
Voorschriften voor factuur 2022

Van toepassing indien de subsidie direct aan de opleider wordt uitbetaald 
middels een factuur van de opleider (dit kan alleen bij facturen onder de € 3.000,- 
euro incl. BTW).  

Voor de afhandeling van de facturen is het belangrijk dat de facturen aan de factuurvereisten van het Sectorinstituut Transport 
en Logistiek (STL) voldoen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de factuur tijdig wordt betaald. De deelnemer dient daarnaast de 
subsidieovereenkomst met STL te hebben ondertekend, alvorens STL de factuur kan betalen. 
Hou er rekening mee dat STL een betalingstermijn van 30 dagen hanteert. Arrangementskosten worden niet vergoed door 
STL. Indien er arrangementskosten op de factuur staat wordt de factuur niet betaald.

De factuurvereisten bestaan uit: 
• wettelijke factuurvereisten, die door de belastingdienst zijn gesteld en
• aanvullende factuurvereisten, die door het sectorinstituut worden gesteld.

Hieronder een opsomming van beide onderdelen. 

Alle facturen worden gecontroleerd op de onderstaande punten. Bij afwijkingen wordt de factuur niet geaccordeerd voor betaling 
en is een nieuwe factuur benodigd die wel aan deze punten voldoet. Deze nieuwe factuur dient dan weer het 
goedkeuringsproces te doorlopen.  Dat levert onnodige vertraging op. Wij willen u dan ook vragen ervoor te zorgen dat alle 
facturen die u in het kader van de Opleidingssubsidie aan ons stuurt aan deze voorwaarden voldoen.  

Wettelijke factuurvereisten 
• naam en adres van de opleider;
• naam en adres van het Sectorinstituut (zie hieronder voor juiste

tenaamstelling);
• BTW-identificatienummer van de opleider;
• KvK nummer van de opleider;
• uniek factuurnummer;
• factuurdatum;
• uitvoeringsdata van de opleiding;
• eenduidige omschrijving van de opleiding;
• verkoopprijs per opleiding excl. BTW;
• het toegepaste BTW tarief;
• totale prijs excl. BTW;
• het BTW bedrag.

De juiste tenaamstelling van het sectorinstituut is: 
Sectorinstituut Transport en Logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek 
T.a.v. crediteurenadministratie   T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 308 of Kampenringweg 43 
2800 AH Gouda 2803 PE Gouda  
Digitale facturen dienen verzonden te worden aan crediteuren@stlwerkt.nl 

Aanvullende factuurvereisten 
• het projectnummer: S22.3.3.6;
• naam van de deelnemer;
• het SA-nummer van de subsidieovereenkomst;
• kosten voor lesgeld, lesmateriaal en examens zijn opgenomen op de factuur. Als hiervan wordt afgeweken is dit van

te voren met je besproken. Alleen dan kunnen er ook andere kosten op de factuur worden opgenomen.


	SA Nummer: <Ophalen SA-Nummer>


