
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmabureau E-factureren  Maart 2017 pagina 1 
 
 

 

● ● ● ● ● ● ● 
 
● ● ● ● ● ● ● 
 
● ● ● ● ● ● ● 
 

 

Checklist e-factureren  
bij aanbesteden   

 

Verplicht kunnen ontvangen van e-factureren 
Medeoverheden (provincies, waterschappen en gemeenten) en 
andere aanbestedende diensten bereiden zich voor op het kunnen 
ontvangen van elektronische facturen (zie inzet). Het staat hen vrij om 
de manier waarop zij gaan e-factureren zelf te kiezen en in te richten. 
Meestal begint dit met de keuze voor de (ICT) architectuur en het 
kanaal waarlangs organisaties e-facturen wil ontvangen. 

Kanaalkeuze 
Om e-facturen te ontvangen, adviseert PIANOo u gebruik te maken 
van één van de volgende kanalen: 
• E-facturatie netwerk, via een beveiligd netwerk facturen 

ontvangen en versturen, zoals bijvoorbeeld Simplerinvoicing; 
• Email + e-factuur, veel softwarepakketten zijn inmiddels al 

geschikt voor het verzenden van e-facturen als (XML / UBL) 
attachment in een email; 

• Factuurportaal, leveranciers voeren handmatig hun factuur in, via 
één van de in de markt beschikbare portalen of eventueel uw 
eigen factuurportaal. Dit kanaal is met name geschikt voor kleine 
leveranciers die weinig facturen versturen.  

Meer informatie over de kanaalkeuze kunt u vinden in de factsheet 
“Kanaalkeuze” op de PIANOo webpagina e-factureren. 

Aanbesteden van een e-facturatie oplossing 
Op basis van uw eisen voor architectuur en kanaal maakt u uw keuze 
voor de gewenste oplossing. Hierop kunnen de aanbestedingsregels 
van toepassing zijn. Bijvoorbeeld als u uw financieel systeem 
(opnieuw) aanbesteedt, of een oplossing selecteert voor inkoop of 
workflow. De aanbevelingen in deze factsheet zijn dan handig om de 
gewenste e-facturatie oplossing te beschrijven. Ook in de situatie dat 
er geen aanbesteding aan de orde is, kan de checklist u helpen de 
juiste keuze te maken. 
 
 
.

Wat is e-factureren? 
Een e-factuur (elektronische 
factuur) is een gestructureerd, 
digitaal bestand (maar geen pdf) 
dat vanuit het ene systeem 
elektronisch kan worden 
verwerkt in het andere systeem.  
 
Waarom e-factureren? 
E-factureren maakt handmatige 
en foutgevoelige verwerking 
overbodig en zorgt vooral bij de 
ontvangende (overheids)partij 
voor gemak, veiligheid, snelheid 
en kostenbesparing. 
Medeoverheden zijn verplicht 
om vanaf 27 November 2018 e-
facturen te kunnen ontvangen 
en verwerken.  
 
Programmabureau  
e-factureren 
Het programmabureau  
e-factureren ondersteunt 
medeoverheden bij de 
implementatie van e-factureren.  
 
Meer informatie 
www.pianoo.nl/themas/elektronisch
-factureren 
 
Voor vragen of ondersteuning 
kunt u het programmabureau 
bereiken op werkdagen van  
9–17 uur. 
Telefonisch via 070-379 82 89 
of hulpbijefactureren@pianoo.nl 
 
 

https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
http://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
http://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
mailto:hulpbijefactureren@pianoo.nl
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Checklist e-factureren bij aanbesteden   

 
 

Checklist 
Aan de hand van de onderstaande checklist met eisen kunt u de gewenste e-facturatie oplossing 
specificeren. Zowel indien u kiest voor een (beveiligd) netwerk als voor een oplossing via e-mail. De 
genoemde eisen zijn niet uitputtend en ook niet alle eisen zijn voor alle situaties van toepassing 
Nr Omschrijving gewenst oplossingsonderdeel Eis of 

optie? 
Net-
werk 

e-
mail 

(Interne) toelichting op deze eis 

1 Het systeem ondersteunt het ontvangen en 
verwerken van elektronische facturen (e-
facturen), die voldoen aan de EU richtlijn 
2014/55/EU.  

Eis Ja Ja Dit kan eventueel worden aangepast met de bepaling voor een 
kanaalkeuze, bijvoorbeeld voor een specifiek netwerk. 
De eis tot verwerken van e-facturen is gebaseerd op het uitgangspunt 
dat functionaliteit t.b.v. workflow van inkoopfacturen aanwezig 
is/komt in het te verwerven systeem. Bijvoorbeeld t.b.v. het routeren 
van facturen, die nu al op papier/PDF binnenkomen). De omschrijving 
van functionaliteit van de workflow wordt hier niet uitgewerkt. 

2 De aanbieder maakt het mogelijk dat <de 
gebruikersorganisatie> e-facturen via een 
beveiligd kanaal kan ontvangen.  

Eis Ja - T.b.v. het ontvangen van e-facturen via een beveiligd netwerk is een 
zgn. 'Acces Point' nodig. De aanbieder dient dit te zijn, dan wel de 
toegang te verzorgen. Ook draagt de aanbieder dan zorg voor de 
registratie in het "adresboek" van het netwerk. Aanbieder draagt zorg 
dat de door hem geleverde koppelingen afdoende zijn beveiligd. 

3 Het systeem garandeert dat alle facturen die 
zijn ontvangen worden gemonitord, zodanig 
dat eventuele uitval wordt gesignaleerd. Dit 
geldt vanaf het moment van ontvangst van 
een factuur tot aan het succesvol aanbieden 
aan de <financiële administratie>. 

Eis Ja Ja Dit is bedoeld om zeker te stellen dat een factuur - ontvangen door 
een service provider - ook daadwerkelijk ter verwerking is aangeboden 
in de achterliggende administratie. Omwille van de eenvoud is hier 
verwezen naar een 'financiële administratie', dit is afhankelijk van uw 
architectuurkeuzes.  Het zou bijvoorbeeld ook ‘Purchase2Pay 
oplossing’ of een  ‘scan&herken oplossing ‘ kunnen zijn . 

4 Het systeem biedt de mogelijkheid tot het zgn. 
'Whitelisten' van e-mail adressen. Berichten 
met e-facturen die afkomstig zijn van een 
adres op deze whitelist worden doorgelaten, 
berichten van andere afzenders niet.  

Eis - Ja Een Whitelist is een lijst met emailadressen die als betrouwbare 
verzendadressen worden gekenmerkt. Whitelisting is een nuttig 
hulpmiddel om spookfacturen bij e-mail + UBL e-facturen te 
verminderen. Het opstellen en bijhouden van deze lijst moet makkelijk 
door bijv. de crediteurenadministratie gedaan kunnen worden. 

5 Het systeem voldoet aan de door de overheid 
opgestelde lijst van open standaarden, zie 
www.open-standaarden.nl 

Eis Ja Ja Dit betreft het Semantisch Model voor e-Facturen (SMeF), maar ook 
de eisen t.a.v. communicatie via internet. E-mail beveiliging is hier 
echter niet in opgenomen! 

6 Het systeem biedt aansluiting van <de 
gebruikersorganisatie> op een open netwerk. 
Hieronder wordt verstaan een netwerk van 
aanbieders en ontvangers van facturen, 
gebaseerd op open standaarden, waarbij 
deelnemende organisaties vrij zijn in het 
kiezen van de dienstverlener die hen toegang 
verleent tot dit netwerk (een zgn. '4 corner 
model'). 

Eis Ja - Dit dient een netwerk te zijn waarbij zowel leveranciers als meerdere 
inkopende partijen zich kunnen aansluiten, gebruik makend van open 
standaarden en laagdrempelige toegang. In een 4 corner model zijn 
partijen vrij in het kiezen van de dienstverlener die hen toegang tot 
het netwerk biedt. Van de aanbieder wordt verlangd dat hij de 
gebruikersorganisatie zichtbaar maakt op het netwerk voor 
leveranciers, zonder dat daarvoor overleg nodig is. M.a.w. de 
toeleverancier kan naar de gebruikersorganisatie e-facturen sturen 
zonder nadere (1-op-1) afstemming. Het 4-cornermodel wordt o.a. op 
de PIANOo website  weergegeven. 

7 Het systeem kan worden gebruikt om e-
facturen te versturen en deze aan te bieden 
aan een open netwerk, conform de eisen 
<1,2,3,5,6>, maar dan als verzender van 
facturen. 

Optie Ja Ja Het versturen van e-facturen is geen wettelijke eis, maar is als optie 
toegevoegd. Als de gebruikersorganisatie niet alleen e-facturen wil 
ontvangen en verwerken, maar ook wil versturen dan kan deze eis 
worden opgenomen. Dit hangt ook af van het bereik van de 
aanbesteding. Bij een aanbesteding voor een financiële administratie 
of intermediair ligt dit meer voor de hand dan bij een inkoopoplossing.  

 

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/gerelateerd/visual_beveiligde_kanalen_e-factureren_november2016.pdf
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