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● ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● 
 

 

Kanaalkeuze bij   
e-factureren   

 

Wat is een kanaal voor e-factureren? 

Bij e-factureren wordt een factuur tussen geautomatiseerde 
systemen uitgewisseld en verwerkt. Voorwaarde voor een 
geautomatiseerde verwerking is dat er eenduidige afspraken zijn 
over de vorm en inhoud van de factuur en de wijze waarop deze 
wordt verstuurd. Dit laatste wordt het “kanaal” voor e-factureren 
genoemd. De traditionele kanalen voor niet-elektronische facturen 
zijn de post (voor papieren facturen) en e-mail (bijvoorbeeld voor 
PDF facturen). E-factureren vindt echter geautomatiseerd ‘system-
to-system’ plaats. 

Keuze voor een kanaal 

Medeoverheden zijn vrij om zelf één of meerdere kanalen te 
kiezen om e-facturen te ontvangen en te verzenden. Ieder van 
deze kanalen heeft zowel voordelen als nadelen. Dit factsheet 
ondersteunt bij het bepalen van het meest geschikte e-factuur 
kanaal voor uw organisatie. 

Welke kanalen zijn er? 

Om e-facturen te ontvangen adviseert PIANOo mede-over-heden 
gebruik te maken van één van de volgende kanalen: 

 E-facturatie netwerk, zoals bijvoorbeeld Simplerinvoicing, via 
een beveiligd netwerk facturen ontvangen en versturen; 

 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.  

Daarnaast bestaan er andere kanalen die u als ontvanger kunt 
kiezen, maar daarbij bent u afhankelijk van het gebruikte platform 
door de betreffende dienstverlener of staat het kanaal voor de 
zender niet of onvoldoende open voor uitwisseling van facturen 
met andere partijen. Deze kanalen liggen dan ook minder voor de 
hand, tenzij u hierin al heeft geïnvesteerd.

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. 
Voor medeoverheden is het 
verplicht om vanaf eind 2018 e-
facturen te kunnen ontvangen 
en verwerken 
 

Programmabureau  
e-factureren 
Het programmabureau  
e-factureren ondersteunt 
medeoverheden bij de 
implementatie van e-factureren.  
Het geeft afdelingen financiën, 
ICT en inkoop van de mede-
overheden informatie om  
e-factureren te kunnen 
verwerken. Het 
programmabureau fungeert als 
vraagbaak voor bestuurders, 
managers en projectleiders die 
e-factureren willen realiseren. 
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Deze overige kanalen zijn: 

 Factuurhub van een derde partij, hierbij worden leveranciers 
aangesloten op het netwerk van één centrale partij die de 
inkomende facturen voor uw organisatie verwerkt. Meestal is 
de factuurhub gebaseerd op een inkoop-, of document 
managementoplossing. O.a. Digipoort vervult de rol van 
factuurhub; 

 Klantportaal van de leverancier, hierbij haalt de klant zijn eigen 
facturen op bij een portaal of via een webservice van de 
leverancier;  

 Directe verbindingen, de traditionele verbinding tussen één 
verzender en één ontvanger. Dit type verbinding wordt met 
name toegepast als er geen standaardisatie mogelijk is en 
grote aantallen transacties worden uitgewisseld. 

Criteria voor beoordeling 

Om te beoordelen of een kanaal geschikt is voor uw organisatie 
kunt u de volgende criteria gebruiken: 

 Laagdrempelig, dus makkelijk toegankelijk voor alle partijen; 

 Toepassing van (Europese) open standaarden; 

 Aantal leveranciers dat (potentieel) bereikt kan worden; 

 Het implementatie- en gebruiksgemak voor de leverancier; 

 Het implementatie- en gebruiksgemak voor de ontvanger; 

 De kosten van gebruik voor u als ontvangende partij; 

 De mate van beveiliging en beschikbaarheid, maar ook de 
zekerheid dat u met de juiste partij zaken doet; 

 De geschiktheid voor grotere aantallen facturen, de mate van 
schaalbaarheid; 

 De geschiktheid voor leveranciers die zeer weinig facturen 
versturen.  

Beoordeling van de kanalen 
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E-facturatie netwerk + ++ +/- + + +/- ++ ++ +/- 

Email + e-factuur ++ +/-
1)
  ++ ++ +/- +/- - - ++ 

Factuurportaal - +/- + - + + +/- -- ++ 

Factuurhub - +/- -- -- ++ - + ++ - 

DigiPoort 
2) 

 +/- ++ + + + - ++ ++ - 

Klantportaal -- - -- ++ -- -- - - - 

Directe verbinding -- - -- - - - +/- ++ -- 

De bovenste drie kanalen worden door PIANOo geadviseerd. 
1) Door toepassingen van marktstandaard te verhogen (bijv. SI-UBL). 
2)  Rechtstreekse facturering via Digipoort is voor medeoverheden niet beschikbaar. Een 

conversie van de standaard via het Simplerinvoicing netwerk is daarbij noodzakelijk.  

Beveiligd netwerk of e-mail? 
Het gebruik van een beveiligd 
netwerk biedt veel voordelen ten 
opzichte van het e-mail (+UBL) 
kanaal. Door gebruik te maken 
van beveiligingstechnieken en 
standaardprotocollen beschikt  u 
over de voordelen van 
beveiliging en betrouwbaarheid. 
Zo loopt u geen risico’s meer op 
zoekgeraakte facturen, spook-
facturen, virussen of malware. 
E-Mail + UBL wordt echter als 
laagdrempelig voor leveranciers 
gezien, omdat dit het meest lijkt 
op de PDF variant. 
 

Netwerk of factuurhub? 
Zowel de factuurhub als een e-
facturatie netwerk bieden 
beveiligde en betrouwbare 
factuuruitwisseling. Het verschil 
zit met name in toegang tot dit 
kanaal. Een factuurhub is 
platformafhankelijk en één 
centrale partij beheert de 
toegang. Bij een netwerk wordt 
uitwisseling van e-facturen 
gewaarborgd door een stelsel 
van afspraken tussen meerdere 
onafhankelijke aanbieders. 
Verzenders en ontvangers van 
e-facturen kunnen via de eigen 
ERP / accounting software of e-
facturatie dienstverlener e-
facturen uitwisselen. Het meest 
bekende voorbeeld hiervan is 
Simplerinvoicing. 

 

Simplerinvoicing (SI) 
Simplerinvoicing beheert in 
Nederland het stelsel van 
afspraken voor het Europese  
e-Delivery netwerk PEPPOL. 
Hierin nemen al meer dan 30 
aanbieders van software en 
factuurdiensten deel. 
Kijk op www.simplerinvoicing.org 
 

 

http://www.simplerinvoicing.org/
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Multichannel benadering 

De keuze voor een kanaal hangt onder meer samen met de 
technische mogelijkheden van uw (huidige) software leveranciers, 
uw financiële slagkracht en al gedane investeringen in 
bijvoorbeeld OCR technologie.  
Een belangrijke rol in het bepalen van het juiste kanaal spelen de 
verzenders van facturen, uw toeleveranciers. Veel overheids-
organisaties willen meerdere kanalen aanbieden om het 
zakendoen voor hun leveranciers eenvoudiger te maken, in plaats 
van één uniform kanaal voor te schrijven. Indien u niet zelf 
meerdere kanalen wenst te onderhouden, kunt u gebruik maken 
van marktpartijen die deze multichannel dienstverlening bieden.  

Aanpak 

De kanaalkeuze kan niet los gezien worden van overige keuzes bij 
de implementatie van e-factureren of van uw bestaande IT-situatie 
en plannen. PIANOo adviseert de volgende aanpak bij het 
bepalen van uw kanaalkeuze: 
1. Bepaal de relevantie van de genoemde criteria voor uw 

organisatie. Wat is voor u van belang? 
2. Bepaal uw financiële ruimte en uw IT-mogelijkheden. Wat kunt 

u aan? 
3. Bepaal het gewenste beveiligingsniveau; 
4. Onderzoek hoe deze gewenste situatie binnen uw bestaande 

IT situatie kan worden ingepast. Bespreek dit ook met uw 
huidige softwareleveranciers. Mogelijk biedt de aanbieder van 
uw financiële-, inkoop- of OCR software al mogelijkheden om 
facturen elektronisch te ontvangen; 

5. Ook de ‘adoptie’ strategie voor uw leveranciers is van belang 
voor de kanaalkeuze. Wilt u zo snel mogelijk de voordelen van 
e-factureren benutten of laat u het tempo van overgang naar 
de e-factuur vooral door uw leveranciers bepalen? Bepaal uw 
eventuele multichannel strategie; 

6. Indien van toepassing, verrijk uw business case en bepaal de 
impact; 

7. Kies het juiste kanaal. 

Vervolgstappen 

De kanaalkeuze is een belangrijke stap in het vormgeven van e-
factureren in uw organisatie. Met de kanaalkeuze kunt u de 
gewenste situatie met betrekking tot architectuur en techniek 
(protocollen en syntax) definitief maken en de selectie van 
software en dienstverleners uitvoeren. PIANOo heeft een 
stappenplan voor de implementatie van e-factureren beschikbaar 
gemaakt voor mede-overheden op: 
www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren 

Voorbeelden 
Waternet 
Waternet heeft ervoor gekozen 
het volledige scan- en 
herkenproces en e-facturatie 
proces uit te besteden aan een 
serviceprovider. Waternet 
ontvangt uitsluitend nog e-
facturen (UBL) van de 
serviceprovider. Als kanaal voor 
de e-factuur wordt de factuurhub 
van de serviceprovider gebruikt, 
met aanvullend een aansluiting 
op simplerinvoicing.  
 
Gemeente Zoetermeer 
Zoetermeer wil e-facturen 
uitsluitend via een beveiligde 
verbinding ontvangen en had al 
gekozen voor het Digipoort 
kanaal. Het Simplerinvoicing (SI) 
netwerk wordt hieraan 
toegevoegd omdat een aantal 
Zoetermeerse leveranciers wel 
SI-UBL facturen via hun eigen 
ERP software kan versturen, 
maar geen facturen via Digipoort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie over e-
factureren kunt u kijken op 
www.pianoo.nl/themas/elektronisch-

factureren 
 

Contact 
Voor vragen of ondersteuning 
kunt u het programmabureau 
bereiken op werkdagen van 9–17 
uur via 
hulpbijefactureren@pianoo.nl of 
telefonisch via 070-379 82 89. 
 
 

http://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
http://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
http://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren

