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wees erbij als e-facturering de standaard is geworden

maak de slag naar 
e-factuur-
verwerking
Organisaties zijn minder tijd en geld kwijt als zij facturen niet alleen elektronisch verzenden, maar ook elektronisch kun-

nen verwerken. Dat leidt tot een belangrijke administratieve lastenverlichting. Ook heeft het tot gevolg dat facturen snel-

ler worden verwerkt en betaald. In dit artikel wordt aan de hand van een stappenplan inzichtelijk gemaakt dat het imple-

menteren van een elektronische factuurverwerking niet duur en moeilijk hoeft te zijn. E-factureren zal in de toekomst een 

belangrijke rol blijven spelen in het verhogen van de efficiëntie van bedrijfsprocessen. 

We leven in een digitaal tijdperk. Desondanks wordt 
van de ruim één miljard facturen die naar schatting 
alleen al in Nederland jaarlijks worden verzonden, 
nog steeds 35 procent in papieren vorm verstuurd. 

Ondernemingen en organisaties die wél elektronisch factureren, 
doen dat meestal niet in de meest efficiënte en effectieve vorm, 
waardoor facturen die elektronisch worden verzonden, vaak nog 
niet elektronisch kunnen worden verwerkt. Deze facturen, of die 
van papier, hebben maar een kort leven. Ze worden vrijwel direct 
bij ontvangst weer gedigitaliseerd om deze te kunnen verwerken. 

De slag van digitaal naar papier naar weer digitaal, zoals afge-
beeld in figuur 1, is onlogisch, kost veel tijd en dus geld en is be-
lastend voor het milieu.
Het elektronisch kunnen verwerken van facturen is niet alleen 
cruciaal om handmatige, inefficiënte processen te kunnen elimi-
neren - wat leidt tot kosten- en tijdsbesparing - maar ook om ade-
quaat inzicht te krijgen in aangegane verplichtingen. Hierdoor 
ontstaan transparantie en verbeterde controlemogelijkheden, 
wordt de inkoop ondersteund, de nauwkeurigheid verbeterd en 
ketenrelaties versterkt. Bovendien kunnen e-facturen sneller wor-

den verwerkt en betaald, wat 
in deze tijd van oplopende be-
talingstermijnen ook niet on-
belangrijk is.

Miljarden euro’s 
 besparing
Uit de Factuurmonitor 2012 is 
gebleken dat met name het 
gebruik van e-mail en pdf 
voor e-factureren sterk is toe-
genomen en inmiddels door 
62 procent van de onderne-
mingen wordt toegepast. Het 

e-facturering
door drs. ron Kieft ra, zelfstandig consultant op het gebied van adMinistratieve organisatie, interne controle  
en financieel ManageMent

Figuur: 1. Verzenden, ontvangen en afhandelen van papieren facturen. Ontleend aan http://e-factureren.info/on-

dernemers. (Bron: ‘Whitepaper aan de slag met e-facturatie’, Ricoh)
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niseerd is. Nederland heeft zijn voorsprong helaas verspeeld en is 
qua gebruik een middenmoter, net boven het Europees gemiddel-
de. 

verwerken van e-facturen
Terwijl ondernemers die elektronisch factureren hier bewust voor 
hebben gekozen, wordt de ontvanger - de afnemer - nog wel eens 
overrompeld als hij hier opeens mee geconfronteerd wordt. Mede 
door de fiscale verplichting van acceptatie, heeft de ontvanger 
daarom ook wettelijk de keuze om e-facturen niet te accepteren 
en te betalen. De ontvanger zal zichzelf daarom de vraag moeten 
stellen welke voor- en nadelen er kleven aan het elektronisch ont-
vangen van facturen.
Afhankelijk van de wijze waarop facturen op dit moment worden 
verwerkt, kan elektronisch factureren bijdragen aan: 
 - het optimaliseren van processen door:

  →  het besparen van arbeidskosten voor het invoeren en het 
 archiveren van facturen;

 →  het verminderen van het aantal fouten bij het invoeren en 
verwerken van facturen;

Nederlandse bedrijfsleven bespaart daardoor nu al ongemerkt 
miljarden euro’s per jaar. Concreet: de besparing bedraagt al 
minimaal 1,65 euro aan verzend-, materiaal- en handlings-
kosten voor elke factuur die elektronisch wordt ver-
stuurd. Als het Nederlandse bedrijfsleven massaal 
zou overstappen op meer geavanceerde manie-
ren van gegevens uitwisselen, neemt die jaar-
lijkse besparing zelfs nog toe met een factor 
vier tot vijf. 
Het percentage ondernemingen dat facturen 
ook elektronisch kan ontvangen en verwerken, 
blijft daarbij achter. Daarnaast vindt de grootste groei 
in het aantal facturen dat elektronisch wordt verwerkt, nog 
steeds plaats bij grote ondernemingen. Veel ondernemingen 
willen wel op een geavanceerde manier facturen kunnen ont-
vangen en verwerken, maar doen dat niet, omdat hun boek-
houdsoftware daar niet (gemakkelijk) geschikt voor is of kan 
worden gemaakt. En 21 procent van de ondernemingen is 
in de veronderstelling dat geavanceerde methoden voor 
gegevensuitwisseling duur en moeilijk te implemente-
ren zijn. Andere vaak genoemde redenen voor de 
vertraagde acceptatie van het elektronisch ver-
werken van facturen zijn de omvang van de or-
ganisatie, een complexe, gefragmenteerde markt, 
gebrekkige standaardisatie en de vele vragen die er 
zijn rondom beveiliging en wet- en regelgeving.
Dit staat in schril contrast ten opzichte van de digitalisering van 
gegevensstromen tussen organisaties, die een belangrijke bijdra-
ge levert aan het versterken van de internationale concurrentie-
positie van ons land. De ontwikkeling naar ‘steeds meer digitaal’ 
is in de zakelijke omgeving dan ook al langer gaande. Veel organi-
saties hebben hun (logistieke) processen gedigitaliseerd, door het 
gebruik van erp-applicaties. In veel gevallen zijn ook de proces-
sen tussen organisaties gedigitaliseerd door middel van edi-be-
richtgeving, wat ketendigitalisering wordt genoemd. 
Het digitaliseren is tot voor kort grotendeels aan facturen voorbij-
gegaan. Een logische stap zou dan ook zijn om over te gaan op het 
elektronisch verwerken van facturen, waardoor de slag van digi-
taal naar papier naar digitaal kan worden voorkomen. Aangezien 
e-factureren onderdeel is van een keten, zullen de voordelen 
daarvan zowel aan de kant van de verzender, de leverancier, als 
aan de kant van de ontvanger liggen. Een massale overstap op het 
elektronisch verwerken van facturen zou daardoor de financiële 
en economische slagkracht van veel organisaties, vooral onderne-
mingen in het mkb, aanzienlijk verbeteren.

voorschriften
Per 1 januari 2013 zijn de regels voor het e-factureren in Europees 
verband versoepeld. Organisaties zijn nu vrij om zelf de technolo-
gie te kiezen om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van 
de factuur te waarborgen. Ook het afstemmen daarvan met de be-
lastinginspecteur is niet langer vereist. Mede door het toenemen 
van verkopen via het internet, is het e-factureren in zowel de zake-
lijke markt (e-invoicing) als in de consumentenmarkt (e-billing) 
snel gegaan. Daarnaast hebben banken het geïntegreerd met pro-
gramma’s voor telebankieren. De verwachting is dat e-factureren in 
Europa in 2015 in verregaande mate geharmoniseerd en gemoder-

InrIchtIngs- en vormvereIsten facturen

Begin 2013 zijn de inrichtings- en vormvereisten van facturen - en dus 

ook van e-facturen - opgenomen in de Wet op de omzetbelasting, 

aanzienlijk aangepast. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2013 toege-

staan om als het factuurbedrag, inclusief btw niet hoger is dan 100 

euro een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Het is voor iedere on-

dernemer verstandig te checken of de verkoopfacturen 2013-proof 

zijn. De Wet op de omzetbelasting schrijft voor aan welke voorwaar-

den facturen moeten voldoen. Zie http://wetten.overheid.nl.
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Verkoopproces

 → het sneller verwerken van facturen door het automatisch   
    kunnen matchen van facturen met order en/of ontvangst; 
 → het verbeteren van het imago door het sneller en makkelijker  
    kunnen betalen van facturen.
- het verbeteren van de beschikbare managementinformatie door:
 → beter inzicht in het inkoopproces;
 → betere controlemogelijkheden door beter inzicht in de status     
    en locatie van facturen;
 → beter cash management door beter inzicht in de bestaande             
    betalingsverplichtingen.
 - het verlagen van de inkoopkosten door kostenbesparing bij leve-
ranciers (indien het in onderling overleg gaat);

 - het aansluiten op het centrale beleid van de overheid.

Net als bij het verzenden van e-facturen brengt ook het ontvangen 
en verwerken ervan risico’s met zich mee, die vragen om een aan-
passing van de administratieve organisatie en interne beheersing. 
De belangrijkste risico’s bij het ontvangen van e-facturen hebben 
betrekking op het vaststellen van de authenticiteit en de integriteit 
van de factuur. Een onderneming zou er dan ook goed aan doen 
om alleen die e-facturen te accepteren waarvan de authenticiteit 
en de integriteit kunnen worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld 
door de geavanceerde elektronische handtekening of door van 
tevoren gemaakte afspraken met de leverancier over de wijze van 
aanleveren. Dit is uiteraard afhankelijk van de vorm en het model 
van e-factureren.

stappenplan
Bij het optimaliseren van het proces van het ontvangen en ver-
werken van e-facturen, neemt een organisatie ook vaak beslissin-
gen die gevolgen hebben voor andere processen, zoals inkoop, 
logistiek en voorraadbeheer. Wat een organisatie ook van plan is 
met e-facturen, het is belangrijk om eerst de eigen administratie-
ve processen op orde te brengen. Daar vallen vaak al grote voor-
delen te boeken, zonder grote investeringen en door gebruik te 
maken van de bestaande ict-omgeving. De meeste economische 
voordelen vloeien dan ook niet voort uit besparingen op druk- en 
frankeerkosten, maar eerder uit het volledig automatiseren van 
het ‘purchase to pay’-traject, het traject van bestelling tot betaling. 
Zie figuur 2.
In het elektronisch ontvangstproces en verwerkingsproces van in-
koopfacturen, kunnen we de volgende vijf stappen onderschei-
den.                    →

1.  Scanning en enhancement: genereren van een digitale afbeel-
ding van elke factuur. Bij elektronische facturen kan deze stap 
worden overgeslagen;

2.  Extractie en validatie: extractie houdt in dat de factuurvelden in 
de digitale afbeelding aan de hand van een ‘sjabloon’ of door 
middel van ‘vrije vormherkenning’ worden omgezet naar elek-
tronische waarden;

3.  Routering en goedkeuring: na de validatie van de gegevens leg-
gen de factuurgegevens ter goedkeuring een vaste route af langs 
de diverse budgethouders. Facturen zonder of met toelaatbare 
afwijkingen worden automatisch verwerkt en facturen met on-
acceptabele afwijkingen worden gemarkeerd voor analyse;

4.  Boeken en integreren: na het akkoord van de budgethouders kan 
de factuur worden geboekt in de financiële of erp-applicatie, 
maar er zal meestal al direct na stap 2 een tussenboeking 
plaatsvinden; 

5.  Archiveren: nadat de factuur is verwerkt en geboekt, moet de 
factuur zodanig wor-
den opgeslagen dat 
deze niet meer te wij-
zigen is, maar wel snel 
kan worden gevonden 
door degenen die 
daartoe aangewezen 
en bevoegd zijn. Zie 
kader ‘bewaarplicht 
elektronische facturen’ 
voor de overige eisen 
ten aanzien van de be-
waarplicht. (Kader in 
de kolom hiernaast.)

businesscase
Gezien de vele voorde-
len van e-factureren 

aanbevelIngen

Voor het ontvangen en verwerken van elektronische facturen wor-

den de volgende aanbevelingen gedaan:

 -  zorg voor voldoende draagvlak en sponsoring: het implemente-

ren van een factureringssysteem vereist projectmanagement en 

inzet op het hoogste niveau binnen zowel de inkoopafdeling als 

financiële afdeling. Communicatie en samenwerking zijn daar-

bij absolute succesfactoren;

 -  analyseer de vereisten: volledig inzicht in de omvang en doelstel-

lingen van het migreren naar e-factureren is nodig. Dat vraagt bij-

voorbeeld om een analyse van de verschillende vormen van fac-

turen en het aantal facturen per vorm dat wordt ontvangen, het 

opstellen van afnemerprofielen en het voorspellen van de nieu-

we kosten per factuur. Sommige billing service providers bieden 

daarvoor analysediensten en -tools aan;

 -  ga op zoek naar referenties: in een gefragmenteerde markt is het 

essentieel om te zoeken naar referenties die aantonen dat de bil-

ling service provider de juiste ervaring heeft in het aanpakken van 

de talloze technische, juridische en commerciële uitdagingen die 

gepaard gaan met een migratie naar elektronisch factureren;

 -  kijk naar een billing service provider die werkt voor organisaties 

van alle soorten en maten: deze provider moet in staat zijn om de 

verschillende vormen van facturen te distribueren.

Figuur: 2. Purchase to pay-traject; ontleend aan http://e-factureren.info/ondernemers. (Bron: ‘E-factureren voor het be-

drijfsleven’. Een gezamelijke uitgave van ECP-EPN, de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van 

Economische zaken.)
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onderzoeken veel organisaties hoe dit kan bijdragen aan het op-
timaliseren van de back-office, het stroomlijnen van bedrijfspro-
cessen en het reduceren van kosten. Elke organisatie kan, onge-
acht haar omvang, op verschillende manieren van e-factureren 
profiteren. De meest voor de hand liggende voordelen zijn het 
reduceren van de kosten en het verhogen van de efficiëntie van 
het ontvangen en verwerken (acceptatie, verwerking en goed-
keuring) van de factuur.

De business-case-calculator om de businesscase voor e-facture-

ren binnen een onderneming te berekenen en het ‘Handboek 

e-factureren’ kunt u downloaden via de website van de Rijks-

overheid: http://www.rijksoverheid.nl.

Om te beoordelen of e-factureren iets voor een organisatie is, 
dienen de kosten en baten ervan in kaart te worden gebracht. 
Daarbij moet men rekening houden met de mogelijkheden om 
administratieve processen te optimaliseren en de gevolgen van 
e-factureren voor het aantal medewerkers. Nadat zo een beeld 
is gekregen van de besparingsmogelijkheden en de op te los-
sen knelpunten, gaat een organisatie in gesprek met partners, 
om een beeld te krijgen van de haalbaarheid. Niet alleen van 
het optimaliseren van de interne processen, maar ook van de 
investeringen in ict, de keuze van de samenwerkingspartners, 
aspecten van veiligheid en risicobeheersing en de technische 
keuze van formaten en standaarden. Wanneer deze keuzes in 

kaart zijn gebracht, kan de busi-
ness case worden berekend en 
kan een projectplan worden ge-
schreven om de overstap naar het 
elektronisch  verwerken van fac-
turen te maken. Overwegingen 
die daarbij een rol spelen, zijn bij-
voorbeeld: de kosten van de aan-
passing, de volumes, welke gege-
vens de gebruikers kunnen 
inlezen en het model van verzen-
den door leveranciers. Een orga-
nisatie zal er bij gebaat zijn als 
meerdere leveranciers met één 
model voor elektronisch facture-
ren werken. In de praktijk zijn er 
dan ook veel branche-initiatieven 
rondom e-factureren, waardoor 
de drempel om over te stappen op 
het elektronisch verwerken van 
facturen wordt verlaagd. In de 
praktijk vallen investeringen 
meestal mee, omdat het verwer-
ken van e-facturen een vast pro-

ces is, dat zich bij uitstek leent om te automatiseren. Bovendien 
kunnen organisaties gemakkelijk met enkele leveranciers begin-
nen, om zo ervaring op te doen zonder dat dit een grote impact 
heeft op de primaire processen.

geleidelijke migratie
Voor een geleidelijke mi-
gratie tot e-factureren kan 
een onderneming ge-
bruikmaken van dien-
sten van een billing 
service provider. 
Dit is een markt-
partij die dien-
sten aanbiedt 
om het aanslui-
ten op e-facture-
ren te vereenvoudi-
gen, maar kan ook 
het volledige proces 
overnemen. Dit proces 
van ontvangst van papie-
ren of e-facturen, scannen 
en verwerken van diverse fac-
tuurformaten - onder andere papier, 
e-mail/pdf, fax en edi/xml - tot en met het verzenden van de fac-
turen in de vorm waarin de ontvanger dat wenst, bijvoorbeeld op 
papier of per e-mail, webportal, fax of edi/xml, is zichtbaar ge-
maakt in figuur 3. Het overdragen van diensten, zoals postverwer-
king, scanning, documentverwerking en archivering, kan voor 
ondernemingen van elke omvang kostenbesparing en efficiëntie-
verbetering opleveren. 

De website http://e-factureren.info/ondernemers biedt hulp bij de 
 besluitvorming over de wijze waarop elektronisch factureren het 
beste kan worden ingezet, passend bij de eigen organisatie en 
 zodanig, dat het bijdraagt aan een efficiënte en doelmatige 
 bedrijfsvoering.

bewaarplIcht elektronIsche facturen

Artikel 35c van de Wet op de omzetbelasting regelt de bewaar-

plicht van facturen. Iedere ondernemer dient kopieën te bewa-

ren van de door hem uitgereikte en ontvangen facturen. De au-

thenticiteit van herkomst, de integriteit van de inhoud en de 

leesbaarheid van de factuur moeten gedurende de gehele be-

waartermijn worden gewaarborgd. Voor e-facturen houdt dit in 

dat bijvoorbeeld ook de offerte, de opdrachtbevestiging en het 

bewijs van betaling moeten worden bewaard. Zie http://wetten.

overheid.nl. 

Figuur 3. Dienstverlening van een billing service provider; ontleend aan Fernandes (2011). (Bron: ‘Whitepaper 

Aan de slag met e-facturatie’, Ricoh.)


