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 Bedrijven zoeken altijd naar het vergroten van hun onder-
scheidend vermogen en naar lagere totale kosten. Door 
op niet-competitieve bedrijfsactiviteiten samen te wer-
ken, kunnen zij beide doelstellingen gelijktijdig realise-

ren. Hierbij zijn goede, duidelijke en breed gedragen afspraken 
over de inrichting van de ketenprocessen en over de uitwisseling 
van gegevens van groot belang. Hoe werkt dat in het administra-
tieve ketenproces zoals bij elektronisch factureren?

Duidelijke afspraken
Het proces van het vastleggen van orders tot aan het versturen en 
innen van facturen is één ketenproces. Het belangrijkste is dat 
bedrijven duidelijke afspraken met hun ketenpartners maken over 
dit administratieve proces. Alleen dan neem je knelpunten in de 
keten weg.

Ketensamenwerking levert het meeste voordeel op als iedereen in 
de keten meedoet. Het lijkt misschien ver gezocht maar ook het 
scannen van de barcode aan de kassa is gebaseerd op duidelijke 
afspraken in de keten. In de jaren zeventig werd de barcode met 
opwinding maar soms ook met gehoon ontvangen. Dertig jaar na 
zijn introductie is hij echter niet meer weg te denken.
De barcode zorgt er namelijk niet alleen voor dat retailers en 
fabrikanten efficiënter werken, maar ook dat de consument snel-
ler en relatief goedkoper boodschappen kan doen. Wereldwijd 
zijn er meer dan zes miljard scantransacties per dag, dagelijks 
gaan in Nederland ruim honderd miljoen artikelen met een bar-
code langs de kassa. Er zijn naar schatting op dit moment een mil-
joen verschillende producten met een GS1-artikelcode in omloop 
en de caissières van nu werken ongeveer zeshonderd procent 
sneller dan hun collega’s uit het pre-barcodetijdperk. Het bijzon-
dere van de GS1-barcode is dat bedrijven wereldwijd afspraken 
hebben gemaakt over hoe een unieke code aan een artikel te kop-
pelen. Hiermee verloopt de kassa-afhandeling sneller en wordt 
voorkomen dat elke leverancier op zijn eigen manier gegevens 
aanlevert, met alle kosten van dien.

De factuur in het proces
Wat betekent het barcode-voorbeeld nu voor elektronisch facture-
ren? Als alle bedrijven rekening houden met de andere schakels in 
hun keten, zorgt dit voor lagere kosten voor de gehele keten. Dit 
kan echter alleen worden gerealiseerd als er wordt samengewerkt 
in de keten.
Per jaar versturen Nederlandse bedrijven elkaar miljarden offerte-

Bedrijven moeten elektronisch factureren zien als 
onderdeel van het ketenproces

Als alle schakels in de keten binnenkomende elektronische facturen moeiteloos kunnen inlezen, controleren en betalen, 

dan wordt e-factureren pas echt besparend. Resultaat: minder invoerkosten, minder factuurverschillen en minder kosten 

van foutherstel.

Besparen met 
elektronisch 
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Selfbilling is reële optie binnen tien jaar

In het denken over verdere ketenintegratie is selfbilling een reële 

optie binnen nu en tien jaar. Organisaties zijn door internettechno-

logie zo sterk verbonden dat bedrijfsprocessen in elkaar schuiven. 

En bij selfbilling draaien we de keten en de rollen om: de afnemer 

stelt de factuur op en doet dat op basis van de werkelijk ontvangen 

goederen of geleverde diensten. De leverancier beoordeelt deze fac-

tuur en kan eventueel bij de afnemer bezwaar maken. Processen 

worden gezamenlijk uitgevoerd en middelen soms gedeeld. Genoeg 

voorbeelden tonen aan dat deze stap al heel dichtbij is.
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Lagere kosten voor alle betrokkenen bij elektronisch factureren: dat kan alleen als in de hele keten wordt samengewerkt.

aanvragen, orders, orderbevestigingen, voorraadstanden, pak-
bonnen, facturen en betalingsspecificaties. Berichten die ervoor 
moeten zorgen dat producten of diensten op de juiste plaats en op 
de juiste tijd worden afgeleverd en betaald. In de praktijk gaat dat 
regelmatig mis. Veel bedrijven verwerken genoemde berichten 
allemaal handmatig en die handmatige invoer van gegevens en 
vertaalslagen zijn een belangrijke bron van fouten. Bovendien is 
handmatig verwerken tijdrovend, energieverslindend en eigenlijk 
vreselijk ouderwets. Want het kan allemaal zoveel sneller en 
gemakkelijker.

Elektronisch factureren beschouwen als een onderdeel van het 
gehele ketenproces kan bedrijven een grote besparing opleveren. 
Veel bedrijven vinden overgaan op elektronisch factureren nog 
een stap te ver. Dat is jammer, want uit onderzoeken blijkt dat 
elektronisch factureren een besparing van tientallen euro’s per 
factuur kan opleveren, zowel voor de ontvanger als de verzender. 
Die besparing zit in papier en verzendkosten, maar vooral in per-
soneelskosten: het invoeren van ontvangen facturen, het controle-
ren ervan en vooral het oplossen van fouten (zoekraken van fac-
turen, typefouten in de invoer, maken van creditfacturen omdat 
het fout is gegaan). En behalve goedkoper maakt elektronische 
facturering het factureringsproces ook een stuk inzichtelijker en 

E-facturatie levert Bouwmaat efficiëntere organisatie op

Een voorbeeld uit de praktijk. Bouwmaat is een groothandel in bouw-

materialen. Jaarlijks verwerkt het bedrijf 220.000 facturen. Dagelijks 

zijn drie mensen fulltime bezig met het handmatig invoeren van 

facturen. Juist in dat deel van het werk ziet Bouwmaat de grootste 

winst als het gaat om elektronische facturatie. In het laatste kwar-

taal van 2008 heeft Bouwmaat de focus gericht op e-facturatie en in 

die maanden is het percentage elektronische facturen gestegen van 

10 naar 47. Zij geven dit ook in 2009 prioriteit en verwachten na de 

zomer al op 90 procent te zitten.

Over het waarom van deze stap kan de groothandel heel duidelijk 

zijn: het levert een veel efficiëntere organisatie op. Elektronisch fac-

tureren is onderdeel van een proces, want ook de ordering en de pak-

bon gebeurt via EDI. Geen faxjes meer, maar elektronische gegevens-

uitwisseling. Dat voorkomt fouten. Bovendien komen toch gemaakte 

fouten sneller aan het licht doordat de controle eenvoudiger is.

Samenwerking
Een van de redenen waarom Bouwmaat het percentage elektronische 

facturen zo snel heeft kunnen verhogen, is de nauwe samenwerking 

met GS1 Nederland. ‘Door samen te werken, sta je sterker tegenover 

leveranciers en kun je ze makkelijker over de streep trekken om over 

te gaan op elektronische facturering’. In sommige branches, voedings-

middelen bijvoorbeeld, zijn er al ondernemingen die e-facturatie in 

hun inkoopvoorwaarden opnemen.

Juist nu
Bouwmaat verwacht dat elektronisch factureren een vlucht 

zal nemen, dankzij de huidige economische crisis. ‘Juist nu staan 

leveranciers open voor deze ontwikkeling, omdat het een hogere 

efficiëntie creëert en bespaart op arbeidsplaatsen. Wat voorheen een 

hele afdeling deed, kan nu met een halve afdeling’.

Het grootste knelpunt dat Bouwmaat tegenkomt bij de verder uitrol 

van elektronische facturatie is het gebrek aan capaciteit bij leve-

ranciers. Zij zijn volop bezig met de implementatie van een nieuw 

ERP-systeem maar hebben geen ICT’ers vrij hebben om op elektroni-

sche facturatie te zetten. ’Jammer, want als je doorpakt, kun je direct 

besparen’, aldus Bouwmaat.

Zo minimaliseert u factuurverschillen

Gemiddeld veertig procent van alle facturen die afnemers van hun 

leveranciers ontvangen, klopt niet. Door intensief samen te werken 

binnen de keten kan dit cijfer drastisch omlaag, zo blijkt uit onder-

zoek in de foodsector. De belangrijkste fout in facturen (vijftig pro-

cent) is een verschil in hoeveelheid: er wordt meer berekend dan er 

is geleverd. Daaraan liggen menselijke fouten ten grondslag, zoals 

leveranciers die een andere hoeveelheid doorgeven aan de afnemer 

dan daadwerkelijk wordt geleverd of afnemers die een fout maken 

bij de goederenontvangst en administratief een verkeerde hoeveel-

heid opnemen. Deze fouten kosten de sector veel tijd en dus geld: 

gemiddeld één uur per factuur. De oplossing ligt in een intensievere 

samenwerking tussen leverancier en afnemer op het gebied van elek-

tronische data-uitwisseling. Daarmee worden menselijke handelin-

gen gereduceerd en dat minimaliseert de kans op fouten.
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Factureren via EDI

EDI is, grofweg gezegd, het gestandaardiseerd uitwisselen van zake-

lijke transacties tussen computers van verschillende handelspartners 

op elektronische wijze. Kortom, zonder dat er papier wordt gebruikt 

of dat er een pdf-document wordt verstuurd.

De sleutelwoorden van EDI zijn geautomatiseerd, elektronisch en 

gestandaardiseerd. 

Geautomatiseerd wil zeggen dat de uitwisseling van de berichten (de 

aanmaak, de verzending, de ontvangst en de verwerking) zonder 

tussenkomst van menselijk handelen word gedaan.

Elektronische uitwisseling houdt in dat de berichten via een netwerk 

(bijvoorbeeld internet) geschiedt.

Gestandaardiseerd betekent dat de partijen in de keten volgens een 

afgesproken indeling en layout berichten uitwisselen. Door het 

gebruik van standaardberichten is een eenduidige interpretatie van 

de berichten mogelijk.

Afstemmingsoverzicht
Aan factureren via EDI komt overigens geen elektronische handte-

kening te pas. De overheid eist immers enkel dat de facturen getoetst 

kunnen worden op integriteit en authenticiteit en daarvoor maken de 

bedrijven binnen GS1 Nederland gebruik van zogenoemde afstem-

mingsoverzichten.

Doordat bedrijven op deze wijze snel en foutloos kunnen communi-

ceren, wordt er flink bespaard op zowel tijd als geld. Voor veel bedrij-

ven is dit de reden om over te gaan tot het elektronisch uitwisselen 

van informatie.

UBL
De Nederlandse overheid heeft gekozen voor UBL, een standaard 

voor de indeling en layout van berichten (waaronder een factuur). 

Miljoenen bedrijven binnen de foodbranche, doe-het-zelfbranche 

en andere sectoren hebben wereldwijd afgesproken te werken met 

een andere indeling en layout, de GS1 standaard.
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efficiënter: met verzend-, ontvangst- en leesbevestigingen kan 
precies worden gevolgd wat er met de factuur gebeurt.

Standaarden zijn er al
Bedrijven werken steeds meer met volledig geautomatiseerde sys-
temen. Computers helpen de bedrijven om de kosten in de keten 
te verlagen, maar vragen om duidelijke afspraken over de gege-
vens, zoals orders en pakbonnen. Eenduidige informatie voor alle 
betrokkenen is immers de basis voor een goede besturing van de 
processen in de keten. De ervaring leert dat de ontwikkeling en 
implementatie van standaarden in een stroomversnelling komt 
wanneer dat als keten wordt opgepakt. Standaarden kunnen voor 
de bedrijven ketenwinst opleveren. Wereldwijd worden de GS1-
standaarden door meer dan een miljoen bedrijven gebruikt. Bij de 
ontwikkeling van onze standaarden kijken we naar de behoefte in 
de markt; we willen niet het wiel opnieuw uitvinden, noch iets 
aan de markt aanbieden waaraan geen behoefte is. Alleen als onze 
deelnemers vragen initiatieven in gang te zetten, doen we dat. 
Heel belangrijk is het te zorgen voor aansluiting op andere stan-
daarden zoals ISO en UN/CEFACT.

EDI
Het elektronisch uitwisselen van gegevens gebeurt met elektroni-
sche berichten. Deze berichten worden via internet of andere 
telecommunicatienetwerken, ongeacht afstand en grenzen, vrij-
wel zonder tijdverlies bij de geadresseerde bezorgd. Door de 
berichten en de daarin opgenomen gegevens te standaardiseren, 
kunnen bedrijven eenvoudig applicaties bouwen die deze berich-
ten aanmaken en verwerken. Handmatige invoer van gegevens 
wordt dan overbodig en informatie over transacties kan snel en 
foutloos worden uitgewisseld. Dat heet EDI, electronic data inter-
change. De overheid en het bedrijfsleven staan voor de uitdaging 
dit door samenwerking en standaardisering te realiseren. De stan-
daarden zijn klaar. Geen enkele bedrijf hoeft zich daardoor te 
laten weerhouden.
Kortom, bedrijven moeten elektronisch factureren simpelweg 
zien als onderdeel van het ketenproces. Het gaat daarbij om het 
spreken van dezelfde taal. Het is dan wel zo prettig dat alle partij-
en in de keten meedoen en daarbij - nog belangrijker - afspraken 
met elkaar maken over standaarden. Want iedereen wil toch, als 
er een factuur binnenkomt, weten om wat voor factuur het gaat. 
Bij het met elkaar vastleggen van de afspraken draait het om: wat 

zijn de eisen van de Belastingdienst, wat is de wet- en regelgeving 
en welke afspraken zijn verder nodig om het proces efficiënt te 
maken? Dat ligt dan vast in een standaard die wereldwijd toepas-
baar is. Door mee te doen, bespaart u kosten voor uzelf en voor de 
gehele keten.  


