Shared Service Center DJI
Contactgegevens
E ssc@dji.minjus.nl
T 088 07 54321

Geachte relatie,
Hierbij informeren wij u over de factuurverwerking binnen het Financieel
Dienstcentrum – SSC DJI (FDC – SSC DJI).
Om het facturatieproces zo optimaal en efficiënt te laten verlopen, werkt het FDC
– SSC DJI met een checklist wettelijke en aanvullende (FDC – SSC DJI)vereisten. De volledige lijst met wettelijke vereisten is te vinden op de website
van De Belastingdienst.
De onderstaande punten volgen uit de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden
(ARVODI, ARIV of ARBIT).

Waar dient uw factuur aan te voldoen?
De onderstaande zaken dienen minimaal op de factuur vermeld te worden.

Wettelijke vereisten:
















Uw volledige naam en die van uw afnemer
U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam is ook toegestaan, als die
in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is
geregistreerd. Bij fiscale eenheden dien u de naam van het onderdeel dat
de goederen en/of diensten heeft geleverd te vermelden op de factuur
Uw volledige adres en dat van uw afnemer
U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd, zoals
aangegeven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende
Uw btw-nummer
Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de
goederen en/of diensten heeft geleverd
Uw KvK-nummer
Factuurdatum
Factuurnummer
IBAN-nummer
Een omschrijving van de goederen en/of diensten die u heeft geleverd
De datum waarop de goederen en/of diensten zijn geleverd
Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
Het btw-tarief dat u in rekening brengt
Het btw-bedrag
Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven, vermeld dan de aparte
bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
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FDC – SSC DJI -vereisten:
Om uw factuur binnen de gestelde termijn te kunnen verwerken en binnen 30
dagen aan u te kunnen voldoen, heeft het FDC – SSC DJI een aantal aanvullende
eisen aan de facturen gesteld.
 Factuuradres
FDC SSC DJI, T.a.v. afleverlocatie, inclusief bedrijfsnummer, Postbus
90832, 2509 LV, Den Haag
 Inkoopordernummer, contractnummer in combinatie met een kostenplaats
of Inkoop Light referentie
 Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Justis en het Nederlands
Forensisch Instituut kan ook een referentienummer (kostenplaats) vermeld
worden
 BIG-registratienummer
Uw BIG-registratienummer indien uw beroep valt onder de beroepsgroepen
van de Wet BIG
 Valuta (Immigratie- en Naturalisatiedienst en Nederlands Forensisch
instituut)

E-facturatie
Conform de Europese richtlijn (2014/55/EU) bent u in principe verplicht efacturen in te dienen. Pdf-facturen worden dan ook geretourneerd, tenzij u daar
in overleg het SSC DJI expliciet een uitzondering op heeft gekregen of de
verplichting tot e-facturatie niet in de voorwaarden van uw overeenkomst is
opgenomen. Indien u vragen heeft met betrekking tot e-facturatie, neem dan
contact op met het KCC.

Mailen
Indien u niet via e-facturatie factureert, dient u uw factuur, in Pdf-formaat, op te
sturen naar facturen@dji.minjus.nl. Let op: Wij nemen één factuur per Pdfbestand in behandeling. Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor facturen.
Inhoudelijk worden de e-mails niet gelezen of in behandeling genomen. Voor
vragen, opmerkingen, aanmaningen en overige correspondentie dient u contact
op te nemen met het KCC, zie de onderstaande contactgegevens.

Retourbeleid
Als de factuur niet voldoet aan de wettelijke en aanvullende factuurvereisten,
wordt de factuur geretourneerd.
U ontvangt hiervan een bericht met het verzoek om de factuur opnieuw aan te
leveren onder vermelding van de ontbrekende gegevens. Deze gegevens kunt u
opvragen bij uw contactpersoon op locatie.

Contactgegevens
E ssc@dji.minjus.nl
T 088 07 54321
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Contactgegevens
Dienst Justitiële Inrichtingen
E-mail adres
ssc@dji.minjus.nl
Telefoonnummer 088 07 54 321
Nederlands Forensisch Instituut
E-mail adres
nfi@dji.minjus.nl
Telefoonnummer 088 07 54 324

Vriendelijke groet,
Financieel Dienstcentrum – SSC DJI
Postbus 90832 | 2509 LV | Den Haag

Contactgegevens
E ssc@dji.minjus.nl
T 088 07 54321

Immigratie- en Naturalisatiedienst
E-mail adres
ind@dji.minjus.nl
Telefoonnummer 088 07 54 325
Justis
E-mail adres
justis@dji.minjus.nl
Telefoonnummer 088 07 54 326

