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vraag uw leverancier naar ondersteuning van ubl

E-factureren
wacHt op software- 
leveranciers 
Iedereen is het er over eens dat elektronisch factureren kostenbesparend en effectief is. Alleen al door de voortdurend 

stijgende portokosten wordt het per post versturen van een factuur steeds duurder en met name voor lage factuur- 

bedragen steeds minder aantrekkelijk. Een factuur als pdf-bijlage per e-mail versturen, is tegenwoordig al behoorlijk  

ingeburgerd. Grote organisaties zetten echter steeds vaker professionele software in voor elektronisch factureren. Dat 

geldt voor zowel de uitgaande als inkomende facturen. 

In de ideale situatie komen in het zakelijk (B2B) verkeer ver-
koopfacturen helemaal automatisch vanuit het boekhoud-
systeem van de leverancier in het boekhoudsysteem van de 
afnemer terecht. Vervolgens kunnen facturen automatisch 

geboekt en betaalbaar worden gesteld, voorzien van de nodige, al 
dan niet automatische, controles. Het is immers niet de bedoeling 
dat een factuur die betwist is automatisch wordt voldaan of dat 
een spookfactuur in de administratie terecht komt, laat staan dat 
die wordt betaald. 
Om dit mogelijk te maken, moeten leveranciers van boekhoud- 
en erp-software hun systemen geschikt maken voor elektronisch 
factureren. Dit laatste betekent niet uitsluitend het per e-mail 
kunnen versturen van een factuur als pdf-bijlage, want dat zorgt 
ervoor dat de ontvanger nog steeds handmatige werkzaamheden 
moet verrichten om de factuur in de administratie te verwerken. 
Met elektronisch factureren wordt bedoeld dat software in staat 
moet zijn om:
 - een uitgaande factuur aan te maken in een standaard formaat 
dat direct herkend wordt door het ontvangende systeem; 

 - een factuur elektronisch te verzenden naar een ontvangende 
partij;

 - een inkomende factuur elektronisch te ontvangen en zonder 
handmatige handeling op te nemen in het administratiesysteem 
om te verwerken;

 - het formaat van de inkomende factuur direct te herkennen, 
waarbij automatisch een boekingsvoorstel wordt gedaan.

Zowel voor uitgaande als inkomende facturen geldt dat deze in 
een voor de gebruiker, leesbare vorm digitaal worden opgeslagen. 
In de praktijk zal dit laatste meestal het pdf-formaat zijn. Een fac-
tuur gaat dus in twee formaten van de leverancier naar de afne-
mer, namelijk: 
 - het formaat dat herkend wordt door het ontvangende systeem;
 - het formaat dat in een voor de gebruiker leesbare vorm digitaal 
wordt opgeslagen in een factuurarchief.

Er wordt pas gesproken over elektronisch factureren als aan bo-
venstaande voorwaarden wordt voldaan.

ondersteunt uw softwareleverancier ubl?
Opvallend is dat veel softwareleveranciers genoemde functiona-
liteit nog niet kunnen bieden aan hun klanten. In eerste instan-
tie was het argument dat er geen goede standaard beschikbaar 
zou zijn om facturen uit te wisselen. Inmiddels is ubl 2.0 echter 
al meer dan vijf jaar de beoogde standaard om factuurgegevens 
uit te wisselen. Een ander veel gehoord argument is dat de ubl-
standaard niet door alle leveranciers op dezelfde wijze is geïm-
plementeerd. Eenvoudig gezegd: de indeling van de ubl-factu-
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scannen en herkennen
Met name in de accountancysector en bij de 

klanten van accountants- en administratiekantoren 
wordt elektronisch factureren nog niet op grote schaal 

toegepast. Daarentegen heeft er de afgelopen jaren wel een (ster-
ke) groei plaatsgevonden in het gebruik van scannen en herken-
nen van boekingsdocumenten. Het aanbod van software op dit 
gebied groeide de afgelopen jaren tot meer dan twintig toepassin-
gen. In 2014 is er wel een kleine daling te constateren van derge-
lijke toepassingen, die ook steeds meer functionaliteit bieden 
voor een opstap naar elektronisch factureren, zoals het inlezen 
van facturen in ubl-formaat en het elektronisch verwerken daar-
van. Op deze wijze kan scannen en herkennen gebruikt worden 
in combinatie met elektronisch factureren.

billing service Providers
Wie zich in de markt van elektronisch factureren verdiept, komt 
automatisch in aanraking met ‘Billing Service Providers’ (bsp’s), 
die optreden als intermediair tussen verzenders en ontvangers 
van facturen. Dit kan bijvoorbeeld door het omzetten van factu-
ren van verzenders in de juiste formaten en deze door te sturen 
naar ontvangers. Dat laatste kan elektronisch, maar ook - heel  
traditioneel - nog per post. 

Dit artikel is samengesteld op basis van ‘De complete gids  
Elektronisch factureren’ die u gratis kunt downloaden via  
www.softwarepakketten.nl.

ren van 
diverse 
leveranciers 
verschilt, waardoor 
automatisch herkennen 
niet mogelijk zou zijn. De oplos-
sing voor het voorgaande lijkt betrekkelijk eenvoudig. 
Allereerst moeten alle softwareleveranciers ubl als standaard 
inbouwen in hun software, zowel voor uitgaande als inkomende 
facturen. Ten tweede zouden leveranciers de verschillen onder-
ling op elkaar moeten afstemmen. Er zijn ook aanbieders met 
specifieke toepassingen die elektronisch factureren mogelijk 
maken in combinatie met bepaalde boekhoud- en erp-software. 
Een aantal van deze aanbieders is succesvol vanwege de toene-
mende vraag naar elektronisch factureren en de beoogde voor-
delen die dit oplevert. 

Het gebruik van scannen en Herkennen 
van boekingsdocumenten groeide sterk  
de laatste jaren 

Ondernemers kunnen ook bijdragen aan de implementatie van 
elektronisch factureren door hun leveranciers massaal te vragen 
naar ondersteuning van ubl, zonder dat zij zich hoeven te be-
kommeren om de techniek achter ubl. Dit laatste kan vergeleken 
worden met andere standaarden waar gebruik van wordt ge-
maakt, maar waarvan lang niet iedereen van de onderliggende 
techniek op de hoogte is. Denk aan http, html en WiFi. 


