen. 

Dit formaat is UBL. Per community kunnen hierop 
land specifieke aanvullingen worden vastgesteld. 
Zo wordt in Nederland gebruik gemaakt van de 
SI-UBL.
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