
 

 

 financiële bijsluiter  
 
Voor leveringen van producten en diensten aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 
De financiële afhandeling van orders die door het ministerie zijn geplaatst, ligt centraal bij het 
Financieel Dienstencentrum. Uw factuur wordt binnen 30 dagen betaald, indien u de volgende 
voorschriften in acht neemt:  
 
1. Verstuur alleen facturen voor leveringen waarvoor u een bestelorder, orderbevestiging, getekend 

contract of bevestigingsbrief van het ministerie heeft ontvangen.  

 
2. Vermeld op uw factuur altijd: 

 het referentienummer/verplichtingennummer die op de bijbehorende bestelorder, 
opdrachtbevestiging, getekend contract of bevestigingsbrief zijn opgenomen. 

 een duidelijke omschrijving van de geleverde diensten of goederen. 

 

3. Indieningswijzen facturen: 
 
 Vanaf 1 januari 2017 geldt e-factureren voor nieuwe overeenkomsten; 

 

 Vanaf 1 augustus 2019 worden andere facturen (papier, PDF etc.) niet meer in behandeling 
genomen.  
 

 Voor al uw vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij: 

o per email: helpdesk-efactureren@rvo.nl; 

o telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 088-0424400; 

o via internet: www.helpdesk-efactureren.nl; 

 

 Een e-factuur richt u aan: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Overheidsidentificatienummer (OIN): 00000001003214400000 

 
Dit Overheidsidentificatienummer geldt ook voor de volgende onder het ministerie 
ressorterende diensten: 

o Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); 

o Inspectie van het Onderwijs (IvhO); 

o College voor Toetsen en Examens (CvTE); 

o Onderwijsraad (OR); 

o Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI); 

o Raad voor Cultuur (RvC); 

o College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO); 

o Erfgoedinspectie (EGI). 

 

 Zorg ervoor dat u uw facturen niet dubbel aanlevert, dus kies één van de mogelijkheden die in 
voornoemde brochure zijn beschreven.  

 
4. Neem in uw e-factuur minimaal de gegevens op die de belastingdienst eist voor een factuur. 

Op www.belastingdienst.nl kunt u deze factuureisen terugvinden.  
 

Het niet voldoen aan bovenstaande voorschriften is voor het ministerie reden om uw 

factuur niet in behandeling te nemen en aan u terug te sturen. U wordt dan verzocht een 
correcte factuur aan te leveren.  

 

5. Mocht u vragen hebben over de betaling van uw factuur of wilt u een herinnering of aanmaning 

versturen, dan kunt u terecht bij FDC@minszw.nl, telefoon 070- 333 4285. 

http://www.helpdesk-efactureren.nl/

