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Doel en opbouw van dit document 

Het UWV Broker Platform zorgt voor de koppeling tussen UWV en zijn leveranciers. Het UWV 

Broker Platform is gebaseerd op de XML-standaarden. Wij accepteren XML-facturen volgens de 

UBL-standaard en pdf-facturen als XML (nog) niet mogelijk is. Dit document beschrijft de eisen en 

wensen van UWV bij de aanlevering van XML-facturen. 

Dit document ‘XML-facturen bevat de volgende onderwerpen: 

1. Proces 

2. XML-Factuur  

a. Inhoud en data 

b. Syntax 

3. Communicatie 

4. Over de broker: Onetrail 

Onetrail BV (zie hoofdstuk 4) voert het UWV Broker Platform uit in opdracht van UWV. 

Vertrouwelijkheid 

Dit document is vertrouwelijk. Kopiëren, vermenigvuldigen of verspreiden van dit document mag 

alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de contract- en 

leveranciersmanager/leveranciersmanager/contractmanager van UWV en Onetrail.  

Met het lezen van dit document gaat de leverancier akkoord er vertrouwelijk mee om te gaan, 

zoals hierboven is beschreven.   
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1 | Proces 

Per inkooporder mag de leverancier 1 of meer facturen sturen. De leverancier kan niet een factuur 

sturen die over meerdere inkooporders gaat. 

Het UWV Broker Platform beoordeelt de facturen door de verplichte velden en het op de factuur 

vermelde UWV-inkoopordernummer te controleren. Als de leverancier geen inkoopordernummer 

heeft vermeld, dan gebruikt het platform de eventueel vermelde UWV-kostenplaats. Als de factuur 

juist is, biedt het platform de factuur aan bij de UWV-backoffice, zodat de backoffice deze kan 

verwerken. Is de factuur niet juist? UWV beoordeelt de factuur dan als nog niet ontvangen. De 

leverancier ontvangt een e-mail met een foutboodschap en het verzoek de factuur aan te passen.  

Bij creditfacturen moeten de opgenomen bedragen negatief zijn. Ook moet de leverancier bij 

creditfacturen altijd het volledige bedrag van de oorspronkelijke factuur crediteren. 
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2 | XML-factuur 

De XML-factuur is opgesteld met de UBL-standaard. Als de leverancier hulp nodig heeft bij de 

conversie van een andere standaard naar UBL, dan kan Onetrail die geven. De leverancier en 

Onetrail stemmen samen de voorwaarden hiervoor af. 

a. Inhoud en data 

UWV en de leverancier moeten samen de volgende stamgegevens afspreken:  

# UBL-veld Inhoud / Waardes 

1. AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID KVK-nummer van de 
leverancier 

2. AccountingCustomerParty/SupplierAssignedAccountId Leverancier verstrekt de 
gebruikte Account-ID’s voor 
UWV met vermelding van 

Postbus 57025 of 56011 

3. AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/Postbox Alleen gebruik van: 

Postbus 57025 of 56011 

4. Country ISO-landcodes 

5. Currency Alleen EUR 

6. InvoiceLine/InvoicedQuantity/@unitCode Leverancier verstrekt lijst met 
gebruikte producteenheden 
als die van toepassing zijn 

Het heeft onze voorkeur dat de leverancier gebruikmaakt van Global Location Numbers (GLN’s). 

Hieronder volgt het overzicht van gebruikte GLN’s: 

8713783712375       Account-ID 

8713783712382       Bill-To (Postbus 57025) 

8713783712399       Bill-To (Postbus 56011) 

  



 

 

  Pagina 5 van 8 

XML-factuur 

versie 1.1, 15 augustus 2022 

 

b. Syntax  

De factuur moet voldoen aan UBL-versie 2.0 en de Nederlandse invoeringsconventie zoals die is 

opgesteld door Logius, vanaf versie NL-1001. De aangeleverde facturen moeten voldoen aan 

schemavalidatie (Invoice.xsd). U vindt meer informatie over de Logius UBL-standaard en het XML-

schema op de website logius.nl. 

De UBL-facturen moeten ook voldoen aan de onderstaande aanvullende eisen van UWV. 

# UBL-veld Voorwaarden 

1. Invoice/ID Verplicht veld 

2. Invoice/IssueDate Verplicht veld 

3. AccountingCostCode & OrderReference/ID 1 van beide velden is 

verplicht 

4. AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID Verplicht veld 

5. AccountingSupplierParty/Party/PartyName/Name Verplicht veld 

6. AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress Verplicht om postbus of 
vestigingsadres te 
vermelden 

7. AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxSchema/CompanyID Verplicht veld (als btw van 

toepassing is) 

8. AccountingSupplierParty/Party/Contact/ElectronicMail Verplicht veld 

9. AccountingCustomerParty/Party/SupplierAssignedAccountId Verplicht veld 

10. AccountingCustomerParty/Party/Name Verplicht veld 

11. AccountingCustomerParty/Party/Postbox Verplicht veld 

12. AccountingCustomerParty/Party/CityName Verplicht veld 

13. AccountingCustomerParty/Party/PostalZone Verplicht veld 

14. PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID Verplicht veld (IBAN) 

15. TaxTotal/TaxAmount Verplicht veld (als btw van 
toepassing is) 

16. LegalMonetaryTotal/PayableAmount Verplicht veld 

https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl/
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17. InvoiceLine/ID Verplicht veld 

18. InvoiceLine/InvoiceQuantity Verplicht veld 

19. InvoiceLine/LineExtensionAmount Verplicht veld 

20. InvoiceLine/OrderLineReference Voorkeur veld 

21. InvoiceLine/TaxTotal/TaxAmount Verplicht veld (als btw van 
toepassing is) 

22. InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxableAmount Verplicht veld (als btw van 

toepassing is) 

23. InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxAmount Verplicht veld (als btw van 
toepassing is) 

24. InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/Percent Verplicht veld (als btw van 
toepassing is) 

25. InvoiceLine/Item/Description Verplicht veld 

26. InvoiceLine/Item/SellersItemIdentification/ID Verplicht veld (als het een 
factuur is voor goederen) 

27. InvoiceLine/Price/PriceAmount Verplicht veld 
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3 | Communicatie 

De leverancier kan de XML-facturen met de volgende communicatieprotocollen versturen: 

 Webservices (SOAP) 

 Webservices (REST) 

 HTTP POST 

 HTTP GET 

 (s)FTP 

 AS2 

 X400 

Om de factuur te kunnen verwerken heeft de UWV-broker het e-mailadres van de leverancier 

nodig. De broker stuurt daar de foutmeldingen van foutieve facturen naar toe. Wij adviseren een 

mailbox met een handig e-mailadres, die meer medewerkers kunnen gebruiken. 
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4 | Over de broker: Onetrail 

Onetrail is een organisatie die het berichtenverkeer tussen organisaties mogelijk maakt. Onetrail 

zorgt dat organisaties via 1 enkele koppeling berichten uit kunnen wisselen met al hun  

handelspartners.  

Omdat veel organisaties gebruikmaken van andere systemen en berichtformaten, heeft Onetrail 

een Broker Platform opgezet. Binnen dit platform worden de verschillen opgelost. Onetrail heeft 

een groot aantal kant-en-klaar ingerichte standaarden en conversies op het Broker Platform. De 

integratie-experts van Onetrail zoeken de beste manier voor een aansluiting. 

UWV heeft een koppeling met het Broker Platform. Hiermee kunnen alle aangesloten leveranciers 

direct berichten met ons uitwisselen. 

  

 

 

 


