
Vragen- en antwoorden uit het KING-webinar over e-factureren van 27 juni 2016

Q&A uit het webinar van maandag 27 juni 2016                                        
Zie voor een videoverslag :   https://youtu.be/n6w918Q5eFo

vraag antwoord

1

Papieren facturen moeten nu x-aantal jaren bewaard 
blijven. Hoe is met e-facturen geborgd dat voldaan wordt 
aan bijv. de archiefwet, anders dan dat de afschriften 
van de e-facturen toch weer bewaard moeten worden. 
Zodat efficiencyvoordelen wel gehaald kunnen worden. 

De Belastingdienst stelt geen aanvullende eisen. Sinds 2009 zijn de digitale 
factuur en papieren factuur aan elkaar gelijk gesteld. Facturen bewaart u in de 
vorm waarin u ze hebt ontvangen. Dat kan desgewenst ook de XML zijn die u hebt 
ontvangen.

2

Klopt het dat de wettelijke verplichting tot e-factureren 
strikt genomen enkel nog betrekking heeft op de 
Rijksoverheid en dat het voor de decentrale overheden 
eigenlijk nog 'facultatief' is (maar wel van harte  
aanbevolen, gezien het feit dat de VNG het in 
modelovereenkomst opneemt)?

Nee, de EU-Richtlijn is bindend voor overheden van alle niveaus en gaat in per 1 
november 2018 en heeft betrekking op het ontvangen en verwerken van e-
facturen.                                                                                      Het Rijk kan e-
facturen ontvangen en verwerken en is klaar voor die verplichting. Het Rijk heeft 
er voor gekozen die verplichting door te vertalen naar haar leveranciers door per 1 
januari 2017 het verzenden verplicht te stellen. 

Voor lokale overheden geldt: Zij die nog niet kunnen ontvangen en verwerken, 
zullen haast moeten maken om 2018 te halen. Vooruitlopend daarop gaat de VNG 
alvast die verplichting doorvertalen aan leveranciers via de model 
inkoopvoorwaarden.
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3

Is er onderzoek gedaan door de gemeente over welk 
percentage van hun leveranciers e-facturen kunnen 
aanleveren ?

Op dit moment heeft het programmabureau e-factureren bij Pianoo nog geen 
inzicht in het percentage van leveranciers dat e-facturen kan aanleveren. 
Gemeenten hebben zelf het overzicht van hun leveranciers. Het programmabureau 
inventariseert de top 100 van de leveranciers van de gemeenten; daartoe is een 
uitvraag bij de gemeenten gedaan via de opgegeven contactpersonen e-factureren 
om dit inzicht te verkrijgen.

4
Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2018 e-facturen te 
kunnen ontvangen. Geldt dit ook voor bedrijven?

Nee, de EU-richtlijn is expliciet op overheden gericht; het staat bedrijven vrij om 
wel of niet e-facturen te ontvangen. Veel bedrijven zijn overigens al lang 
overgestapt op e-factureren. 

5 Is er een business case beschikbaar? Zie website: https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren

6

Hoeveel facturen moet je verwerkt hebben voordat je de 
investeringskosten terug hebt verdiend?

Dit is niet zonder aanvullende informatie te zeggen. Dit hangt af van de 
omstandigheden en keuzes die gemaakt worden. Het is raadzaam om voorafgaand 
aan het invoeringstraject een business-case op te stellen waarin onder andere 
deze vraag wordt geadresseerd. Een voorbeeld business case vind u op de pianoo-
website: https://www.pianoo.nl/document/12618/business-case-beschrijving-
berekening
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7

Hebben ondernemers e-herkenning nodig? Voor e-factureren is e-herkenning niet benodigd. Indien de gemeenten hun 
producten en diensten beschikbaar stellen achter een e-herkenningsmiddel, zullen 
ondernemers baat hebben bij het aanvragen van zo'n e-herkenningsmiddel. 

8

Hoe voorkomt e-facturatie de ontvangst van 
spookfacturen?

De gestructureerde e-factuur bevat meer elementen waarop automatisch 
gecontroleerd kan worden dan bij een papieren of PDF-factuur. Indien u gebruik 
maakt van het Simplerinvoicing-netwerk (SI-FULL), dan is het onmogelijk om een 
spookfactuur te ontvangen. U beschikt dan over een beveiligde verbinding en de 
verzender is geverifieerd.

9

Verstaat u onder e-facturen alleen pdf's of facturen in 
xml-formaat of beide?

Een PDF is GEEN e-factuur. Een e-factuur is een digitaal bestand met een vaste 
structuur. Een e-factuur is vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch 
te verwerken in het andere systeem. Zie: https://www.pianoo.nl/metrokaart-e-
factureren-faq/wat-is-e-factuur
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Wat is Stedin? Stedin is een van de grote leveranciers van gemeenten (en provincies); De 
organisatie is gericht op : Transport van elektriciteit en gas naar consumenten en 
bedrijven. Aanleggen, onderhouden en toekomstbestendig maken van elektriciteits- 
en gasnetten. Plaatsen en onderhouden van (slimme) elektriciteits- en gasmeters. 
Woningen en bedrijven aansluiten op onze elektriciteits- en gasnetten. Beheren 
van aansluit- en meetgegevens en deze beschikbaar stellen aan marktpartijen
Bestrijding van energiediefstal en -fraude
                                                                                                                (zie 
voor meer informatie : https://www.stedin.net/over-stedin )
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De grote contracten zullen het vaak wel kunnen maar de 
meeste facturen komen van kleinere ondernemers die 
nog niet zo ver zijn.

De kleine ondernemer gebruikt vaak een standaard boekhoudsysteem waarmee e-
facturen verstuurd kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld AFAS, Exact, Muis, Unit 4. 
Het kan zijn dat een aantal kleine toeleveranciers echter geen boekhoudsysteem 
heeft en u toch een aantal facturen per jaar verstuurt. Voor deze groep bestaan er 
gratis portalen waarop zij een e-factuur kunnen versturen. Dit zijn bijvoorbeeld E-
verbinding, Papierloosfactureren, Efactuurdirect. Verschillende service providers in 
het Simplerinvoicing netwerk bieden u een leveranciersportaal aan.
Brancheorganisaties uit het bedrijfsleven zijn blij dat het Rijk e-factureren 
verplicht stelt en moedigen medeoverheden aan om e-facturen mogelijk te maken. 

12

Wordt het voor gemeenten ook verplicht om een e-
factuur te kunnen versturen? Dus niet alleen ontvangen?

Dit valt buiten de EU-Richtlijn. Maar het is wel verstandig om te realiseren dat de 
gemeente niet alleen als 'klant' acteert maar zelf 'ook' leverancier is. Dat wil 
zeggen dat wanneer je als gemeente je leveranciers verplicht om e-facturen te 
versturen je eigenlijk ook jezelf diezelfde verplichting oplegt.
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Is voor het archiveren substitutie nodig? Nee, de e-factuur is als electronisch document aangemaakt en dient zo 
gearchiveerd te worden. Zie voor nadere informatie over archiveren de volgende 
links:                                                                                                                                                
http://everbinding.nl/accountancy/e-facturatie-en-de-wettelijke-bewaarplicht-hoe-
zit-dat-eigenlijk/
https://www.anachron.com/de-checklist-e-factureren-archiveren/?lang=nl

De belastingdienst in 2012:
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/geautomatiseerde_admini
stratie_en_fiscale_bewaarplicht_al0401z10fd.pdf

En uit 2007
http://www.ecp.nl/sites/default/files/BewarenBewijzen.pdf

14
Welk document is straks het wettelijk brondocument voor 
belastingdienst en archiefwet?

De e-factuur, zie de website van de Belastingdienst: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zak
elijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/uw_facturen_bewaren
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15

De gemeenteraad benadrukt juist zaken te doen met 
lokale ondernemers. Deze ondernemers hebben geen 
facturatieprogramma en zijn dus niet in staat om e-
facturatie te versturen. Hoe dit op te lossen?

Zie 11.
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