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VOORWOORD

Voor u ligt een verzameling verhalen over 
de e-factuur. Voorbeelden opgetekend uit 
de praktijk. Verhalen over hen die e-facturen 
versturen, kleine bedrijfjes zoals banketbak-
kerij Boheemen of grote multinationals zoals 
KPN. Verhalen over lokale overheden die hun 
organisatie en IT landschap hebben ingericht 
op de ontvangst van e-facturen, zoals de pro-
vincie Zeeland of de gemeente Hengelo. En 
het verhaal van inkopers, zoals bij BIZOB, die 
goede factuurafspraken vastleggen in inkoop-
voorwaarden en contracten.

Deze voorbeelden wil ik graag met u delen. 
Ter inspiratie. De e-factuur is voor veel aanbe-
stedende diensten de opmaat voor modern 
toeleveranciersmanagement. Het biedt u de 
mogelijkheid uw efficiency te verbeteren 
en uw toeleveranciers sneller te betalen. 
Het voorkomt spookfacturen en vermindert 
het aantal fouten. De wetgever heeft deze 
voordelen dusdanig belangrijk gevonden, dat 
zij de e-factuur in de aanbestedingswet heeft 
verankerd. Vanaf 18 april 2019 zijn alle overhe-
den verplicht de e-factuur te kunnen ontvan-
gen en verwerken.

In Nederland zijn we goed op weg. De Euro-
pese norm voor de e-factuur is nationaal aan-
gescherpt in Nederlandse gebruiks instructies. 
Daarmee is voor een ieder duidelijk waar een 
e-factuur aan moet voldoen. De Aanbeste-
dingswet is door de Tweede en Eerste Kamer 
goedgekeurd. Daarmee is voor een ieder 
helder wanneer de verplichting ingaat. De 
techniek om een e-factuur te produceren, te 

verzenden, te ontvangen en te verwerken 
is ontwikkeld, beproefd en reeds in gebruik 
genomen. Daarmee is voor iedereen passende 
e-facturatie voorzieningen beschikbaar.

De verhalen in deze bundel laten zien dat 
toeleveranciers, ICT-dienstverleners, inkopers 
en lokale overheden de e-factuur hebben om-
armd. Allen vertellen zij hoe ze de e-factuur 
hebben ingebed in hun organisatie. Niet altijd 
zonder slag of stoot. Soms kost een verande-
ring enige moeite. Maar dat de e-factuur is 
gearriveerd en blijft, dat is zeker. Ik hoop dat 
deze verhalen u inspireren om ook stappen te 
zetten. Want een goed voorbeeld doet goed 
volgen! n

Kornelis Drijfhout
Hoofd programmabureau 
e-factureren PIANOo
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VOORDELEN VAN E-FACTUREREN

Voor veel toeleveranciers en hun klan-
ten betekent e-factureren een veran-
dering in techniek en proces. Waarom 
zouden organisaties deze moeite 
nemen? Het antwoord zit hem vooral 
in de gedeelde voordelen.

In Nederland is het facturatieproces vaak 
efficiënt ingericht. Maar toch is er ruimte voor 
verbetering. De efficiëntie kan omhoog als 
geen handmatige beoordeling meer nodig is 
om de kwaliteit van gegevens te garanderen. 
Het verzenden en ontvangen gaat sneller. Met 
een beveiligde verbinding wordt het uitwisse-
len van facturen ook veiliger, zodat gegevens 
onderweg niet worden gewijzigd en spook-
facturen worden voorkomen. Deze voordelen 
vormen een bijdrage aan de digitale transfor-
matie die veel organisaties doormaken. Het 
biedt kansen voor betere dienstverlening, 
lagere regeldruk, economische groei en een 
veilige en betrouwbare overheid.

Ontwikkeling
De voordelen van e-factureren zijn sinds jaren 
bekend. Al in 2009 heeft de Rijksoverheid 
initiatieven ondernomen om e-factureren 
te stimuleren. Door het vrijblijvende karak-
ter, gebrek aan standaarden en beschikbare 
technische oplossingen bleef het aantal aan 
de overheid verstuurde e-facturen echter laag. 
Ook binnen de Europese Unie worden de 
voordelen die e-factureren biedt voor een ge-
lijke concurrentiepositie en eenduidigheid on-
derkend, ook voor het MKB. Dit heeft geleid 
tot de richtlijn om elektronische facturering 
bij overheidsopdrachten verplicht te stellen.

Rechten en plichten
De Europese richtlijn is sinds begin 2018 
verankerd in de Aanbestedingswet en treedt 
per 18 April 2019 in werking. Vanaf die datum 
zijn alle aanbestedingsplichtige organisaties 
verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en 
verwerken. Het is daarmee een plicht voor 
ontvangers en er ontstaat zodoende een recht 
voor toeleveranciers om e-facturen te mogen 
zenden.
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VOORDELEN VAN E-FACTUREREN

Standaarden
Een belangrijke voorwaarde voor het succes 
van e-factureren zijn open standaarden. Dat 
zijn de afspraken waar iedereen gebruik 
van kan maken. Verzenders, ontvangers en 
ICT-dienstverleners weten zodoende precies 
waar ze aan toe zijn. Bovendien wordt de 
schaalbaarheid vergroot; éénmaal imple-
menteren, vaker gebruiken. Op initiatief van 
de Europese Unie is daarom een Europese 
Norm ontwikkeld die zowel de inhoud van 
een factuur beschrijft (semantiek) als de vorm 

(syntax). Deze zijn verder aangescherpt in 
Nederlandse gebruiks instructies.

Kanaalkeuze
Aanbestedingsplichtige organisaties zijn vrij 
om te kiezen hoe zij e-facturen willen ontvan-
gen. Dit kan via e-mail, een beveiligd netwerk 
of enige andere vorm zoals het gesloten plat-
form van ICT-dienstverleners. In toenemende 
mate blijken overheden te kiezen voor het 
beveiligde netwerk van Simplerinvoicing. Dat 
is vaak een afweging van meerdere aspecten 
zoals informatiebeveiliging, gebruik van open 
standaarden en hierdoor het voorkomen van 
extra werk. Kenmerkend is dat zowel toeleve-
ranciers als ontvangers zelf een keuze maken 
in de wijze waarop ze dit Simplerinvoicing 
netwerk benaderen. Op dit moment bieden 
meer dan 40 ICT-dienstverleners toegang tot 
het netwerk.

Wat is e-factureren? Een elektronische factuur 
(e-factuur) is een digitaal bestand dat vanuit het 
ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan 
worden verwerkt in het andere systeem. Een PDF 
is dus géén e-factuur.
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De techniek voorbij
Inmiddels is aangetoond dat de techniek 
niet langer een issue is. De standaarden en 
oplossingen die in 2009 nog onvoldoende 
voorhanden waren zijn nu wél beschikbaar. 
Ook de vrijblijvendheid is verdwenen. We zien 
dat de adoptie van e-facturen bij overheden 
en andere aanbestedingsplichtige organisaties 
steeds sneller toeneemt. De praktijkvoorbeel-
den in dit boekje gaan niet of nauwelijks over 
techniek. Ze gaan over onderwerpen die de 
techniek voorbij zijn zoals procesverandering 
en onboarding van toeleveranciers.

Procesverandering
Het verwerken van een e-factuur geeft een 
verschuiving binnen de processen van een 
organisatie en betekent vooral een versnelling 
en betere informatievoorziening. Om deze 
voordelen te realiseren zullen de processen 
mee moeten veranderen. Voorbeelden van 
een andere wijze van controle, van goedkeu-
ring en weergeven van facturen komen in dit 
boekje voorbij.

De écht grote voordelen van e-factureren 
bereikt u wanneer u de verwerking 
geheel automatisch laat verlopen. Dat kan 
bijvoorbeeld in de situatie waarbij u volledig 
gebruik maakt van inkooporders. Misschien 
wel de grootste uitdaging daarbij ligt op het 
gebied van proces- en cultuurverandering.

Onboarding van toeleveranciers
De grote voordelen van e-factureren ‘liggen 
in de keten’. Alleen als veel organisaties 
overgaan tot het verzenden en ontvangen 
van e-facturen komen de voordelen in 
hun totaliteit echt tot hun recht. Voor 
een deel van uw toeleveranciers zal dat 
een overbodig perspectief zijn. Zij zien de 
voordelen voor henzelf en zitten ‘latent 
geïnteresseerd’ te wachten totdat ze kunnen 
beginnen. Maar u, als ontvangende partij, 
moet hen daartoe wel een signaal geven. 
Stimuleringsactiviteiten hiervoor worden 
onboarding genoemd. Snellere betaling is 
daarbij een interessante prikkel en aanpassing 
van de inkoopvoorwaarden een meer formele 
mogelijkheid. n
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BIANCA KANTERS, BANKETBAKKER, BANKETBAKKERIJ BOHEEMEN

DE BANKETBAKKER ONBOARDEN

Bianca Kanters is de eigenaresse van 
banketbakkerij Boheemen in het 
Haagse Bezuidenhout. banketbakkerij 
Boheemen is een begrip in Den Haag 
en ver daarbuiten.

De specialiteit van banketbakkerij Boheemen 
zijn de Bosche Bollen. Van verre komen haar 
klanten voor deze lekkernij. Alle ministeries en 
overheidsdiensten in Den Haag weten de ban-
ketbakkerij te vinden en doen geregeld grote 
bestellingen bij haar. Hoewel de banketbak-
kerij klein is, rijden er dagelijks twee bestel-
wagens voor het leveren van de bestellingen 
in de regio. De catering van grote overheids-
organisaties en de levering van bijvoorbeeld 
strandtenten vormen samen ongeveer een 
derde deel van de omzet.
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Banketbakkerij Boheemen had de eer om als 
eerste toeleverancier een e-factuur te sturen 
nadat op 1 januari 2017 het Rijk overstapte op 
e-factureren. Wie dacht dat de kleine toele-
verancier ‘de bakker op de hoek’ niet zo snel 
mee zou kunnen in deze ontwikkeling, vergist 
zich. Het zijn vaak juist de kleine toeleveran-
ciers -de typische MKB-ers- die al snel zijn 
overgestapt op het versturen van e-facturen.
Bij banketbakkerij Boheemen komen de be-
stellingen telefonisch binnen, of per fax, maar 
tegenwoordig komen steeds meer bestellin-
gen binnen via e-mail en via de webshop. De 
klanten en opdrachtgevers kunnen als ze dat 
willen, rechtstreeks betalen via Ideal of ze 
krijgen een e-factuur.

Wanneer zijn jullie begonnen met het 
invoeren van e-facturen?
Bianca steekt van wal: “Begin oktober 2016 
werd ik benaderd door de projectleider van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het 
ministerie wilde mij als ‘kleine toeleverancier’ 
begeleiden in het invoeringsproces. De con-
tactpersoon werd ook echt mijn rechterhand 
in dit traject. Dat was heel erg fijn. De grote 
uitdaging was dat ik geen apart facturatie-
programma gebruik. Mijn facturatie, bestellin-
gen, orders, productie, bezorging en inkoop 
worden door een geïntegreerd ordersysteem 
ondersteund, dat heel specifiek voor de 
banketbakkerijen is ontwikkeld. Dat maakte 
het lastig om de functionaliteit aan te passen 
voor e-facturatie alleen. Die aanpassing zou 
me veel geld hebben gekost. Dus dat was 
geen serieuze optie. Het ordersysteem kan 
wel facturen maken in PDF, maar niet in XML. 
Toen heb ik eVerbinding in de arm genomen. 
eVerbinding is een serviceprovider die van de 

PDF een echte e-factuur in de vorm van een 
XML-bestand kan maken én die e-factuur naar 
het ministerie kan sturen.”

En ging dat meteen goed?
“Nee, zeer zeker niet. We hebben in het begin 
behoorlijk wat aanloopproblemen gehad. Zo 
moesten we werken met een ordernummer 
om de factuur betaald te krijgen. Maar vaak 
werden er geen ordernummers doorgegeven 
bij de bestelling of kwam dat niet in de 
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XML van de factuur; dan moesten we dat 
achteraf weer aanpassen. Het kwam in het 
begin ook vaak voor dat het ministerie tóch 
nog vroeg om de PDF, dat was natuurlijk 
dubbel werk. Later bleek dat bijvoorbeeld 
het ordernummer te lang was. Dat moest dan 
weer aangepast worden. Dus ik heb er in het 
begin véél werk aan gehad.”

“De ministeries moeten 
niet vergeten ook hun 

eigen afdelingen te 
onboarden in de invoering 

van e-factureren. Het 
personeel is zich daar nog 

niet overal bewust van.”

Zijn de problemen nu opgelost?
“We zijn nu bezig om het geïntegreerde or-
dersysteem te vervangen. Weet je, dit systeem 
is speciaal ontwikkeld voor bakkers, dus daar 
moet de sector zelf aan meewerken en geduld 
hebben. In dat nieuwe systeem zit dan dus 
ook een facturatiemodule die e-facturen als 
XML-bestanden kan aanmaken én verzenden. 
Daarnaast zijn de aanloopproblemen zoals 
met ontbrekende ordernummers al sterk 
verminderd. Ja, veel van de initiële problemen 
zijn nu wel opgelost en het gaat steeds beter.”

Worden de facturen ook sneller betaald?
Bianca reageert enthousiast. “Oh jazeker. 
Als het e-factureren goed loopt dan worden 
de facturen ook sneller betaald. Nu is dat al 
zo’n 10% van alle facturen die sneller worden 
betaald en we hopen en verwachten dat dat 
in de toekomst nog verder zal toenemen. 
Maar dat ligt ook aan de processen en de 
cultuur binnen het ministerie.”

Gaat nu alles per e-factuur?
“Nee, nog niet alles, maar steeds meer. Er zijn 
nog klanten die de factuur per post willen 
ontvangen of per e-mail, maar dat wordt snel 
minder. Gelukkig maar. Nu is het nog zo’n 5% 
van de facturen die per post wordt verstuurd, 
en de rest gaat per e-mail of e-factuur, waarbij 
het aantal dat via e-factuur gefactureerd wil 
worden snel toeneemt. Maar ja… dan moeten 
de klanten wel leren om de orders op de goede 
manier bij me aan te leveren.”

Gaat dat aanleveren van de orders dan 
nog niet goed?
“Het meeste gaat goed hoor. Maar het gaat 
toch ook vaak verkeerd. Een voorbeeld: Ik 
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had vandaag toevallig een meneer van een 
ministerie aan de telefoon voor een order 
van 100 Bosche Bollen in Den Haag. Hij wilde 
dat de factuur naar Utrecht ging. Ik zei “ik 
moet dan wel een OIN-nummer hebben.” 
Hij zei: “Dat wordt lastig, ik doe niet aan 
OIN nummers. Stuur de factuur anders maar 
per mail.” Ik sta daar van verbaasd te kijken. 
Er zijn heel veel mensen op de ministeries 
die er geen idee van hebben. Ik moet de 
bestellers uitleggen hoe het werkt. Dat zij 
een bestelling alleen kunnen doen als ze mij 
een inkooporder of een referentienummer 
en een OIN geven. De overheid moet zelf ook 
het goede voorbeeld geven. Dus ik ben maar 
wat blij dat het ministerie van Binnenlandse 
Zaken in oktober 2016 mij onder de arm 
heeft genomen met het invoeringsproces, 
maar de ministeries moeten niet vergeten 
ook hun eigen afdelingen te onboarden in 
de invoering van e-factureren. Daar ligt nog 
een grote uitdaging. De toeleveranciers zijn er 
langzaam maar zeker allemaal klaar voor aan 
het worden.”

Wil je nog terug naar de papieren 
facturen?
“Nee, zeker niet. Dit e-factureren is de 
toekomst. Ik ben er van overtuigd dat het 
alleen maar die kant uit gaat en straks als ik 
het nieuwe geïntegreerde ordersysteem heb, 
dan gaan de e-facturen er vanzelf uit.”

Wat zou je advies zijn op basis van je 
ervaringen tot nu toe.
“Dat is niet moeilijk. Ten eerste gewoon 
beginnen. Het kost tijd en aandacht en daar 
heb je als ondernemer niet altijd de tijd 
voor. Als je er op tijd mee begint dan ben 

je er ook sneller mee klaar. Op de tweede 
plaats, houd er ook rekening mee dat je 
gaandeweg problemen zult tegenkomen. Dat 
is heel normaal. Probleempjes in de techniek 
en in de afstemming. Dus het gaat niet 
vanzelf. Wellicht komt dat omdat ik de eerste 
toeleverancier was die een e-factuur naar een 
ministerie stuurde eind 2016. Dat heb je als 
je voor de troepen uitloopt. Dan krijg je ook 
de kinderziektes. Ten derde een advies aan 
de ministeries. Zij moeten ook zelf ook aan 
onboarding doen van hun eigen organisatie. 
Prima dat ze de toeleveranciers en de kleine 
zelfstandigen zoals ik ondersteunen, dat 
hebben ze in mijn geval werkelijk fantastisch 
gedaan, maar ze hebben ook nog behoorlijk 
wat missionariswerk in hun eigen organisaties 
te doen. Licht je personeel goed in.”

Bianca sluit positief af. Ze vertelt hoe ze een 
telefonische order van een ander ministerie 
kreeg, waarbij de dame die bestelde zei 
“Het moet tegenwoordig met e-factureren, 
mevrouw”, waarop Bianca antwoordde  
“Ja dat weet ik, ik ben er al sinds 2016 klaar 
voor.” n
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HANS HODES, PRODUCTOWNER BILLING ZAKELIJKE MARKT, KPN

NOOIT MEER TERUG NAAR 
PAPIEREN FACTUREN

Hans Hodes is productowner billing 
zakelijke markt voor KPN en ook 
nog eens voorzitter van de billing-
werkgroep Europese Telco’s. KPN 
verstuurde zo’n 10 jaar geleden 
nog 100 miljoen facturen per jaar. 
Daarvan was het grootste deel papier. 
Inmiddels zijn het er nog 80 miljoen, 
waarvan 10% zakelijk.

Hans kijkt terug: “Je kunt je er tegenwoordig 
haast geen voorstelling van maken hoeveel 
papier er werd gebruikt. Daar willen we ab-
soluut niet meer naar terug. Inmiddels is pa-
pierloos middels een e-mail met PDF ook niet 
meer voldoende. Dan liever e-factureren, dat 
is waar wij bij KPN al heel snel de voordelen 
van inzagen. Maar het gaat nooit zo hard als 
je wil dat het gaat. Toch zien we nu voor het 
eerst de vraag naar e-facturen sterk groeien.”

Is Nederland er klaar voor?
“Belangrijk daarbij is dat inmiddels 80 tot 90 
boekhoudpakketten in de Nederlandse markt 
al in staat zijn om e-facturen te verwerken. 

En dat aantal neemt maandelijks toe. Voor de 
onderkant van de zakelijke markt sturen we 
daarom naast de PDF ook een XML-bestand 
mee. Dat bevat de factuur op totaalniveau 
met de btw-onderbouwing en is voldoende 
voor klein-zakelijke klanten. Het leuke is dat 
je daarmee gelijk volume creëert. Per maand 
sturen we dit naar zo’n 200.000 klanten, nog 
niet via het Simplerinvoicing netwerk, maar 
dat is wel de volgende stap. Helaas kunnen 
we niet zien hoeveel klanten het daadwerke-
lijk gebruiken.”

Wat is je ambitie?
“Uiteindelijk wil ik dat we zoveel mogelijk op 
Simplerinvoicing overstappen. Dat is de beste 
oplossing in al haar facetten. Dat doen we 
door onze wijze van verzending stapsgewijs 
aan te passen vanaf eind 2018. Klanten kun-
nen dan zelf online op de KPN portal instellen 
hoe ze de factuur willen ontvangen. Dat moet 
nu nog via de KPN-servicedesk. Het levert 
klanten en ons veel gemak op als klanten zelf 
de overgang naar Simplerinvoicing kunnen 
instellen. Stel je voor dat we een half miljoen 
maal een kwartiertje werk per factuurstroom 
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kunnen besparen. Dat is tijd en moeite die 
we anders kwijt zijn aan het doornemen van 
instellingen met de klanten en het bellen en 
mailen met hen. Die tijd ben je dus aan beide 
zijden kwijt. Dat is dan circa 100.000 uur die 
bij de klant en KPN aan interessantere zaken 
kan worden besteed in plaats van aan admi-
nistratie.”

Meer voordelen
Maar Hans ziet meer voordelen. “Factuurver-
werking op basis van Simplerinvoicing scheelt 
een enorme hoeveelheid werk bij de ontvan-
ger. Bij KPN zien we een ontwikkeling dat het 

aantal vragen over de facturen minder wordt 
als je overstapt op e-factureren. Het contro-
leproces en de betaalbaarstelling richting de 
klant worden grotendeels automatisch. Alleen 
op uitzonderingen wordt nog geacteerd. Als 
het hele proces automatisch verloopt (inclu-
sief de incasso) dan kost dat dus daar ook 
veel minder tijd. Het gaat sneller en vrijwel 
foutloos.”

Simplerinvoicing als ‘default instelling’
Hans legt uit. “Waar we naar toe willen in 
2020/2021 is ‘default Simplerinvoicing’. We 
melden onze klanten dan alleen nog “Ik zie 
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dat u op Simplerinvoicing zit, vanaf heden 
ontvangt u onze facturen langs die weg”. 
Voor de korte termijn willen we echter dat 
de klant zelf bewust de keuze maakt voor 
Simplerinvoicing en niet wordt ‘verrast’. Dat 
is onze lijn. We denken met onze klanten 
mee en we willen dat per klant en per fac-
tuurstroom de klanten zelf hun voorkeuren 
aangeven via de portal. Door de keuze te 
gaan vermelden in de portal triggeren we de 
klanten ook om na te denken over de manier 
waarop zij in de breedte de binnenkomende 
facturen laten verlopen. Dat is mooi want 
dat brengt onze klant in de driver’s seat. Veel 
van onze zakelijke klanten versturen zelf 
natuurlijk óók facturen. En hoe eerder ze dat 
versturen en ontvangen integraal in hun be-
drijfsvoering opnemen des te sneller en groter 
is de adoptie.”

Heb jij het idee dat KPN straks helemaal 
overstapt op e-facturen?
“Jazeker! In 2010 zaten we op 60% papierloos. 
En nu zo’n 97% papierloos van de huidige  
80 miljoen. Dat is nog altijd 3% papier en dat 
betekent 2,5 miljoen papieren facturen per 
jaar. Dat kost nog steeds een hoop geld. Het 
streven is om daar in de zakelijke markt per 

2021 definitief een punt achter te zetten. Het 
vooruitzicht dat het grootste deel van de klan-
ten nu al technisch in staat is om e-facturen 
te ontvangen maakt dat die ambitie zonder 
meer realistisch is. Dus waar ik op aanstuur is 
dat wij volledig op e-facturen overstappen. In 
2019 moeten alle factuurstromen voor onze 
klanten van MKB en groter de mogelijkheden 
kennen en vanaf 2021 moet de situatie dat 
je géén e-factuur verzendt en ontvangt de 
uitzondering zijn!”

Welke uitdagingen hebben jullie 
ondervonden?
“De allergrootste hobbel was het ontbreken 
van een standaard en het ontbreken van  
Nederlandse en Europese regelgeving. Beide 
zijn opgelost. Er zijn duidelijke standaarden 
en de standaarden worden ook beheerd. De 
nationale en Europese overheden hebben 
e-factureren in wet- en regelgeving opgeno-
men. We zijn blij dat er nu een duidelijke stan-
daard is en dat er duidelijke Europese regels 
bestaan. Daardoor kunnen we nu toekomst-
vast onze processen en systemen aanpassen 
om e-factureren vastberaden door te voeren.”

“ De allergrootste hobbel was: 
Het ontbreken van een standaard 
en het ontbreken van Nederlandse en 
Europese regelgeving. 
Beide zijn opgelost”
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En hoe gaat het verder?
“We zijn blij dat we op Simplerinvoicing over-
stappen maar we willen wel weten welke or-
ganisaties en klanten van ons via het netwerk 
e-facturen kunnen uitwisselen. Er zouden nu 
meer bedrijven moeten aansluiten op Simpler-
invoicing. Dat gebeurt ook wel, het aantal 
groeit, maar er zou wat ons betreft nog een 
tandje bij kunnen. Er zou eigenlijk een soort 
actie moeten worden gestart om bijvoorbeeld 
10.000 toeleveranciers en klanten per maand 
op Simplerinvoicing te krijgen. Het gaat 
nu echt te langzaam. Peppol zou een soort 
gouden gids moeten hebben. Wellicht dat 
als bijvoorbeeld de KvK en Simplerinvoicing 
samenwerken dit een versnelling kan geven. 
Ik zie hier ook een rol voor de banken en de 
accountants. Wellicht dat Simplerinvoicing 
samen met die partijen bedrijven en overhe-
den kan activeren om hen op Simplerinvoicing 
te krijgen. Dat betekent ook dat de drempel 
omlaag gaat als de bedrijven het via hun 
bank, brancheorganisaties of accountants te 
horen krijgen.”

Dus niet meer terug naar het verleden?
“Nee zeker niet. Nog los van de vrachtwagens 
vol met papieren facturen die wekelijks de 
printstraten verlieten was het gewoon te om-
slachtig en foutgevoelig. Twintig jaar geleden 

hadden we bij vaste telefonie alleen al circa 
500 facturisten zitten. Ik schat dat we toen 
in totaal zelfs tussen de 1.200 en 1.500 man 
hadden werken die zich met de facturen be-
zighielden. Nu heb ik er nog maar 50 waarvan 
driekwart bezig is met de 60 grootste klanten. 
Bijkomend voordeel is dat bij de invoering van 
e-factureren je administratie ook veel transpa-
ranter wordt. Je ziet waar de inefficiënties zit-
ten. Daarmee is e-factureren ook een kataly-
sator om je administraties op orde te brengen 
en te houden. Dat betekent voor zowel ons 
als toeleverancier, maar ook onze klanten veel 
minder herstelkosten. En het wordt nóg beter 
als je alle purchase-to-pay processen gaat 
integreren. Wanneer je ook de voorkant – de 
inkoop – gaat standaardiseren (e-ordering 
red.) gaat het nog veel sneller en foutlozer. 
Helaas is daar de Europese regelgeving nog 
niet voor ingericht. Maar nu moet eerst het 
e-factureren breed worden ingevoerd en dat 
is een kwestie van gewoon doen.”

Wat zijn je tips...
“Breng je processen goed in kaart voor je 
start, zodat je weet waar je aan begint en 
waar de veranderingen ingrijpen. Stap niet 
in één klap over, maar start klein. Zodra het 
moeilijk dreigt te worden weet je dan dat je 
de verkeerde dingen aan het doen bent.” n
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Harrie Veldman, teamleider Financiën 
bij de gemeente Meppel, steekt  
meteen van wal. “We zijn zo’n drie  
jaar geleden begonnen. We waren er 
vroeg bij, misschien zelfs als één van  
de eersten.

HARRIE VELDMAN, TEAMLEIDER FINANCIËN, 
GEMEENTE MEPPEL

HET PILOTPROJECT 

Er kwam een Europese subsidie voor een pilot-
project e-factureren. Aangezien wij in Meppel 
een burgemeester hebben die innovatie hoog 
op de agenda heeft staan, was het niet moei-
lijk om hem te overtuigen dat we daar aan mee 
zouden gaan doen. We hadden van te voren 
aangegeven dat we daar graag iets mee wilden 
doen. We deden in het verleden al vrij veel 
pilots met VNG realisatie en deze pilot e-factu-
reren zagen we ook zitten. Een jaar of vijf ge-
leden dachten we simpel gezegd “alles wat uit 
Den Haag komt, dat wordt ons toegezonden 
en dat overkomt ons zomaar”. Maar nu willen 
we juist meer zelf aan het roer staan.” Vandaar 
dat we graag aan dit soort pilots meedoen. En 
daar worden we nu ook vaak voor gevraagd. 

De medewerkers vinden dat prachtig. Vooral 
de ICT-afdeling. We zijn samen met onze soft-
wareleverancier Centric met de pilot gestart.”

Welke uitdagingen zijn jullie 
tegengekomen?
Voorlopers zijn vaak degene die de weg nog 
moeten vinden. Harrie benoemt de uitdagin-
gen: “Onze kennis was niet op orde. Maar met 
de hulp van de eigen afdelingen Inkoop en 
I&A, maar ook van Centric, VNG realisatie, en 
vooral PIANOo hebben we een steile leercurve 
doorgemaakt. We hadden aan de start een dis-
cussie over Simplerinvoicing en dan met name 
over de verschillen tussen SI Lite (e-mail) en SI 
Full (netwerk). Die discussie werd al snel in het 
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voordeel van SI Full beslecht. Bij de e-mailvari-
ant bleek het toch nog steeds mogelijk te zijn 
dat er verschillende invullingen aan de UBL 
standaard kon worden gegeven, dat was geen 
echte oplossing. Wil je echt de voordelen van 
e-factureren benutten, dan is zonder twijfel de 
Simplerinvoicing standaard over het Simplerin-
voicing netwerk (dus SI-Full) de beste optie.”

Heeft de informatiebeveiliging ook een rol 
gespeeld bij die keuze?
“Vooral in aanloop naar de AVG zijn die eisen 
strenger geworden. Het wordt eentonig maar 
op het gebied van informatiebeveiliging is er 
geen betere oplossing dan SI-Full. Uiteraard 
moest er ook wat in de techniek geregeld wor-
den, zoals firewall instellingen, maar dat was 
binnen één uur geregeld.”

Was er nog meer winst te behalen?
“De processen in de gemeente zijn nogal 
verschillend. Dat was natuurlijk wel bekend, 
maar meer als gevoel. Nu we de processen 
goed bekeken zagen we waar we niet erg 
efficiënt bezig waren. Veel taken in controle en 
goedkeuring zijn nu verbeterd of juist verval-
len. De invoering van e-factureren maakt het 

verwerken van papieren facturen -het scannen 
en herkennen- overbodig, ook het handmatig 
controleren zoals bij de PDF is niet nodig. Fou-
ten komen niet meer voor en de goedkeuring 
kan makkelijker en sneller. Dus dat scheelt bij 
elkaar veel werk. Al met al zijn we van 2 fte 
naar 0,7 fte gegaan.”

Wie moeten er in dit pilotproject nog 
meer aan tafel zitten wil het succesvol 
zijn?
“We dachten meteen aan I&A en Financiën, 
maar ook Inkoop en de toeleveranciers zelf. 
Dat was eigenlijk een no-brainer. Wil je de 
pilot laten slagen, dan moet je alle belang-
hebbenden meteen betrekken. Dat was een 
belangrijke succesfactor.” Tevreden kijkt 
Harrie terug op het project. “Dus al met al 
kwamen we de uitdagingen snel te boven 
en werden de problemen relatief snel opge-
lost. Er werd wel eens de vraag gesteld naar 
de business case voor het project. Maar dat 
vonden we eigenlijk een overbodige vraag. 
De overheden zijn verplicht om e-facturen te 
ontvangen en te verwerken per april 2019. Dat 
is de wet. Daar moeten de overheden gewoon 
aan voldoen.” n

“ Mijn advies is: 
Doe het gewoon, 
als je nog niet 
gestart bent dan 
is nu het moment. 
Begin gewoon en 
houd het simpel.”
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NATASJA HUISKES-HEIJMANS,
CONTROLLER OPERATIONS, HEIJMANS

HEIJMANS IS ER KLAAR VOOR

Heijmans is een beursgenoteerd 
bedrijf dat actief is op het gebied 
van vastgoed, woningbouw, utiliteit 
en infrastructuur. Het bedrijf werkt 
voor woonconsumenten, bedrij-
ven en overheden. Tot de opdracht-
gevers behoren niet alleen het 
Rijk en lokale overheden maar ook 
andere aanbestedende diensten en 
woningcorporaties.

Nu het Rijk, zoals Rijkswaterstaat -één van de 
grootste opdrachtgevers- al sinds 1 januari 
2017 is overgegaan op e-factureren, realiseert 
Heijmans zich dat de overige overheden en 
aanbestedende diensten in april 2019 zullen 
volgen. Dat betekent een gelegenheid voor 
een enorme verbetering van het facturatie-
proces.

Hoe zijn jullie begonnen?
Natasja Huiskes-Heijmans is Controller Opera-
tions. “Wij zijn in oktober 2017 gestart met de 
invoering van e-factureren. Dat deden we in 
de vorm van een pilot samen met onze groot-

ste opdrachtgever in het publieke domein: 
Rijkswaterstaat. Beide organisaties gebruiken 
SAP als financieel systeem dus we dachten 
dat het relatief eenvoudig gerealiseerd kon 
worden. Toch moest er bij ons beiden nog 
aanpassingen in het financieel systeem wor-
den aangebracht. E-factureren op basis van 
XML in plaats van PDF veronderstelt dat de 
juiste informatie, zoals bestelnummers, op 
de goede plek in het bestand staan. Geluk-
kig zijn daarvoor goede standaarden en met 
goed onderling overleg zijn we daar vrij snel 
uitgekomen.”
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Dat lijkt mee te vallen. Waren jullie toen 
klaar?
“Nee, daarnaast hebben we ook aanpassingen 
moeten maken in de stamgegevens van het 
debiteurenbestand. Dit is in eerste instantie 
best wel even wat werk, maar dat is eenmalig. 
We hebben besloten om de e-facturen niet 
rechtstreeks naar Rijkswaterstaat te sturen maar 
daar een serviceprovider voor te gebruiken. We 
hebben gekozen voor Basware. Deze service-
provider zorgt ervoor dat wij ons geen zorgen 
hoeven te maken over controles, beveiliging, 
adressering en aflevering. We kunnen nu de 
factuurinformatie sturen los van de bijlagen. 
Dit zorgt voor veel blijvend gemak aan beide 
kanten.”

Dus, vanaf nu versturen jullie alleen nog 
maar e-factureren aan Rijkswaterstaat?
“We zien bijvoorbeeld dat Rijkswaterstaat in 
de overeenkomst voor het A1 project bij Azelo 
al heeft aangegeven hoe zij de facturen wenst 
te ontvangen, met een e-factuur dus. E-factu-
reren komt nu ook in de aanbestedingen en 
contracten voor. Het is te verwachten dat dit 
straks door onze andere opdrachtgevers bij de 

overheid ook veel meer in de aanbestedings- 
en selectieprocedures genoemd wordt. En dat 
e-factureren als vaste afspraak in de overeen-
komsten wordt opgenomen. Daar hebben we 
allemaal voordeel van. Doordat we het fac-
turatieproces zijn gaan moderniseren samen 
met Rijkswaterstaat, worden de facturen nu 
binnen 6 dagen betaald.”

Hoe nu verder?
Natasja blikt alvast vooruit: “Vanuit gemeen-
ten en provincies hebben we nu nog weinig 
gehoord als het gaat om e-factureren maar 
we verwachten dat dit eind dit jaar en begin 
2019 wel zal losbarsten. Wij zijn er in ieder 
geval klaar voor. Laat de gemeenten, provin-
cies en waterschappen maar vooral met ons 
contact opnemen en dan regelen we samen 
met hen dat wij e-facturen kunnen sturen en 
zij kunnen ontvangen en verwerken.” n

“ En dat e-factureren als 
vaste afspraak in de 
overeenkomsten wordt 
opgenomen. Daar hebben 
we allemaal voordeel van.”
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MARK PESSEL, TEAMLEIDER FINANCIËN, GEMEENTE EERSEL

NOG MAAR 5% OP PAPIER, 
DE REST IS DIGITAAL

De gemeente Eersel begon al in 
2014 met het moderniseren van het 
factuurproces. Men stapte toen over 
van papier op PDF. Mark Pessel, team-
leider Financiën van de Gemeente 
Eersel, vertelt verder: “Het idee om 
daarna door te pakken met e-facture-
ren kwam voort uit de behoefte aan 
een geïntegreerde archieffunctie. Dat 
hadden we toen nog niet. We zijn 
begonnen met scannen en herkennen 
van papieren facturen.

Het eerste wat we deden was de ons bekende 
toeleveranciers een brief sturen. We hebben 
hen gevraagd om de facturen in PDF formaat 
te sturen zodat we ze kunnen scannen, her-
kennen en archiveren. Dat was al een enorme 
stap in de goede richting, maar we wilden 
méér. We zagen al heel snel de voordelen van 
de directe verwerking van e-facturen die als 
XML-bestanden binnenkwamen.”

Maar daar bleef het niet bij…
“In 2017 hebben we het project een vervolg 
gegeven en besloten dat we de factuur als 
een echte e-factuur willen krijgen, dus als 
XML. En toen is het snel gegaan. Inmiddels 
willen we dat alle facturen nu gewoon via het 
Simplerinvoicing netwerk gaan binnenkomen. 
Dat is het ultieme doel.”

Hoe is e-facturatie bij jullie 
geïmplementeerd?
Mark legt uit: “Wij gebruiken het programma 
e-invoice voor ontvangst van digitale factu-
ren. Een PDF wordt gescand en herkend. Is het 
de juiste toeleverancier en klopt het bedrag? 
Dan volstaat een snelle controle. 97% komt 
op deze manier binnen. De stap naar XML is 
niet groot. Want het mooie is dat e-invoice 
software in eerste instantie kijkt naar de XML. 
Daarop doet het pakket de controleslagen 
automatisch en vanzelf. Onze budgethouder 
heeft er veel minder omkijken naar. Dat is wel 
zo handig. Bijkomstig gevolg is dat we nu nog 
maar 0,7 fte (nog maar één medewerker) in 
dienst hebben die de facturen bij ons contro-
leert en verwerkt. Dat scheelt bij ons 0,3 fte 
ten opzichte van vroeger.”
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Zo, dus jullie zijn klaar?
“We zijn dus inderdaad al klaar met e-fac-
tureren en staan op groen op de monitor 
van het PIANOo programmabureau. Maar 
we gaan verder. Samen met onze afdeling 
Inkoop werken we aan het aanpassen van 
onze inkoopvoorwaarden. Daar nemen we 
de kredietbeheerders ook in mee. Goede en 
intensieve communicatie is belangrijk in het 
invoeringsproces. Dat kan bij ons ook vrij ge-
makkelijk. We zijn immers een kleine gemeen-
te. Maar dat is nog niet alles, ik wil meer. We 
gaan straks volledig over naar het ontvangen 
via het Simplerinvoicing netwerk. Op termijn 
willen we dat met alle andere vier samen-
werkende Kempengemeenten realiseren via 
een gemeenschappelijke regeling. Dat doen 
we vooral om kosten te beperken. Je ziet hoe 
makkelijk het is. We zijn klein begonnen en 
gaan stap voor stap vooruit.”

Wat zijn jullie ervaringen tot zo ver?
“We merken dat de kredietbeheerders niet 
eens meer de PDF hoeven te zien. Eigenlijk 
is dat heel van zelf gegaan. Er zijn heel veel 
toeleveranciers die zowel de XML als de PDF 
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versturen, dus waarom zouden we dat willen 
omkatten terug naar PDF? Dat is nergens 
meer voor nodig. Het is ook fijn om te zien 
dat toeleveranciers zoals Yacht en Randstad 
uit zichzelf naar ons toe komen om een pilot 
te starten.” Maar niet alles verliep rooskleurig 
geeft Mark aan. “We liepen nog wel tegen 
een paar kinderziektes aan. Maar omdat we 
dat met vijf organisaties doen, werkt de op-
lossing gelijk voor alle gemeenten.”

“Grote toeleveranciers wel en kleine niet 
aan de e-factuur”, of is dat een fabeltje?
“Ik vind dat een fabeltje. Bij ons was een 
kleine toeleverancier juist de eerste die een 
e-factuur stuurde. Dat zijn leuke trajecten, 
daar kun je veel van leren, en we kunnen onze 
processen makkelijk bijstellen. Onze aanname, 
dat we nog niet over gaan omdat de kleine 
toeleverancier er nog niet klaar voor is, is een 
drogreden gebleken. We zien dus dat de klei-
ne toeleveranciers er al vaak klaar voor zijn.”

En hoe gaan jullie verder?
Er is nog genoeg werk aan de winkel weet 
Mark. “De uitdaging zit áchter onze voordeur. 
We moeten onze eigen organisatie nog aan-
passen. Dat heeft twee aspecten: het goed-
keuren van de facturen en het aanpassen van 
de inkoopfacturen. We laten zien dat we niet 
alleen de achterkant doen (de controle en de 
goedkeuring) maar ook de voorkant (name-
lijk de inkoopvoorwaarden). De processen 
kunnen nog verder geoptimaliseerd worden. 
Daarnaast hebben we als gemeente de visie 
dat we duurzaam en innovatief willen zijn. 
Met e-factureren kunnen we dat allebei waar 
maken.” n

“ Eigenlijk is het stapsgewijze 
invoeren van e-factureren 
verrassend makkelijk gegaan.”

“Onze aanname, 
dat de kleine 

toeleverancier er 
nog niet klaar voor 

is, is een drogreden 
gebleken.”
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ARIE VAN DUIN, INKOOPADVISEUR, PROVINCIE ZEELAND

DOE HET SAMEN MET JE 
 TOELEVERANCIER

De provincie Zeeland heeft een 
inkoopvolume van zo’n €90 miljoen 
per jaar, op een begroting van zo’n 
€240 miljoen. De provincie ontvangt 
zo’n 12.000 facturen per jaar en dat 
aantal neemt de laatste jaren alleen 
maar toe.

Arie van Duin is inkoopadviseur voor de 
provincie Zeeland en belangrijk pleitbezorger 
voor de overstap op e-factureren. Hij heeft al 
ruim 34 jaar ervaring in alle aspecten van de 
financiële bedrijfsvoering van de provincie. 
Arie vertelt: “Toen e-factureren enkele jaren 
geleden begon op te komen zijn we als pro-
vincie meteen aan de slag gegaan. We waren 
destijds genoodzaakt vrij plotseling gebruik 
te gaan maken van het inkoopsysteem van de 
firma Esize. De toeleverancier van het oude 
systeem hield er namelijk van het ene op het 
andere moment mee op. Dat betekende dat 
er in een uiterst korte tijd - zo’n drie maan-
den –niet alleen een nieuw pakket moest 
komen, maar ook een omslag in ons denken. 
We hebben direct de relatie tussen inkoop 

en e-factureren gelegd. We hebben gekozen 
voor een centraal inkoopplatform. Voor het 
automatiseren en integreren van niet alleen 
de bedrijfsbrede inkoopprocessen, maar ook 
de factuurverwerkingsprocessen.”
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“Het feit dat wij een 1-op-1 relatie met 
onze toeleveranciers zijn aangegaan heeft 

geleid tot een succesvol project.”

Hoe hebben jullie dat zo snel aangepakt? 
“Het vernieuwen van ons factuurproces heb-
ben we samen met de toeleveranciers gedaan. 
We zijn gestart met 10 tot 15 toeleveranciers. 
Dat aantal hebben we met opzet beperkt 
gehouden, zo konden we nog steeds persoon-
lijk contact met elkaar houden. We hebben 
die toeleveranciers benaderd en gevraagd of 
ze bereid waren om met ons te testen. Alle 
toeleveranciers hebben we uitgelegd hoe zij 
ons een e-factuur konden sturen. Soms was het 
genoeg om even te bellen of te mailen. Soms 
echter, ging ik bij ze langs. Omgekeerd kwam 
ook voor. Dan kwamen toeleveranciers aan ons 
vragen hoe zij ons een e-factuur konden stu-
ren.” Arie vertelt over de succesfactor van het 
project. “Het feit dat wij een 1-op-1 relatie met 
onze toeleveranciers zijn aangegaan heeft ge-
leid tot een succesvol project. Die persoonlijke 
benadering, waarbij je uitlegt waarom en hoe 
een en ander aangepast moet worden, leidt er 
toe dat de toeleverancier dat sneller accepteert 
en bereid is een oplossing te zoeken.”

Waren de toeleveranciers tevreden met 
het resultaat?
Arie reageert enthousiast “Ja zeker. En vooral 
nu blijkt dat de betalingstermijn aanzienlijk 

is verkort. Ook mijn collega’s hadden dat niet 
verwacht. Wij hebben helemaal geen achter-
standen meer!”

Met welke toeleveranciers zijn jullie 
begonnen?
“Een van de criteria voor de selectie van de 
pilottoeleveranciers was dat ze in de factu-
ren specifieke gegevens moesten meegeven. 
Gegevens die voorkwamen in het standaard-
format van de e-factuur. Sommige toeleveran-
ciers bleken dat niet te kunnen; hun proces-
sen waren niet op orde. Die facturen waren 
incompleet en dus vielen ze uit. Dan zie je hoe 
belangrijk standaarden zijn en hoe belangrijk 
het is om je aan die standaarden te houden.”

Zijn de geselecteerde toeleveranciers 
nu ook instaat andere overheden 
e-factureren te sturen?
“Ik heb ook veel contact met de gemeenten 
Vlissingen, Terneuzen en Schouwen-Duiveland. 
We constateerden dat we veel overlappingen 
hadden in onze toeleveranciersbestanden. Dat 
betekent dus dat andere overheden er van 
profiteren als wij als provincie met onze toe-
leveranciers goede afspraken kunnen maken 
over het gebruik van standaarden. Immers, 
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als een e-factuur bij ons goed binnenkomt en 
verwerkt wordt dan is het heel aannemelijk 
dat vergelijkbare facturen ook bij Terneu-
zen, Schouwen-Duiveland of Vlissingen goed 
binnen komen. Samenwerken en persoon-
lijk contact zijn ook hier weer de sleutel tot 
succes.” n
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RENÉ VAN DER WIJNGAART, MEDEWERKER AO/IC
GEMEENTE HENGELO

EERST ORGANISEREN, 
DAN AUTOMATISEREN
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Vier jaar geleden begon de gemeente 
Hengelo met de verwerking van 
facturen die als PDF binnen kwamen. 
René van der Wijngaart, mede-
werker AO/IC: “Die PDF-bestanden 
werden vrijwel automatisch omge-
zet via Kofax naar ons financiële 
systeem. We waren redelijk blij met 
deze oplossing en de toeleveran-
ciers ook. Het was een hele verbe-
tering ten opzichte van de papieren 
facturen en de verwerking was goed-
koper. We hebben echter vanaf het 
begin gezegd: “Het is heel mooi, die 
PDF, maar het is slechts een eerste 
opstapje naar de verwerking van 
echte e-facturen.”

“Daarom zijn we vorig jaar, toen de software 
beschikbaar kwam, de Aanbestedingswet 
gepubliceerd was én de standaarden waren 
ontwikkeld, begonnen met de invoering van 
e-factureren.”

Wie moet er bij zo’n project betrokken 
worden?
“We hebben goed nagedacht over wie we 
erbij willen betrekken. Dan kom je snel uit bij 
Financiën, Inkoop en ICT. Tegen de collega’s 
van die laatste afdeling hebben we gezegd: 
“Ga nog maar even achterover zitten, we 
komen over een paar maanden bij je terug. 
Eerst moeten we bij Financiën en Inkoop zelf 
de visie, het beleid en de toekomstige verwer-
kingsprocessen goed op een rijtje zetten.” Dat 
is een goede werkwijze gebleken. Hoewel ICT 
een hele belangrijke partij is in dit project, 

moet de business zelf eerst in de driver’s seat 
gaan zitten.”

Beginnen bij de business; waar liep je 
zoal tegenaan?
“Bij het beoordelen van de processen kwa-
men we er bijvoorbeeld achter dat niet altijd 
volgens het betreffende mandaat werd 
gewerkt.” René licht toe: “We zagen dat soms 
degene die de opdrachtverlening verstrekte 
of goedkeurde dat eigenlijk niet mocht doen. 
Dat hebben we rechtgezet door met bijna alle 
bestellers en budgethouders het gesprek aan 
te gaan. Hierin is het proces uitgelegd en het 
verhaal achter inkoop, opdrachtverlening en 
factuurverwerking verduidelijkt.” 
“We hebben ook besloten om routecodes te 
gaan gebruiken voor alle kanalen. Daardoor 
wordt de e-factuur meteen de organisatie 
ingeschoten en komt deze rechtstreeks bij de 
besteller terecht voor de controle. Door het 
gebruik van routecodes hebben we betere af-
spraken kunnen maken over ‘wie controleert 
nu wat’.”

En wanneer hebben jullie ICT erbij 
betrokken?
René hanteert het aloude motto ‘eerst or-
ganiseren, dan automatiseren’. “Veel van dit 
soort vragen zijn tijdens de uitvoering van het 
project gesteld en beantwoord vóórdat ICT er 
bij betrokken werd. Vragen die beantwoord 
werden waren onder andere: hoe formuleren 
we nieuwe inkoopvoorwaarden, wat komt er 
in de inkooporderbrief te staan en hoe ziet de 
archiveringsstrategie er uit. Dus al met al zijn 
in de voorbereidingsperiode heel wat proces-
sen onder de loep genomen en verbeterd. We 
hebben gedurende deze fase met maar liefst 
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zo’n 150 mensen binnen de organisatie ge-
sproken. Pas daarna maakten we de concrete 
stap naar ICT.”

Voor welk kanaal hebben jullie gekozen?
René: “Met betrekking tot de kanaalkeuze 
waren we vrij snel klaar. We hebben in het 
project expliciet gekozen voor Simplerinvoi-
cing. Dat was eigenlijk geen discussie. Het 
standaardformaat van het XML-bericht, de 
beveiliging, de afhandeling, de aansluiting via 
het accesspoint van Centric en de brede accep-
tatie van Simplerinvoicing door overheid en 
bedrijfsleven maakten dat die keuze vrij snel 
genomen kon worden. E-mail met een e-fac-
tuur accepteren we niet. We maken duidelijke 
keuzes en we communiceren die ook helder.”

Hebben jullie die keuzes ook vastgelegd 
in de factuurvoorwaarden?
René: “We hebben bij de aanpassing van de 
factuurvoorwaarden best wel even een tijdje 
stil gestaan, want het is een belangrijk onder-
werp. Het is een belangrijk stuk in de commu-
nicatie naar je eigen organisatie toe. Daarin 
leggen we uit hoe wij in Hengelo naar buiten 
treden als het om e-facturen gaat. Het is ook 
een belangrijk stuk richting de toeleveran-
ciers. Die moeten immers wel begrijpen hoe 
zij moeten factureren. In die factuurvoorwaar-

den hebben we overigens wel alle kanalen 
benoemd. In principe hanteren we namelijk 
nog alle kanalen. Naast de e-factuur ook nog 
papier en PDF.” René vult aan: ”Daarnaast heb-
ben we ook uitgelegd waarom en onder welke 
omstandigheden we een factuur weigeren. En 
ten slotte hebben we een uitleg gegeven over 
onze ideeën en visie op e-factureren. Al die 
informatie hebben we naar onze bestaande 
toeleveranciers gestuurd en dit staat ook op 
onze website www.hengelo.nl/factuur. Tenslot-
te verwijzen we in elke inkooporderbrief naar 
de inkoop- en factuurvoorwaarden.”

Hoe reageren de toeleveranciers?
“Het mooie is dat we gebeld worden door 
toeleveranciers die onze factuurvoorwaarden 
hebben gelezen; laatst nog door Randstad. 
Zij kondigden aan dat ze nog niet klaar waren 
voor e-factureren, maar dat ze verwachten dat 
ze dat ná de zomer wel zouden zijn en dat ze 
dan ook e-facturen gaan versturen. Op zo’n 
moment weten we dat we het goed doen.”

Heb je nog tips
René benoemt nog een paar tips “Ik adviseer 
om één aanspreekpunt in de organisatie te 
benoemen die beschikbaar is om de toeleve-
ranciers te informeren. Bij ons was dat iemand 
bij Financiën, die nauw betrokken was bij het 
project Invoering e-factureren. Op de tweede 
plaats is het belangrijk om blijvend te commu-
niceren over de (nieuwe) factuurvoorwaarden 
en daar naar te verwijzen. Dat brengt een 
goede dialoog tot stand met je toeleveran-
ciers.” René rond af met een verwijzing naar 
de site van PIANOo: “gebruik de handreikin-
gen als leidraad, zoals de voorbeeldbrieven 
voor toeleveranciers.” n

“We hebben 
het in Hengelo 

uitdrukkelijk niet 
opgepakt als een 

IT-project.”

http://www.hengelo.nl/factuur
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MARC ROSIER, WETHOUDER FINANCIËN
GEMEENTE ZOETERMEER

ZOETERMEER VERKORT 
BETALINGSTERMIJNEN 
DOOR E-FACTUREREN

Marc Rosier is wethouder van de 
100.000+ gemeente Zoetermeer. Hij 
heeft onder andere Financiën in zijn 
portefeuille. Sinds een aantal jaren 
vervult hij een aanjaagrol voor e-fac-
tureren. Niet alleen binnen zijn eigen 
gemeente, maar ook als ‘zende-
ling’ naar alle andere gemeenten in 
Nederland.

Zijn zendingswerk liep parallel met de imple-
mentatie van e-factureren binnen de gemeen-
te Zoetermeer zelf.

Wat waren de ervaringen met het 
implementatietraject?
Marc: “We zijn in Zoetermeer al een aantal 
jaren geleden gestart. Het was toen nog een 
flinke zoektocht naar voorhanden zijnde 
voorzieningen en de beste oplossingen. En 
dat was destijds geen appeltje eitje. Het ging 
gepaard met de nodige hobbels op ons pad. 
Dat krijg je als je voorloopt op de ontwikke-
lingen. Maar inmiddels zijn we al geruime tijd 
helemaal klaar om e-facturen te ontvangen 

via het Simplerinvoicing netwerk. Sterker nog; 
we hebben inmiddels werkende e-facturatie-
stromen met een aantal toeleveranciers. Dat 
mogen er trouwens nog veel meer worden. 
Hoe sneller hoe beter.”

Wat is uw ambitie op het terrein van 
betalingstermijnen?
Het kan de wethouder blijkbaar niet vlug 
genoeg gaan. Niet alleen vanwege de voorde-
len zoals gemak, kostenvoordelen en minder 
fouten. Marc licht zijn ambitie toe: “Natuurlijk 
zijn er de bekende en interessante voordelen 
te behalen. Die voordelen zijn ook aange-
toond, onder andere in onderzoek van Deloit-
te. Maar waar ik al een aantal jaren geleden 
op ingezet heb, is het terugdringen van be-
taaltermijnen. Die zijn bij veel gemeenten in 
Nederland nog steeds te lang. Dat vind ik naar 
toeleveranciers gewoon niet kunnen. Daar 
worden we als Nederlandse gemeenten dan 
ook bij herhaling voor op de vingers getikt. Ik 
vond dat we daar wat aan moesten doen. Het 
leek me dat het door middel van digitalisering 
toch mogelijk zou moeten zijn een efficiën-
ter betaalproces in te richten. En sindsdien 
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werken we daar in Zoetermeer dan ook aan. 
E-facturatie vormt daarbij het fundament.”

Hoe snel betaalt de gemeente 
Zoetermeer nu?
Betekent het dat de gemeente Zoetermeer 
zijn toeleveranciers inmiddels sneller betaalt? 
Marc: “Ooit zaten we gemiddeld op 28 dagen. 

Gemiddeld dus, wat betekent dat er heel wat 
toeleveranciers betaald kregen ná 28 dagen. 
Onacceptabel. Door het beter inrichten van de 
organisatie en betaalprocessen, op basis van 
de efficiencyvoordelen van e-factureren, heb-
ben we het vorig jaar al naar beneden kunnen 
krijgen naar gemiddeld 14 dagen. Een grote 
verbetering en momenteel zitten we daar 
zelfs alweer iets onder.” En de ambities gaan 
nog veel verder. Marc: “Waarom zou het in 
dit digitale tijdperk niet naar een paar dagen 
of nog minder kunnen? Zover zijn we nu nog 
niet. Maar hoe meer toeleveranciers overstap-
pen op e-factureren hoe groter de potentie 
om betalingstermijnen terug te dringen. 
Laten we dat nu eens met alle gemeenten in 
Nederland voortvarend stimuleren, is mijn 
devies.” n

“Waarom zouden 
betalingstermijnen in 

dit digitale tijdperk 
niet naar een paar 

dagen kunnen?”
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NIELS DOMS, SPECIALIST FINANCE EN FACTURATIE
STEDIN NETBEHEER B.V.

STEDIN ERVAART DE 
 VOORDELEN VAN 
 E-FACTUUR VERZENDING

Stedin is een grote speler op het 
gebied van transport van elektrici-
teit en gas naar consumenten, bedrij-
ven en overheden. De organisatie 
legt de infrastructuur aan en vervangt 
en onderhoudt de energienetten en 
-meters.

De klanten van Stedin zijn in twee soorten te 
splitsen als het om e-factureren gaat. Op de 
eerste plaats is er de groep ‘kleine klanten’. 
Dat zijn de consumenten en kleinzakelijke 
klanten. Die vormen een hele grote groep 
die voor de diensten van Stedin betalen via 
de nota van de energieleverancier. Daarnaast 
onderscheidt Stedin de industrie en grootza-
kelijke klanten. Als de gas- en elektriciteitsre-
keningen bij elkaar opgeteld worden dan zijn 
er circa 37.000 klanten waarnaar Stedin per 
jaar om en nabij 500.000 facturen verstuurt. 
In dat licht lijkt de invoering van e-factureren 
dan ook een heel logische stap. De invoe-
ring van e-factureren had betrekking op die 
laatste groep klanten. We spraken met Niels 
Doms, specialist finance over de invoering bij 
de industrie en de grootzakelijke klanten. 

Waarom hebben jullie de e-factuur 
ingevoerd?
Niels: “Stedin wil in een permanente dialoog 
met haar klanten haar service blijvend verbete-
ren. Om die reden zijn we al in 2015 begonnen 
met een vooronderzoek naar de haalbaarheid 
van de invoering van e-factureren. We conclu-
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deerden dat de meeste klanten toen eigenlijk 
wel tevreden waren met de PDF via de e-mail. 
De vraag naar elektronisch factureren was dus 
vooralsnog beperkt. Er leek bij onze klanten 
dan ook weinig behoefte aan verandering. 
Toch zagen we tegelijk dat sommige andere 
klanten, zeker de grote, het onderwerp e-fac-
tureren wel degelijk serieus namen. Onafhan-
kelijk daarvan zagen we andere interessante 
ontwikkelingen. Simplerinvoicing werd name-
lijk steeds meer de standaard voor e-factureren 
en hét netwerk om op aan te sluiten.”

Heeft de overheid ook als aanjager 
gefungeerd?
“We zagen toen ook dat de overheid en alle 
overige aanbestedende diensten (die een 
groot deel van onze klanten in de grootza-
kelijke markt vertegenwoordigen) aan het 

voorsorteren waren voor de aankomende 
verplichting om e-facturen te ontvangen en 
te verwerken. We concludeerden dat als we 
pas zouden gaan instappen als de markt er 
om zou vragen (lees: het ons zou verplichten) 
dat we dan te laat zouden zijn. E-factureren 
is niet zomaar geïmplementeerd.”

Heeft de e-factuur jullie zelf ook 
voordelen opgeleverd?
Niels legt uit dat de verplichting tot het 
kunnen ontvangen van e-facturen voor de 
toeleverancier eigenlijk het recht betekent 
ze te mogen verzenden. “Wij beschouwden 
het destijds al een mooi vooruitzicht dat bij 
de invoering van e-factureren voor ons de 
mogelijkheid ontstond om de status van de 
factuur beter te monitoren en de klant beter 
in staat te stellen om tijdig te betalen. Als de 



E-factureren in de praktijk32

klant er om vraagt en het levert ons ook voor-
deel op, is er maar één conclusie: we gaan het 
gewoon doen! Onze doelstellingen waren op 
de eerste plaats voldoen aan de toekomstige 
klantwensen en daarnaast wendbaar te zijn 
voor de toekomst, lagere kosten te maken en 
het vergroten van ons duurzaamheidsimago. 
Met de invoering van de e-factuur hebben we 
al die doelstellingen gehaald.”

Hoe heeft de e-factuur jullie proces 
veranderd?
Niels vertelt: “Het mooie van de e-factuur is 
dat we geen aparte PDF meer meesturen. De 
PDF is nu ingebed in de XML. Dat biedt voor-
delen voor de klant. Die kan desgewenst de 
PDF in de originele opmaak extraheren uit de 
XML.” Niels voegt daar lachend aan toe: “Zo 
krijgt de klant nog steeds een factuur met ons 
mooie Stedin-logo op Stedin-briefpapier te 
zien. De e-factuur is voor ons én de klant de 
originele - juridisch geldige - en door de belas-
tingdienst geaccepteerde factuur die geschikt 
is voor geautomatiseerde verwerking en archi-
vering. Dat is voor ons allemaal een enorme 
verbetering. Een andere verandering is dat 
we afscheid nemen van de verzamelfactuur. 
We versturen nu individuele facturen. Dat 
lijkt wellicht meer werk, maar het tegendeel 
is het geval. Als je één e-factuur kunt verwer-
ken, dan kun je ook honderden e-factureren 
verwerken.”

Wat heb je met jullie klanten 
afgesproken over de e-factuur?
Niels wijst op twee belangrijke afspraken. 
“We hebben bij de invoering nog wel twee 
duidelijke keuzes moeten maken om de fac-
tuurprocessen te vereenvoudigen. De eerste 
was dat als een klant zou kiezen voor e-factu-
reren, dat die keuze zou gelden voor alle aan-
sluitingen. De tweede keus was als je als klant 
van ons kiest om een e-factuur te ontvangen 
dan krijg je dus ook alleen maar de e-factuur. 
We gaan niet óók nog via andere kanalen 
zoals post of e-mail facturen sturen.”
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Welke lessen wil je delen?
“Eigenlijk zijn de lessen simpel en voor de 
hand liggend. Ik denk dat die voor elk bedrijf 
gelden. Groot en klein. Op de eerste plaats: 
“Ga het gewoon doen”. Start met het opzet-
ten van het project. Op de tweede plaats zou 
ik willen meegeven: “Begin klein”. Het heeft 
geen zin om hele grote complexe projecten 
in de steigers te zetten. Die hebben te vaak 
de neiging onbeheersbaar te worden. Begin 
gewoon met kleine stappen. Dat werkt het 
beste.” Niels eindigt zijn verhaal met een 
laatste advies: “Maak gebruik van het Simpler-
invoicing protocol en netwerk”. n

“ We zagen dat 
Simplerinvoicing 
steeds meer de 
standaard voor 
e-factureren werd”
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PAULINE JANSSEN, PROJECTLEIDER E-FACTUREREN, WATERNET

HET SAMENWERKINGSPROJECT

Waternet werkt namens waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en de 
gemeente Amsterdam. Het is het 
enige waterbedrijf in Nederland dat 
zorgt voor de hele waterkringloop. 
Bij Waternet werken zo’n 2.000 
medewerkers en de organisatie 
ontvangt ruim 46.000 facturen per 
jaar.

Waternet is circa twee jaar geleden begon-
nen met de invoering van e-factureren. We 
spraken Pauline Janssen, projectleider e-fac-
tureren in het kader van een Lean project ter 
verbetering van het purchase-to-pay proces.

Wat was jullie ambitie bij het project 
e-factureren?
Pauline kijkt terug op het project: “Bij Wa-
ternet ontvangen we jaarlijks 46.000 factu-
ren. Deze komen binnen via de traditionele 
kanalen zoals per post of per e-mail met 
PDF-factuurbijlage, maar tegenwoordig ook 
via XML. We zijn in 2016 gestart met het 
project e-factureren, omdat we er de poten-
tie van inzagen. We hadden de ambitie om 
25% van de facturen als e-facturen te gaan 
ontvangen. Er is toen een selectie gemaakt 
van de top 20 van de toeleveranciers die voor 
dat volume aan facturen verantwoordelijk 
was. Vervolgens hebben we besloten om de 
factuurafhandeling via een serviceprovider, 
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in ons geval Basware, te laten verlopen. Maar 
na de initiële installatie van e-facturatie in het 
softwaresysteem kwamen we niet veel verder, 
de e-facturen kwamen kennelijk niet vanzelf 
naar ons toe...”

Waarom ontvingen jullie geen 
e-factureren?
Pauline legt uit: “De onboarding van toe-
leveranciers was niet goed geregeld. Daar 
bedoel ik mee het informeren, stimuleren 
en prikkelen dat toeleveranciers e-facturen 
gaan toesturen. Het initiatief voor het pro-
ject kwam in het begin vooral voort uit de 
financiële hoek, de Crediteurenadministratie. 
We dachten dat het voldoende was dat die 
afdeling de onboarding samen met Basware 
zou uitvoeren. Maar al snel bleek dat als je 
zo’n onboardingsproject succesvol wilt uit-
voeren, je voor veel draagvlak moet zorgen in 
de hele organisatie. Dat betekent dat je zo’n 
project veel breder moet trekken. Eigenlijk 
moet de hele organisatie mee doen. Dus niet 
alleen de Crediteurenadministratie, maar ook 
ICT, contractmanagers, toeleveranciers en de 
softwareleverancier.”

Waar liepen jullie nog meer tegen aan?
Pauline vervolgt: “Daarnaast verliepen de 
testen erg moeizaam. Het testen duurde veel 
te lang voordat er berichten konden worden 
uitgewisseld. Het was niet goed geregeld wie 
er aan zet was. Daar hebben we ons op verke-
ken en daarom is er nu voor gezorgd dat de 
testprocedure is aangepast. 
Op het gebied van de inkoop ligt er nog een 
uitdaging. Waternet heeft twee opdrachtge-
vers met elk hun eigen inkoopvoorwaarden. 
De inkoopvoorwaarden van de Unie van 

Waterschappen die wij hanteren zijn net weer 
anders dan die van de gemeente Amsterdam. 
Het is de kunst om die twee samen te voegen 
en voor heel Waternet te laten gelden.”

Heb je voor ons een paar tips?
“Onderschat de impact van het hele project 
niet. Het gaat niet vanzelf. De invoering van 
e-factureren stopt niet bij het technisch moge-
lijk maken. Breng de voordelen goed in kaart 
ter verbetering van het totale purchase-to-pay 
proces, maar wees ook eerlijk over de eventu-
ele verschuiving van administratieve last. Die 
heb je nodig voor het creëren van draagvlak. 
Creëer draagvlak in je eigen organisatie bij 
het management, degene die facturen ac-
corderen en bij ICT. Dit project is een samen-
werkingsproject en iedereen moet er ook zelf 
echt aan bijdragen. Ga stap voor stap aan de 
slag. Benader toeleveranciers waarvan je weet 
dat zij in staat moeten zijn e-facturen te stu-
ren. Stel een multidisciplinair testteam samen. 
Start met testen en zorg voor goede commu-
nicatie binnen het testteam. Evalueer de test, 
stel indien nodig bij en start met de volgende 
test”, aldus Pauline. n

“Creëer draagvlak in je 
eigen organisatie bij het 

management, degene 
die facturen accorderen 

en bij ICT”
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SANDRA VAN KASTEREN, COMMODITY MANAGER 
FACILITAIR EN ICT, STICHTING BIZOB

BIZOB BENOEMT E-FACTURE-
REN IN GEMEENSCHAPPELIJK 
 INKOOPBELEID

Sandra van Kasteren is commodity 
manager voor facilitair en ICT bij 
BIZOB. De stichting BIZOB is een orga-
nisatie die aanbestedingen uitvoert 
voor een groot aantal gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen in 
Zuid-Oost Brabant. In 2017 werden 
972 aanbestedingen uitgevoerd waar-
van er 515 werden afgerond.

BIZOB is als samenwerkingsinitiatief in de loop 
van de jaren uitgebreid tot zo’n 37 organi-
saties. Samen inkopen leidt tot verbetering 
van de processen en tot kostenbesparingen. 
BIZOB’s aanbestedingen hebben een omvang 
van zo’n 620 miljoen Euro per jaar. Dat is meer 
dan menig grote stad.

Gemeenschappelijk inkoopbeleid
Sandra adviseert samen met de inkopers hoe 
de gemeenten beter kunnen inkopen. “Als we 
zien dat meerdere gemeenten met dezelfde 
of vergelijkbare inkoop en aanbestedings-
vraagstukken zit dan proberen wij de men-
sen bij elkaar te brengen en de krachten te 
bundelen. Bovendien zorgen wij voor zoveel 
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als mogelijk standaardisatie. Denk hierbij 
aan processen en documenten. Maar ook de 
formulering van gemeenschappelijk inkoop-
beleid. Van alle documenten hebben we een 
format gemaakt waar de inkopers en de toele-
veranciers gebruik van kunnen maken.”

Wat is de uitdaging bij het invoeren van 
e-factureren?
“Dat zijn er eigenlijk twee. Op de eerste 
plaats moeten wij zelf natuurlijk als adviseurs 
precies weten hoe e-facturatie er uitziet. 
Wat zijn de achtergronden, doelstellingen, 
voordelen enzovoorts. De handreikingen van 
PIANOo bleken erg informatief. Op de tweede 
plaats moeten we rekening houden dat wij 
zelf alleen adviseurs zijn en dat de opdracht-
gevers zelfstandig besluiten of ze wel of niet 
‘gemeenschappelijk’ gaan en zo ja tot hoe ver. 
Wij kunnen dat niet voor onze opdrachtgevers 
besluiten. Op dit moment zijn wij bezig met 
het opstellen van een notitie die we naar de 
gemeenten gaan sturen om ze mee te nemen 
in keuzes die zij moeten gaan maken met 
betrekking tot e-facturatie.”

Gemeenten kiezen dus zelf hoe ze 
omgaan met de e-factuur?
Sandra knikt. “Ja, we zijn adviseurs. De 
gemeenten zijn nog steeds zelfstandig in de 
inkoop en kunnen zelf het beleid bepalen. 
Aan de andere kant is de wet duidelijk. De ge-
meenten zijn immers verplicht om tot invoe-
ring van e-factureren over te gaan. Dus dat is 
wat ze in ieder geval moeten doen. Wij van 
BIZOB zitten in een adviesrol. We ondersteu-
nen de gemeenten met informatie en advies.”

Welke tips of adviezen geef je aan de 
gemeenten?
“We geven de voordelen van e-facturatie aan 
en brengen de gevolgen in kaart. Wat zijn de 
consequenties van bepaalde keuzes? Als je je 
alleen houdt aan dat wat wettelijk noodzake-
lijk is, wat zijn dan de gevolgen? De gemeen-
ten zijn vrij in hun keuze hoe je e-factureren 
implementeert, maar niet óf. Stil blijven zitten 
is geen optie, want ze hebben een wettelij-
ke plicht”. Sandra ziet ook verandering bij 
toeleveranciers. “Wij merken als BIZOB dat er 
steeds meer toeleveranciers zélf overgaan op 
e-factureren, dus de gemeenten kunnen nu 
maar beter daarop anticiperen.”
 
Hebben jullie een verantwoordelijkheid 
voor de onboarding van toeleveranciers? 
“We bieden de gemeenten aan om ze daar-
bij te helpen. Dat betekent dat wij als BIZOB 
in twee richtingen onboarden. Namelijk in 
de eerste plaats gemeenten en op de twee-
de plaats de toeleveranciers. De wettelijke 
verplichting is mooi, maar een organisatie 
zou eigenlijk vanzelf moeten overstappen op 
e-facturatie. We zien heel veel voordelen van 
het koppelen van de invoering van e-factura-
tie aan gemeenschappelijk inkopen en aanbe-

“E-factureren moet 
gewoon geïntegreerd 

worden in de 
inkoopprocessen; 

zo heb je maximaal 
voordeel”
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steden. Hoe meer je er rekening mee houdt 
bij de aanbesteding, des te meer profijt heb je 
straks bij de invoering van e-factureren.”

BIZOB telt relatief kleine gemeenten 
en zelfstandige gemeenten. Zijn al die 
nieuwe wetten niet te ingewikkeld en te 
veel voor ze?
Met een glimlach van herkenning zegt Sandra: 
“Ja, het moet gezegd, de kleine gemeenten 

krijgen veel voor hun kiezen. Recent nog 
de invoering van de AVG. De scope van de 
invoering van e-factureren verbreden naar bij-
voorbeeld het bestelproces is voor veel kleine 
gemeenten net te groot om dat in hun eentje 
te doen. Dit betekent dat juist in die samen-
werking veel voordelen kunnen worden gebo-
den. We raden de gemeenten in ieder geval 
aan om de standaard bouwstenen van VNG en 
van PIANOo en van ons te gebruiken.” n
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NAWOORD

WAT IS UW VISIE?

De aanloop naar e-factureren is lang 
geweest. Iedereen ziet de voordelen, 
maar niet iedereen vindt het makke-
lijk om die in daden om te zetten. In 
dit boekje heeft u kunnen lezen hoe 
organisaties stappen vooruit zetten 
en obstakels weten te omzeilen. De 
overeenkomst is dat zij een visie op 
e-factureren hebben.

Een interessante gedachte is om, voordat u 
de implementatie van e-factureren ter hand 
neemt, even vanaf een afstand te kijken. 
Stelt u zich voor dat u gevraagd wordt het 
ideale betaalproces voor Europa vanaf het 
begin opnieuw te ontwerpen, als ware het op 
een groot stuk blanco papier. Waarschijnlijk 
zou u tot de conclusie komen dat de factuur 
als schakel tussen prestatie en betaling een 
belangrijke rol speelt voor wat betreft trans-
parantie en vertrouwen.

En als u dat factuurproces zou tekenen, zou 
u dan kiezen voor factuurverkeer waarbij 
digitale informatie eerst wordt omgezet naar 
papier of een plaatje, vervolgens verstuurd 
wordt via een wirwar aan verbindingen, om 
dan weer snel te worden omgezet naar een 
digitaal document bij de ontvanger? Of zou u 
kiezen voor een digitale, beveiligde oplossing, 
gebaseerd op open standaarden?

Wij hopen dat ook u de keuze maakt voor de 
e-factuur en dat u na het lezen van dit boekje 
de inspiratie heeft die in te voeren. n
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