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Inleiding
Dit document is een verslag van de Round Table die Canon organiseerde 
tijdens het Factuurcongres op donderdag 14 april jl. In aanloop naar het  
Factuurcongres bleek dat er bij veel deelnemers behoefte was aan meer 
inzicht in de ontwikkelingen rondom e-facturatie. Men wilde helderheid  
over wetgeving en richtlijnen, over technologische mogelijkheden en  
over (toekomstige) ontwikkelingen. Daarnaast was er behoefte om kennis  
en ervaringen delen. Voor Canon was dit hét signaal om de Round Table  
over ‘de impact van e-invoicing op processen, medewerkers en 
leveranciersrelaties’ te organiseren.

Uit ervaring weten wij wat de toegevoegde waarde van dit soort  
rondetafelsessies is. Canon organiseert regelmatig bijeenkomsten voor  
relaties uit specifieke sectoren (denk aan de grafische sector, de overheid of 
de educatiesector) of met een specifiek interessegebied (bijvoorbeeld
marketing, inkoop of finance). We brengen graag mensen en organisaties bij 
elkaar omdat in de praktijk blijkt dat zij veelal dezelfde uitdagingen hebben 
en zodoende veel van elkaar kunnen leren. Uit de reacties na afloop bleek dat 
ook deze Round Table nieuwe inzichten heeft opgeleverd voor de 
deelnemers. 

Canon als factuurspecialist  

Wellicht vraagt u zich af waarom  
juist Canon deze Round Table over de 
impact van e-invoicing heeft  
georganiseerd. Canon is niet alleen 
actief als leverancier van printers,  
multifunctionals en camera’s, maar 
heeft ook een grote divisie die zich 
bezighoudt met Customer  
Communications & Information  
Management. In Nederland alleen  
al zijn meer dan 100 Canon- 
medewerkers, waaronder die van  
Canon-dochter Docspro, actief bij het 
leveren van producten en diensten 
voor factuurverwerking, factuur- 
generatie & distributie, Purchase-
to-Pay en klantcommunicatie.  
Wij bedienen zowel grote als  
middelgrote organisaties in de  
zakelijke markt alsook overheden, 
onderwijsinstellingen en de zorg.  
De dienstverlening strekt zich uit 
van consultancy en het leveren en 
implementeren van hard- en soft-
ware tot het overnemen van volledige 
bedrijfsprocessen. Canon is hiermee 
een van de grootste specialisten in de 
markt.

Deelnemers

Aan de Round Table namen 15  
congresbezoekers deel, afkomstig van 
lokale, provinciale en rijksoverheden, 
waar zij werkzaam zijn binnen de  
financieel administratieve, informatie-
management- en/of IT-afdeling.  
Door de komst van de Europese  
richtlijn inzake e-factureren 
(EU/55/2014) ervaren zij dagelijks 
aan den lijve dat e-facturatie in een 
stroomversnelling terecht is gekomen. 
De impact hiervan op hun werk stond 
centraal bij de rondetafeldiscussie.

“Wat is de status van
e-facturatie bij andere

gemeenten?
Wat zijn de stappen in
verdere standaardisatie

van e-facturen?”

“Vanaf wanneer zijn  
gemeenten verplicht  
om e-facturen te  
kunnen ontvangen  
en verwerken?”

De huidige stand van zaken

Het stadium waarin organisaties 
verkeren als het gaat om het mogelijk 
maken van e-facturatie, loopt sterk 
uiteen. Dit wordt deels veroorzaakt 
door verschillen in planning van de 
Rijksoverheid en overige overheden, 
en deels door de prioriteiten die men 
zichzelf stelt. 

Op hoofdlijnen zijn er drie niveaus 
te onderscheiden in de ervaring van 
organisaties met e-facturatie:
• Geen ervaring met e-facturatie en/of 
 de geautomatiseerde verwerking 
 van PDF’s 
• Ervaring verwerken van PDF’s, geen 
 ervaring met e-facturatie 
• Ervaring met e-facturatie én PDF’s



Wat is e-factureren, wat houdt de Europese richtlijn in en hoe gaat de  
Nederlandse overheid ermee om?
Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (geen PDF) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het 
bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch 
worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd. Dat zorgt voor gemak, snelheid 
en kostenbesparing. 

De overheid maakt op dit moment gebruik van een beperkt aantal standaarden waaronder SI-UBL, UBL-OHNL en de 
Rijksoverheid ook van twee branche-specifieke standaarden, namelijk HR-XML en Energie e-factuur. SI-UBL en UBL-OHNL 
zijn gebaseerd op SMeF (Semantisch Model e-Facturatie). De verwachting is dat SMeF, op het moment dat de Europese 
semantische norm is opgesteld, deze direct zal volgen.

“Wat is de stand van  
zaken rondom de
uniformering van

e-facturering; hoe is 
het werkelijk gesteld
met een werkende
e-factuurketen?”

Bronnen
Platform E-factureren:  
http://platformelfa.nl/PIANOo,  
Expertisecentrum  

Aanbesteden:  
https://www.pianoo.nl/themas/ 
elektronisch-factureren

* Over de werkelijke ingangsdata is 
inmiddels enige discussie ontstaan:  
http://platformelfa.nl/15286/feit- 
fabel-geldt-verplicht-e-factureren-
per-2017-hele-overheid-alleen- 
rijksdiensten/

Winst behalen? Neem het gehele 
proces onder de loep. 

Ongeacht de ervaring die hun  
organisatie al dan niet heeft met 
e-facturatie, waren alle deelnemers het 
er vrijwel unaniem over eens dat er 
met e-facturatie veel voordeel valt te 
behalen. Met name vanwege de lagere 
verwerkingskosten en de lagere kans 
op fouten.

Een andere belangrijke constatering 
was dat e-facturatie slechts een klein 
onderdeel is van een veel groter  
geheel, namelijk het gehele proces van 
aanvragen van goederen en diensten 
tot het ontvangen en betalen ervan 
(Procurement-to-Pay/ Purchase- 
to-Pay). De grootste winst valt te  
behalen door naar het totale proces  
te kijken en niet alleen naar de  
verwerking van facturen.  

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
• Het geautomatiseerd verwerken van 
 factureren gaat veel eenvoudiger als 
 ook de inkoopgegevens correct zijn. 
• Zonder formele inkoopopdracht zal 
 de verwerking - en daarmee de 
 betaling - van een factuur in principe 
 altijd worden vertraagd. 
• Er is bij overheden nog veel winst te 
 behalen door het terugbrengen van 
 aantallen leveranciers, het maken 
 van centrale afspraken, het beter 
 managen van contracten en het  
 professionaliseren van de inkoop 
 functie en het inkoopproces.

Het verbeteren van het aanvraag- en 
inkoopproces verdient daarom veel 
aandacht. Daarbij kan worden gedacht 
aan het stroomlijnen van de  
uitgifte van inkoopopdrachten, het  
implementeren van een robuuster 
contractmanagement of een volledige 

herziening van de inkoopstrategie.  
Idealiter vinden er geen  
ongeautoriseerde inkoopopdrachten 
meer plaats - en al helemaal geen 
opdrachten aan niet-gecontracteerde 
leveranciers - maar verloopt iedere 
aanvraag of inkoopopdracht volgens 
vaste processen en procedures met 
gecontracteerde leveranciers.  
Hierdoor wordt het aantal zogeheten 
‘non-PO facturen’ geminimaliseerd. 
Dit resulteert er uiteindelijk in dat een 
factuur, “onaangeraakt voorbijflitst”, 
zoals een van de deelnemers het 
pakkend noemde. De factuur wordt 
dan immers automatisch gematcht en 
betaalbaar gesteld. Dit vraagt wel om 
veel vertrouwen in het proces én in de 
collega’s. 

Een van de meer ervaren deelnemers 
aan de Round Table gaf dan ook als 
duidelijke tip mee: “Ook al ben je 
onzeker over de uiteindelijke  
standaarden die worden  
geïmplementeerd, wacht niet tot  
2017 met het opstarten van je  
projecten. Je kunt vandaag al  
beginnen met het verbeteren van het 
leveranciers- en contractmanagement 
en het implementeren van  
aanvraag- en inkoopprocessen.”

De deelnemers waren het eens over 
het feit dat het stroomlijnen en  
professionaliseren van leveranciers-  
en contractmanagement en het  
aanvraag- en inkoopproces niet  
eenvoudig is. Mensen laten zich  
immers niet graag iets opleggen.  
En zoals één van de deelnemers 
treffend zei: “Ik heb op dit moment 
te maken met 1.500 inkopers in mijn 

Verplicht e-factureren

Onlangs is de Europese richtlijn inzake e-factureren bij overheidsopdrachten (2014/55/EU) geïntroduceerd. Zodra deze in 
de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, bestaat de verplichting voor de overheid om per november 2018 
e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken*. De VNG (namens de gemeenten), het IPO (namens de provincies) en de 
UvW (namens de waterschappen) hebben met het Ministerie van Economische zaken afgesproken om niet tot 2018 te 
wachten, maar een versnelde implementatie van e-facturatie te stimuleren. Er is immers niet alleen doorlooptijd benodigd 
om de werkprocessen aan te passen, maar ook kan op deze manier eerder geprofiteerd worden van de voordelen van 
e-facturatie. Leveranciers van de Rijksoverheid zijn al vanaf 1 januari 2017 verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten 
e-facturen te sturen. Deze mijlpaal is afgestemd met koepel- en branche-organisaties uit het bedrijfsleven.

organisatie die niet graag willen dat 
ik hun vrijheid afneem. Als ze de kans 
krijgen, bestellen ze toch zelf.”  
Toch moet deze situatie veranderen. 
Niet in de laatste plaats omdat je dan 
als afnemer sterker komt te staan ten 
opzichte van je leveranciers. 

Concluderend: de implementatie van 
e-invoicing en het aanpassen van aan-
vraag- en bestelprocessen gaat verder 
dan enkel de implementatie van  
software. Het moet ook leiden tot 
ander gedrag, een nieuwe organisatie-
cultuur. Het is dus raadzaam om in een 
project voor de uitrol van e-facturatie 
– naast de technische aspecten – ook  
rekening te houden met de mens als 
factor voor een succesvolle uitrol.  
Verandermanagementvaardigheden 
zijn bij zo’n project dus eigenlijk  
onmisbaar.

De impact van e-invoicing op de route die facturen afleggen en de activiteiten die plaatsvinden
De route van een factuur zonder geautomatiseerd proces Een geautomatiseerd factuurproces



Kostenreducties en  
fte-verschuiving

Voor veel overheden is de overgang 
naar e-facturatie één van de manieren 
om de aan de overheid gevraagde 
kostenreducties te kunnen realiseren. 
Niet alleen vanwege het terugbrengen 
van proceskosten, maar ook vanwege 
pure fte-reducties. Overigens kun je 
een kostenreductie ook bereiken door 
bepaalde activiteiten (waaronder  
factuurverwerking) uit te besteden, 
zoals een van de deelnemers aangaf.  

Soms leiden aanpassingen en  
reducties op de ene afdeling tot 
neveneffecten op andere afdelingen. 
Een voorbeeld: het aanpassen van het 
bestelproces kan ertoe leiden dat de 
afdeling Inkoop (voor zover er een 
operationele inkoopafdeling bestaat) 
zwaarder wordt belast en groeit. 
Dat kan betekenen dat er minder fte’s 
nodig zijn voor factuurverwerking, 
maar dat er juist meer fte’s nodig zijn 
op andere afdelingen. Dit voorkom je 
door je processen en procedures echt 
heel goed in te richten en te zorgen 
voor een goede afstemming tussen 
afdelingen. 

Om dat laatste mogelijk te maken, zijn 
er organisaties die Inkoop en Finance 
onder één manager hebben  
samengebracht. Bij een van de  
gemeentes is de afdeling die zich 
bezighoudt met het binnenhalen van 
subsidies zelfs geïntegreerd in de 
afdeling Inkoop. 

Daarnaast zijn er organisaties die de 
wijzigingen in hun aanvraag-, bestel- 
en factuurverwerkingsproces (en de 
effecten ervan) op de agenda van het  
management, bestuur of bijvoorbeeld 
de gemeenteraad proberen te krijgen,  
zodat de ‘e-factuur’ ook daar gaat 
leven. Door het gebruik van goed  
opgezette rapportages en de sturing 
op de juiste KPI’s krijgt het onderwerp 
de aandacht die het verdient.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan KPI’s 
waarin de doorlooptijd ‘van inboeken 
tot betalen’ transparant wordt en 
bottlenecks worden geïdentificeerd. 
Zorg er tevens voor dat organisatie- 
en afdelingsbelangen goed op elkaar 
worden afgestemd en dat het behalen 
van doelstellingen niet alleen een taak 
is van de afdeling Administratie, maar 
van diverse organisatieonderdelen 
(zowel op ambtelijk als bestuurlijk 
niveau). Dit draagt bij aan een betere  
beeldvorming en urgentie, meer 
draagvlak en een grotere kans op een 
succesvolle implementatie.

Enig verschil van inzicht was er over 
waar te beginnen: bij het inkoopproces 
of bij de contracten. De ene  
organisatie kiest ervoor om eerder in 
het proces te beginnen (contracten),  
de andere iets later (het aanvraag- en 
inkoopproces). Het een is niet per 
definitie slechter dan het ander, maar 
zorg in ieder geval dát je begint. 

Onduidelijkheden 

Voor sommige deelnemers was het 
niet duidelijk wat de rechtsgeldigheid 
van een digitale factuur is. Voor de 
meeste deelnemers was het inmiddels 
duidelijk dat een originele digitale 
factuur en een digitaal bestand voor 
de overheid (en ook voor de fiscus) 
dezelfde rechtsgeldigheid hebben 
als een papieren factuur. Net als voor 
papieren facturen geldt voor digitale 
facturen een minimale bewaar- 
termijn van zeven jaar, vastgelegd in 
de Archiefwet. Omdat een e-factuur 
niet voor iedereen even herkenbaar 
is en bij disputen tot verwarring zou 
kunnen leiden, zijn er organisaties die 
naast de factuurdata ook de factuur 
zelf (in PDF-formaat) uitwisselen. 

TIP van een deelnemer (gemeente): 
houd bij bewaren niet alleen  
rekening met de Belastingdienst maar 
ook met andere instanties, zoals de 
EU. Zo heeft de EU in het kader van 
een onderzoek naar subsidies  
recentelijk een aantal overheden 
gevraagd om documenten uit 1999  
te overleggen.

Bij een aantal lokale en regionale  
overheden leefde er onduidelijkheid 
over welke distributie- en  
communicatiekanalen en welke 
UBL-variant er uiteindelijk gaan  
prevaleren en waarop zij het beste 
aan kunnen sluiten; Digipoort, Simpler 
Invoicing of … Deze twijfel kwam onder 
meer voort uit de slechte ervaringen 
met de invoer van aan SEPA (Single 
Euro Payments Area) gerelateerde 
activiteiten; een te vroege start heeft 
uiteindelijk tot veel problemen  
geleid. Bij een van de deelnemers 
leidde de onzekerheid tot de volgende 
uitspraak: “We moeten e-factureren 
kunnen ontvangen, dus als verwerken 
niet lukt, dan printen we ze, scannen 
ze en capturen ze vervolgens.”

De drie belangrijkste  
verbeterpunten

Organisaties kunnen op dit  
moment al een aantal zaken in 
gang zetten. Maar om een grote 
stap voorwaarts te kunnen 
maken, is het belangrijk dat er 
op korte termijn op alle vlakken 
helderheid komt, dat er stabiele 
afspraken worden gemaakt met 
betrekking tot standaarden en 
dat de applicaties waarmee 
men werkt e-invoicing onder-
steunen. Drie zaken die  
overigens direct aan elkaar zijn 
gerelateerd. Soms lijkt het  
echter wel alsof de overheden 
die e.e.a. regisseren een heel  
ander beeld hebben van de 
stand van zaken dan de mensen 
die er ‘in de praktijk’ mee te 
maken hebben. 

Ondanks dat een aantal zaken 
nog niet duidelijk is, is het  
verstandig om nú te beginnen:

• Begin op tijd; voor je het weet 
 is het november 2018. 
• Denk integraal; de grootste
 winst is te behalen als de 
 ‘voorkant’ (contracten en 
 inkoop) goed is ingeregeld. 
• Houd rekening met weer- 
 stand; gebruikers op een  
 collegiale manier ‘beperken’ 
 in hun inkoopmogelijkheden 
 vraagt om verander- 
 management-skills. 
• Verbind mensen en  
 afdelingen; stem belangen 
 goed op elkaar én op de 
 organisatie af. Voeg eventueel 
 ‘Inkoop’ en ‘Finance’  
 verantwoordelijkheden samen. 
• Betrek management en 
 bestuur; zorg voor aandacht 
 en draagvlak door  
 ‘e-invoicing’ op de juiste  
 agenda’s te plaatsen. 
• Gebruik de juiste KPI’s; sturen  
 op KPI’s kan een project  
 maken of breken.

“Hoe gaat het aanbiedings-  
en verwerkingsproces
er concreet uitzien?”

“Ik ben benieuwd hoe ver  
de standaardisatie van UBL
en andere platforms is.  
Ook ben ik benieuwd of  
Digipoort lokale overheden 
kan ondersteunen.”



“Welke innovatiemogelijkheden
zijn er op het gebied van facturering;

Hoe kan ik met zo weinig
mogelijk inspanning e-facturatie

aanbieden?”
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