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1 Inleiding 

In 2014 is de EU-richtlijn 2014/55/EU inzake elektronisch factureren (e-facturatie) bij 

overheidsopdrachten gepubliceerd met als doel om de juridische en technische handels-

belemmeringen weg te nemen door te werken aan een gemeenschappelijke interopera-

bele standaard voor e-facturatie. Deze richtlijn is voor overheidsopdrachten in Nederland 

sinds 18 april 2019 van kracht. 

De Europese Unie en de Nederlandse overheid in het bijzonder hebben met (verplicht) e-

factureren naar Nederlandse overheidsorganisaties als ‘launching customer’ een belang-

rijke impuls aan dit doel gegeven. Nu de infrastructuur staat en de meeste overheidsor-

ganisaties zijn aangesloten1, is het vooral belangrijk om het gebruik van e-facturatie in 

Nederland verder te stimuleren. 

In navolging van de publicatie van de Europese richtlijn is door het ministerie van Eco-

nomische Zaken (EZK) een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor implementa-

tie van deze richtlijn. Om de impact van eerdergenoemde richtlijn in kaart te krijgen en 

eventuele aanvullende beleidsopties te verkennen is destijds (2014) in opdracht van EZK 

een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd. 

In 2017 is met de overgang van het dossier Digitale Overheid voor Bedrijven van het 

ministerie van EZK naar het ministerie van BZK het beleidsonderwerp e-facturatie onder-

gebracht bij de directie Digitale Overheid. Momenteel wordt, bij gebrek aan een actuele 

(her-)ijking, nog steeds gerefereerd naar het MKBA uit 2014 om een indruk te geven van 

de potentiële maatschappelijke meerwaarde van e-facturatie. Vandaar dat het ministerie 

van BZK aan Sira Consulting heeft gevraagd om een actualisatie te maken met een Quick 

Scan MKBA, waarbij rekening wordt gehouden naar de verbreding van dit beleidsdomein 

naar elektronische procurement (e-procurement), waarbij voor de scope van dit onder-

zoek is uitgegaan van post-award. 

Doelstelling 

De doelstelling van de Quick Scan MKBA is het actualiseren van de publieke- en maat-

schappelijke effecten van de invoering van e-facturatie en het uitbreiden van de scope 

naar e-procurement in Nederland. De Quick Scan MKBA stelt daarmee het ministerie van 

BZK in staat om geïnformeerd beleidskeuzes te maken om te komen tot het digitaal za-

kendoen in Nederland.  

Deze MKBA geeft inzicht in de huidige uitvoeringspraktijk bij overheden en bedrijven en 

biedt op basis hiervan de aanknopingspunten om de implementatie voor zowel overheden 

als het bedrijfsleven te versnellen.  

Aanpak 

Op basis van het bureauonderzoek is een uitwerking gemaakt van de wijze waarop over-

heden en bedrijven e-facturatie en e-procurement invullen. Hiermee is een beeld ont-

staan van de mogelijke publieke- en maatschappelijke effecten en verwachte 

ontwikkelingen. Ter verificatie en aanvulling van dit beeld zijn in een praktijkonderzoek 

55 interviews uitgevoerd met bedrijven, overheden en intermediairs, en is er een enquête 

uitgezet onder 35 ondernemers. 

Met de gegevens uit het bureau- en praktijkonderzoek zijn de vijf meest voorkomende 

vormen van facturatie (inclusief e-facturatie) beschreven. In deze zogenaamde product-

reizen zijn de stappen van het aanmaken tot en met het verwerken van een factuur 

beschreven. Voor iedere productreis zijn de kosten gekwantificeerd en zijn de voor- en 

 

1 Implementatiemonitor e-factureren PIANOo 2019 
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nadelen van de productreis beschreven. Ook is er een doorkijk gemaakt naar de verbre-

ding van de scope van e-facturatie naar e-procurement. Op basis hiervan worden aanbe-

velingen gedaan om de adoptie en het gebruik van e-facturatie en e-procurement 

beleidsmatig is te versnellen.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt er ingegaan op de definitie van e-facturatie en e-procurement en 

de effecten van deze processen in de praktijk. Hoofdstuk 3 licht de effecten van e-factu-

ratie in de praktijk minder toe. In hoofdstuk 4 wordt, door middel van de productreizen, 

getoond hoe e-facturatie in de huidige praktijk verloopt. Op basis van het brononderzoek 

en de interviews zijn de conclusies in hoofdstuk 5 vastgelegd. 
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2 E-procurement en e-facturatie 

2.1 E-Procurement 

E-procurement heeft te maken met hoe een bedrijf of overheid de inkoop van goederen 

en diensten elektronisch regelt. Het gaat over alle processen die daarbij horen: van in-

koopstrategie en aanbesteden tot contracteren en van bestellen tot het makkelijk betalen 

met een e-factuur. E-procurement verhoogt de efficiëntie van de aankoopprocessen, het 

vereenvoudigt de administratie en maakt inkoopprocedures bij overheidsopdrachten 

transparanter.2 E-procurement bestaat uit de processen e-contracting, e-quoting (het on-

line beschikbaar stellen van het actuele aanbod van producten en diensten), e-ordering 

(de mogelijkheid van een partij om online bestellingen te doen bij de leverancier) en e-

fulfilment (inclusief de prestatieverklaring). Het sluitstuk is e-invoicing/e-facturatie: de 

geautomatiseerde afhandeling van een factuur en de betaling. 

E-contracting is het proces waarbij een aanbieder van producten en diensten deze digitaal 

aanbiedt en in staat stelt om gemakkelijk inzicht te hebben in de status van haar uit-

staande offertes, op de hoogte wordt gehouden van eventuele vragen van de uitvrager 

en vragen kan stellen aan de uitvrager. Alles wordt overzichtelijk bijgehouden in de ad-

ministraties van de offrerende partij en de uitvragende partij. Vervolgens wordt met de 

winnende partij een e-contract afgesloten.  

Scope 

De scope van e-procurement voor dit onderzoek is post-award en dit betekent dat het 

proces van e-contracting buiten beschouwing is gelaten. De reden voor deze afbakening 

is dat het proces van e-contracting een afzonderlijk proces is dat buiten de verantwoor-

delijkheid van het ministerie van BZK valt (het ministerie van EZK is hiervoor verant-

woordelijk). Figuur 1 geeft op schematische wijze weer hoe het proces van e-procurement 

verloopt en is afgebakend voor deze MKBA.    

Figuur 1. E-procurement proces 

 

 

Elektronisch quotabericht (e-quoting) 

De eerste stap na de contract fase is e-quoting: de verkoper die een contract heeft ge-

wonnen, toont een aanbod van producten en/of diensten. Het doel is om het aanbod zo 

actueel mogelijk te laten zijn: de beschikbare producten moeten overeenkomen met de 

status van het magazijn of voor de beschikbare diensten moet voldoende capaciteit be-

schikbaar zijn.  

Elektronische order (e-order) 

Daarna volgt de stap van e-ordering: op basis van het actuele aanbod bestelt een koper 

de benodigde producten en/of diensten. De verkoper bevestigt de bestelling of neemt 

contact op voor het maken van nadere afspraken (bijvoorbeeld bij afwijkingen of vragen). 

Na bevestiging gaat het proces verder. 

 
2 Logius, https://logius.nl/diensten/e-procurement  

https://logius.nl/diensten/e-procurement
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Elektronische prestatieverklaring (e-fulfilment) 

Na levering wordt beoordeeld of de gevraagde producent of diensten conform afspraak 

zijn geleverd, hiervoor moet de ontvangende organisatie haar goedkeuring geven via een 

prestatieverklaring (e-fulfilment). 

Elektronische factuur (e-factuur/e-invoice) 

Direct nadat de prestatieverklaring is afgegeven kan, conform contractvoorwaarden, de 

e-invoice betaalbaar worden gesteld. Omdat alle bevestigingen met digitale berichten zijn 

vastgelegd, kan de afhandeling en betaling volledig digitaal verlopen. Daarmee is het e-

procurement proces afgerond. 

Elektronische response message (e-response) 

Gedurende het proces van e-procurement worden tussen afnemer en leverancier status-

berichten verzonden (e-response). Het kan hierbij gaan om Message Level Response 

(MLR) berichten die aangeven of berichten volledig en juist zijn ingevuld of om Business 

Level Response (BLR) berichten die de status van het proces (bijv. aangekomen, gewei-

gerd, in behandeling, uitbetaald) uitwisselen.   

2.2 E-facturatie 

Een elektronische factuur (e-factuur) is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen 

pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen 

betekenis hebben3. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektro-

nisch worden verwerkt in het andere systeem waarbij facturen als elektronische berichten 

worden verzonden zodat deze als boekingsregel in de financiële administratie is te ver-

werken. Dit betekent concreet dat de factuur automatisch op de juiste wijze (kosten-

plaats) wordt ingeboekt, via de bank wordt betaald en vervolgens weer in de administratie 

wordt afgeletterd. Essentieel hierbij is dat de factuur vooraf is gecontroleerd met de le-

vering en hiervoor (digitaal) een prestatieverklaring is afgegeven.  

Wanneer e-facturatie verloopt als onderdeel van e-procurement zijn alle goedkeuringen 

gedurende het proces elektronisch gegeven en wordt e-facturatie volledig automatisch 

afgehandeld. Wanneer e-facturatie verloopt als zelfstandig proces dan wordt de goedkeu-

ring van de levering handmatig opgegeven en vervolgens digitaal afgehandeld.  

Het proces van e-facturatie wordt gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 3.  

Buiten de definitie van e-facturatie 

In dit onderzoek is geen sprake van e-facturatie als: 

 Een e-factuur via een aparte handeling of applicatie wordt gegenereerd en verzonden 

naar de ontvanger. In deze situatie wordt de e-factuur immers niet direct in het ERP-

systeem gegenereerd.  

 Een e-factuur door de ontvangende partij in een ander format (bijv. pdf) wordt om-

gezet en via een apart proces wordt verwerkt in het ERP-systeem. 

 Het verzenden van de pdf-factuur valt niet onder de definitie van e-factureren. Deze 

factuur moet immers nog worden vertaald naar de informatie voor de verwerking in 

het ERP-systeem. Dit wordt aangeduid als ‘handmatig factureren’. 

 
3 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/dienstverlening-aan-burgers-en-

ondernemers/efactureren/ 
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 Het ontvangen van pdf- of papieren facturen en het vervolgens via digitale software 

‘lezen’ en omzetten naar informatie voor het ERP-systeem. In deze situatie commu-

niceren ERP-systemen immers niet direct met elkaar. Ook dit wordt aangeduid als 

‘handmatig factureren’. 

2.3 Peppol 

Peppol staat voor Pan-European Public Procurement OnLine4. Peppol is een digitale infra-

structuur en afsprakenstelsel om op eenvoudige wijze elektronische gegevens uit te wis-

selen. Het beheer en onderhoud van Peppol ligt bij OpenPeppol. De internationale 

stichting OpenPeppol is de coördinator van het (inmiddels) wereldwijde afsprakenstelsel 

en de beheerder van de diverse standaarden en bouwblokken die de infrastructuur mo-

gelijk maakt. OpenPeppol delegeert door middel van privaatrechtelijke contracten haar 

taken naar een nationale Peppolautoriteit. In Nederland wordt deze taak uitgevoerd door 

de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa), dat valt onder de verantwoordelijkheid van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties5.  

Overheden die zijn toegetreden tot Peppol kunnen een autoriteit toewijzen die toezicht 

houdt op toegang tot het netwerk en afspraken maakt over welke berichtstandaarden 

over dit netwerk mogen worden uitgewisseld. Indien er geen Peppolautoriteit is, dan 

treedt OpenPeppol als moederorganisatie op als Peppolautoriteit.  

In Nederland is in eerste instantie gekozen voor een private toezichthouder die werd 

gevormd door belanghebbende bedrijven: Simplerinvoicing. Hoewel alle e-facturen in be-

ginsel XML-facturen zijn, bestaan hiervoor verschillende standaarden. Deze standaarden 

regelen onder andere welke factuurvelden en opmaak een e-factuur bevat. In de Neder-

landse situatie is destijds gekozen voor het inrichten van een aangepaste Nederlandse 

berichtenstandaard (SI-UBL6), naast de gangbare Europese PEPPOL BIS standaard. Bo-

vendien liepen enkele sectoren in Nederland vooruit op het gebied van e-facturatie met 

hun eigen sectorspecifieke standaard.  

Het hanteren van al deze verschillende standaarden betekende in de praktijk dat er voor 

bedrijven en overheden een complex e-facturatielandschap ontstond. Zo kent Nederland 

inmiddels de volgende XML e-factuurstandaarden: 

 EN 16931 is de Europese Norm voor e-facturatie en beschrijft de wijze van e-facture-

ren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling.7 

 NLCIUS is een aanvullende specificatie op de Europese Norm voor toepassing in Ne-

derland. Een dergelijk profiel op de EN wordt ook wel een Core Invoice Usage Speci-

fication (CIUS) genoemd.8 

 
4 Recentelijk is deze acroniem komen te vervallen wegens de internationale ambities en adoptie van 

Peppol. Hiermee is Peppol verworden tot een naam voor het afsprakenstelsel en de gelijknamige in-

frastructuur 

5 Bron: Over de Peppolautoriteit · Nederlandse Peppolautoriteit, www.peppolautoriteit.nl  

6 Universal Business Language (UBL), is een bibliotheek van standaard zakelijke XML-documenten 

zoals inkooporders en facturen. UBL is ontworpen ter vervanging van zakelijke correspondentie via 

fax en papier, en bedoeld om bedrijfsprocessen direct elektronisch op elkaar aan te laten sluiten. UBL 

is een vrij uitgebreide standaard, waarbij vrijwel niemand de volledige standaard (alle velden) heeft 

geïmplementeerd. Veelal worden ‘profielen’ gedefinieerd waarin beschreven staat welke velden ge-
bruikt worden. Van deze geselecteerde velden wordt dan vaak ook in meer detail beschreven wat de 

betekenis is van informatie die in dat betreffende veld geplaatst moet worden. (UBL | Forum Stan-

daardisatie) 

7 https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Message_1528547956_00477169  

8https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Message_32_model/MessageModel_9c4ec625-b417-4914-

868f-64b9f3b1ba24  

http://www.peppolautoriteit.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/ubl
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/ubl
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Message_1528547956_00477169
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Message_32_model/MessageModel_9c4ec625-b417-4914-868f-64b9f3b1ba24
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/Message_32_model/MessageModel_9c4ec625-b417-4914-868f-64b9f3b1ba24
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 UBL-OHNL, deze standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten 

en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. Deze standaard is een verbijzon-

dering van de internationale UBL-standaard, zoals de overheid deze gebruikt voor 

DigiInkoop en e-factureren. De standaard bestaat uit een set documenten die ont-

werpers en bouwers inzicht geeft in de opbouw van berichten.9 

 SI-UBL 1.2 is een versie van de e-facturatie standaard, niet gelijk aan de NLCIUS.10  

 SI-UBL 2.0 is EN-compliant en gelijk aan de NLCIUS, maar bevat een paar extra ele-

menten om uitwisseling over het SI-netwerk mogelijk te maken.11 

 PEPPOL BIS v3 is EN-compliant12. Daarnaast is het net als de NLCIUS een CIUS, maar 

heeft het een aantal andere verschillen t.o.v. de Europese Norm. Via deze link zijn 

alle verschillen te vinden tussen PEPPOL BIS v3 en EN 16931. 

 Sectorstandaarden waarvan bekend is dat deze EN-compliant zijn: SETU (HR-XML) en 

Energie e-Factuur.13 

Peppol Autoriteit 

Vrijwel alle overheden hebben gekozen voor het aanwijzen van een autoriteit die, vanuit 

overheidswege, in de praktijk scherper kon toezien op het afdwingen van één verplichte 

standaard. Nederland heeft sinds 2020 gekozen voor een dergelijke opzet en de Neder-

landse Peppol Autoriteit opgericht. 

2.4 Maatschappelijke effecten 

Een belangrijk onderdeel van de Quick Scan MKBA (is het geven van inzicht in de publieke 

en maatschappelijke effecten van de invoering van e-facturatie en e-procurement in Ne-

derland. De volgende maatschappelijke effecten zijn in dit onderzoek in beschouwing 

genomen: 

  

1. Financiële voordelen (kosten) 

Het digitaliseren en automatiseren van de handmatige handelingen van het factura-

tieproces zorgen ervoor dat de tijd waarin analoge- en pdf-facturen worden opgesteld, 

verzonden, verwerkt en betaald lager is. Door deze lagere tijdsbesteding zijn de kos-

ten lager en is er een direct financieel voordeel. Dit geldt voor zowel de verzendende 

als de ontvangende kant. 

Het financiële voordeel kan echter beperkt worden doordat er voor bepaalde software, 

aansluitingen of licenties nieuwe kosten ontstaan. Bij het bepalen van het financiële 

voordeel is hiermee rekening gehouden.   

 

2. Betrouwbaarheid (efficiëntie) vergroten 

 
9 UBL-OHNL wordt beheerd door Logius https://logius.nl/diensten/digiinkoop/hoe-werkt-het/ubl-ohnl  

10 https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Property_1468923843_785779  

11 https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Message_1541261984_00543465  

12 Met deze standaard is de drempel om e-facturen via Peppol te versturen (nationaal en internatio-

naal) drastisch verlaagd omdat entiteiten wereldwijd gebruik maken van de Peppol BIS om gegevens 

uit te wisselen. https://peppol.eu/what-is-peppol/peppol-profiles-specifications/  

13 https://setu.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Message_1536072949_00575558  

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/
https://peppolautoriteit.nl/
https://logius.nl/diensten/digiinkoop/hoe-werkt-het/ubl-ohnl
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Property_1468923843_785779
https://stpe.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Message_1541261984_00543465
https://peppol.eu/what-is-peppol/peppol-profiles-specifications/
https://setu.semantic-treehouse.nl/#/TreeView/Message_1536072949_00575558
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Bij het proces van opstellen tot verzenden van analoge en pdf-facturen komen veel 

handmatige handelingen voor. Handmatige handelingen zijn relatief foutgevoelig. Ze-

ker als het gaat om informatie die van het ene naar het andere systeem moet worden 

overgezet of vanuit verschillende systemen of bestanden moet worden gecontroleerd. 

Het gevolg is dat facturen laat, niet of verkeerd betaald worden. Het e-facturatiepro-

ces verloopt volledig geautomatiseerd: een factuur wordt automatisch opgesteld op 

basis van gemaakte afspraken. Ook wordt deze automatisch gecontroleerd. Een fout, 

hoe klein dan ook, wordt snel gevonden en daarmee wordt het verwerkingsproces om 

te komen tot uitbetaling afgebroken. 

Het volledig geautomatiseerde e-facturatieproces zorgt voor een betrouwbaardere 

manier van factureren. Daarmee verloopt het gehele proces van opstellen tot verzen-

den en betalen efficiënter. Dit vertaalt zich in een financieel voordeel: er worden uren 

en daarmee kosten bespaard die ingezet kunnen worden voor andere kernactiviteiten 

binnen het bedrijf.  

Tekstkader 1. Scan- en herkensoftware 

In de bestaande praktijk zijn dikwijls scan- en herkenstraten ingericht voor bedrijven die geen gebruik-

maken van e-facturatie: door middel van Optical Character Recognition (OCR) worden analoge en di-

gitale facturen elektronisch verwerkt in de systemen van de ontvanger.  

Door deze systemen steeds beter in te richten, kan de foutgevoeligheid verder gereduceerd worden. 

Toch schuilt hierin ook een risico: de bestaande situatie is ingericht op het zoveel mogelijk beheersen, 

herstellen en terugdringen van foutieve facturen. Dat laat onverlet dat de foutgevoeligheid over het 

gehele proces aanzienlijk hoger ligt dan bij een e-facturatieproces. Uiteindelijk kan foutgevoeligheid 

leiden tot (te) laat of foutief uitbetalen. 

 

3. Fraudegevoeligheid 

De mate van fraudegevoeligheid ligt bij analoge en pdf-facturen hoger dan bij e-fac-

turen. Analoge facturen kunnen onderschept worden door fraudeurs. Bij pdf-facturen 

gaat het vaak om spookfacturen: facturen die dubbel verzonden zijn, facturen waar 

wezenlijk geen tegenprestatie voor is geleverd, of namaakfacturen die authentiek 

ogen en dat niet zijn. De ontvangende partij verwerkt, controleert en betaalt deze 

facturen vaak handmatig. Handmatige handelingen, zoals eerder benoemd, zijn vaak 

gevoeliger voor fouten en dus ook voor fraude. De kans dat kleine fouten in de factuur 

niet opgemerkt worden, is groter. Dit vergroot het risico op fraude. 

Bij e-facturatie ligt authenticatie en registratie aan de voorkant van het proces: bij de 

inrichting van de systemen. Doordat zowel de verzendende partij als de ontvangende 

partij geregistreerd zijn bij een Access Point en gebruikmaken van een beveiligde 

verbinding, is het risico op fraude aanzienlijk kleiner. Middels 2-weg of, idealiter, 3-

weg matching wordt er (sneller) gesignaleerd of de factuur klopt met de bestelling. 

Zo worden er bijvoorbeeld geen facturen dubbel betaald.  

 

4. Vergemakkelijken controle 

Bij het controleren van analoge en pdf-facturen komen veel handmatige handelingen 

voor. Bij een hoog volume in aantallen facturen vraagt het factureringsproces dan ook 

de nodige arbeid: analoge en pdf-facturen moeten bij ontvangst ingevoerd worden in 

het boekhoudsysteem van de ontvangende partij. De facturen worden handmatig, of 

via een scan- en herkensoftware (mits de software is aangeschaft en is ingericht in 

het boekhoudsysteem) ingevoerd. Vervolgens wordt de factuur handmatig gecontro-

leerd, verwerkt en betaald.  
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Het e-facturatieproces verloopt volledig digitaal. Dit betekent dat het proces van con-

troleren en betalen gemakkelijker kan plaatsvinden. In theorie betekent het dat een 

werknemer een factuur alleen nog handmatig moet controleren wanneer er een 

(fout)melding wordt gegeven, bijvoorbeeld wanneer een ordernummer niet overeen-

komt. 

 

5. Stimulering innovatie 

Het stimuleren van e-facturatie zal ervoor zorgen dat verdere ontwikkelingen voor e-

procurement worden gestimuleerd, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf en 

zzp’ers hiervan zullen profiteren. Onder meer omdat e-factureren volgens Peppol 

zorgt voor universele interoperabiliteit voor een relatief lage prijs. En deze bovendien 

ook is te gebruiken voor ander berichtenverkeer binnen e-procurement. Dit is laatste 

is een voordeel waarvan zowel grote bedrijven als mkb-bedrijven profiteren. 

Verder jagen de introducties van nieuwe technologie en zeker de beschikbaarheid van 

uniforme digitale afspraken en netwerken nieuwe ontwikkelingen aan. De ontwikke-

ling van internet en XML zijn hier exemplarisch voor. De verwachting is dat e-factu-

ratie meer gestructureerde data oplevert die bedrijven breder kunnen gebruiken voor 

data-analyses en vergelijkingen.   

 

6. Verschuiving werkgelegenheid 

Voor het verzenden en verwerken van analoge en pdf-facturen hebben overheidsor-

ganisaties en bedrijven (arbeids)intensieve processen ingericht. De benodigde ver-

richte werkzaamheden betreffen onder meer het openen, scannen, registreren, 

verwerken en routeren van inkomende facturen. Ook voor het verzenden van facturen 

is een serie van handmatige handelingen vereist.  

De digitalisering en automatisering die e-facturatie met zich meebrengt, betekent dat 

een groot aantal van deze handelingen anders kan worden ingericht of zelfs verdwijnt. 

Door het vrijmaken van tijd en ruimte kunnen organisaties het werk anders organi-

seren. 

7. Duurzaamheid 

Een e-factuur is volledig digitaal: zowel de facturering als de verzending en betaling 

is gedigitaliseerd én in meer en mindere mate geautomatiseerd. Het is niet noodza-

kelijk dat de factuur op papier wordt geprint en dat postzegels en enveloppen worden 

gebruikt bij de verzending van de factuur. Ook voor handmatig factureren van een 

pdf via e-mail, geldt dit.  

2.5 Afbakening onderzoek 

Verschillende wijze van factureren (productreizen) 

Het onderzoek is gericht op het inzichtelijk maken van de maatschappelijke effecten van 

het beleid dat het Kabinet heeft ingezet om e-facturatie te stimuleren en op welke wijze 

dit is te versnellen en te verbeteren. Om een zo concreet mogelijk beeld te geven van de 

verschillende wijzen van factureren, variërend van een factuur op papier of in pdf tot een 

e-factuur, is gewerkt met productreizen. Deze productreizen beschrijven de weg die een 

factuur aflegt, wat daarvoor moet gebeuren en wat de (doorloop)tijd en kosten daarvoor 

zijn.   
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Op basis van de productreizen en de praktijkervaringen van de geïnterviewde stakehol-

ders is een advies opgesteld om de implementatie van e-facturatie te versnellen. Hierbij 

is een doorkijk gemaakt naar het gehele proces van post-award e-procurement.  

 

Inzicht in de effecten van beleid 

In de Quick Scan MKBA zijn de effecten van het beleid kwalitatief beschreven en op on-

derdelen gekwantificeerd. In de onderstaande tabel is aangegeven op welke manier deze 

effecten per productreis zijn beschreven.     

Tabel 1. Relatie tussen publieke- en maatschappelijke effecten en de parameters 

Publiek- en maatschappelijk 

effect 

Parameter  

Financiële voordelen Kosten bedrijven Tijd en € per factuur 

 Uitvoeringskosten overheden Tijd en € per factuur 

Foutgevoeligheid Kansen op fouten Kwalitatief  

Fraudegevoeligheid  Kwalitatief 

Stimulering innovatie  Kwalitatief  

Vergemakkelijken controle Kortere doorlooptijd % 

Verschuiving werkgelegenheid  Kwalitatief 

De kwantificering van de effecten is op het niveau van de procedure (P). De reden hier-

voor is dat er op het moment van onderzoek onvoldoende betrouwbare data14 beschik-

baar was over de aantallen facturen en de wijze waarop deze worden verwerkt (Q). Om 

toch inzicht te geven in de effecten is een indicatieve berekening opgesteld voor de ef-

fecten van e-facturatie binnen de Rijksoverheid. Op basis hiervan zijn echter geen extra-

polaties te maken naar de totale besparing voor de gehele overheid of het Nederlandse 

bedrijfsleven.  

   

  

 
14 Tijdens het onderzoek zijn diverse onderzoeken geraadpleegd. Geen van deze studies een herleid-

bare bronvermelding te gebruiken voor de aantallen facturen. Ook bleek geen uniforme bron voor-

handen te zijn. Om te voorkomen dat onbetrouwbare kwantitatieve uitspraken worden gedaan op 

macro-economisch niveau, is ervoor gekozen dit niet te berekenen in deze Quick Scan MKBA.   
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3 Effecten van e-facturatie 

3.1 Factureren in de praktijk 

Op basis van gesprekken met (ervarings)deskundigen van de overheid en het bedrijfsle-

ven zijn de diverse varianten van factureren tussen verzender en ontvanger geïnventari-

seerd. In figuur 2 zijn deze samengevat in de vijf meest voorkomende processtromen 

bestaande uit e-factureren (groen), twee vormen van handmatig factureren (blauw) en 

twee vormen van analoog factureren (oranje).  

Het onderzoek heeft zich gericht op partijen die rechtstreeks aan elkaar factureren. Het 

komt ook voor dat partijen de facturering overlaten aan een intermediaire partij. Deze 

verzorgt dan tegen betaling de verzending en financiële afhandeling van de factuur. Deze 

intermediaire partijen maken voor de facturering van vergelijkbare processtromen ge-

bruik en zijn daarom niet als afzonderlijke categorie opgenomen.  

Onder de figuur is per processtroom een algemene toelichting op genomen, waar relevant 

zijn voorbeelden opgenomen van hoe dit in de praktijk is vormgegeven tussen bedrijven 

en de overheid (B2G) of bedrijven onderling (B2B).  

Figuur 2. Varianten van factureren 

 

 

Ad 1. E-factureren 

De meest geautomatiseerde route voor e-facturatie is wanneer Enterprise Resource Plan-

ning (ERP-) systemen15 volledig automatisch met elkaar het factureringsproces doorlo-

pen. Door een beveiligde netwerkverbinding kan een uitwisseling van gestandaardiseerde 

 
15 ERP-systemen zorgen ervoor dat allerlei bedrijfsprocessen met elkaar worden verbonden en maken 

de datastromen tussen deze processen mogelijk. ERP-systemen brengen de gedeelde transactiedata 

van een organisatie uit diverse bronnen bijeen, zodat dubbele gegevens tot het verleden behoren en 

er data-integriteit wordt geboden met één centrale bron, https://www.oracle.com/nl/erp/what-is-erp  

https://www.oracle.com/nl/erp/what-is-erp
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berichten plaatsvinden: de leverancier ontvangt (digitaal) een prestatieverklaring en ver-

volgens worden de factuurgegevens volledig elektronisch uitgewisseld, betaalbaar gesteld 

en in de financiële administratie verwerkt. 

In de regel hebben grote bedrijven die onderling of met de overheid veel factureren een 

peer-to-peer (P2P) verbinding tussen ERP-systemen tot stand gebracht. Voorbeelden van 

diverse grote softwareleveranciers zijn Basware, Oracle en SAP (zoals SAP ariba en Ana-

chron). Een andere concrete invulling is Digipoort van de Rijksoverheid. Dergelijke P2P-

systemen gebruiken gesloten standaarden voor e-facturatie, waardoor het aansluitproces 

via de softwareleverancier of andere Billing Service Providers (BSP’s) moet verlopen. Er 

wordt bovendien vereist dat leveranciers zich op het platform van deze BSP’s aansluiten 

om een e-factuur te kunnen versturen naar de inkopende organisatie.  

De BSP’s hebben, in dit 3-corner model, een monopolie. Een lucratief businessmodel, 

maar niet per se in het belang van leveranciers of de inkopende partij die het systeem 

heeft aangeschaft. De gebruikers van dergelijke systemen genieten uiteraard wel de 

voordelen van dit systeem inclusief de snelle verzending en verwerking van e-factureren.  

Peppol 

Via het Peppol-netwerk communiceren de financiële- en inkoopsoftwarepakketten en de 

ERP-systemen van verzender en ontvanger via access points over een door beide partijen 

erkend netwerk. Dit garandeert een betrouwbare en snelle uitwisseling van de gegevens. 

Voordeel ten opzichte van een door de afnemer opgezette verbinding tussen de ERP-

systemen en financiële- en inkoopsoftwarepakketten is dat een leverancier niet per afne-

mer hoeft aan te sluiten en kosten moet maken, maar dat deze vanuit het eigen softwa-

repakket direct kan factureren via het Peppol-netwerk.   

Met andere woorden, in dit zogenaamde 4-corner model, is er niet een partij die P2P die 

de ERP-systemen verbindt maar kiezen afnemer en leverancier ieder hun eigen service-

provider. Hierdoor wordt de drempel, voor met name het mkb en zzp’ers, verlaagd om 

zaken te doen met grote inkopende partijen; kunnen zij tegen lagere kosten aansluiten 

en worden zij gestimuleerd financiële bedrijfsprocessen te automatiseren.  

Figuur 3. Productreis e-factureren 

 

  

https://www.ariba.com/
https://www.order2cash.com/
https://www.order2cash.com/
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Ad. 2. Handmatig facturen via een leveranciersportaal of Peppol portaal 

In dit proces maakt de verzender gebruik van het leveranciersportaal van de ontvanger 

of een leverancier van een Service Provider, als de e-factuur via het Peppol-netwerk wordt 

verzonden. De verzender voert hier handmatig factuurgegevens in en de ontvanger con-

troleert deze. Ook hier vindt de controle van de bestelling, levering en factuur plaats na 

ontvangst van de factuur.  

Belangrijk verschil is dat de leverancier de factuurgegevens ook in zijn eigen ERP-systeem 

moet verwerken. Concreet betekent dit dat de verzender dezelfde gegevens in twee af-

zonderlijke systemen moet invoeren.  

Een voorbeeld van een B2G-leveranciersportaal is het leveranciersportaal van DigiInkoop 

dat door de Rijksoverheid wordt aangeboden. De verzender logt handmatig in op dit le-

veranciersportaal met e-herkenning (overheidsauthenticatie) en logingegevens. Vervol-

gens navigeert de leverancier naar het overzicht met orders en klikt op de te factureren 

order. Daarna worden de factuurgegevens handmatig ingevoerd. Bij B2B werken ener-

zijds grotere bedrijven (zoals grote retail organisaties) met een leveranciersportaal. Dit 

verloopt op een vergelijkbare wijze als DigiInkoop. Anderzijds bestaan er op Peppol di-

verse e-factuur portalen, die op basis van handmatige invoer een e-factuur genereren en 

versturen.16 

Figuur 4. Productreis handmatig factureren via leveranciersportaal 

 

Ad. 3. Handmatig factureren via pdf-factuur 

Het versturen van een pdf-factuur via het sturen van een e-mail is een vorm van hand-

matig factureren. De factuur wordt door de verzender opgemaakt in een ERP-systeem of 

afzonderlijk programma (bijvoorbeeld Excel of Word) en als pdf verzonden. De ontvanger 

is vaak in staat om de factuur door een scan- en herkensoftware (OCR)17 te halen. Deze 

vertaalt de informatie uit de factuur naar een boekhoudregel voor het ERP-systeem. In 

veel ERP-systemen wordt naast de boekhoudregel ook het pdf-bestand zelf opgenomen. 

Op deze manier blijft in de financiële administratie de factuurinformatie beschikbaar.  

Ook hier vindt de controle van de bestelling, levering en factuur plaats na ontvangst van 

de factuur. Deze kan plaatsvinden met een webapplicatie of app van de OCR-software of 

 
16 Zie kolom 3 ‘Service Providers met een factuurportaal’, 

https://peppolautoriteit.nl/cms/view/58537384-ea2e-4033-97e2-74a74b0fba86/kies-uw-servicepro-

vider 

17 De afkorting OCR staat voor Optical Character Recognition. Kortgezegd is OCR een techniek waar-

mee de computer letters, cijfers en leestekens van een plaatje kan ‘aflezen’. OCR-software wordt 

gebruikt om papieren documenten en boekwerken te transformeren tot digitale versies, zodat ze kun-

nen worden bewerkt en gearchiveerd. Formulieren, brieven, contracten, artikelen, rapporten en hand-

leidingen kunnen zo in een handomdraai worden omgezet naar bewerkbare teksten, in een Word-

bestand, bijvoorbeeld. https://www.whitevision.nl/kenniscentrum/wat-is-ocr/  

https://peppolautoriteit.nl/cms/view/58537384-ea2e-4033-97e2-74a74b0fba86/kies-uw-serviceprovider
https://peppolautoriteit.nl/cms/view/58537384-ea2e-4033-97e2-74a74b0fba86/kies-uw-serviceprovider
https://www.whitevision.nl/kenniscentrum/wat-is-ocr/
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het ERP-systeem. Na goedkeuring verloopt de administratieve verwerking bij de ontvan-

ger in de boekhouding en de betaling automatisch. 

Wanneer de verzender facturen aanmaakt in een ander programma dan het ERP-systeem 

dan moeten de gegevens hier afzonderlijk worden ingevoerd. Dit kan handmatig of via 

OCR-software gebeuren.  

Figuur 5. Productreis handmatig factureren via pdf-factuur 

 

 

Ad. 4. Semi analoog factureren 

Dit proces is volledig vergelijkbaar met het Digitaal verwerken van een pdf-factuur. Het 

enige verschil is dat de factuur per post wordt verzonden en daar dus extra kosten voor 

worden gemaakt. 

Figuur 6. Productreis verwerken van analoge factuur 

 

 

Ad. 5 Analoog factureren  

De procedure verloopt hier vergelijkbaar met de digitaal factureren, maar zijn zowel bij 

het ontvangen als het verzenden alle handelingen handmatig. Dit betekent concreet dat 

de factuurgegevens zowel bij verzenden als bij ontvangen handmatig worden overgezet 

in de ERP-software. Ook de controle van de factuur is handmatig en vindt plaats zodra 

de factuur is geleverd.  

Bij analoog factureren wordt het verwerkingsproces vaak door een administratiekantoor 

gedaan. Zij krijgen alle inkomende en uitgaande facturen aangeleverd en boeken deze 

handmatig in de ERP-software. Om werk te besparen maken inmiddels veel administra-

tiekantoren en accountants gebruik van scan en herken hard- en software.  
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Figuur 7. Productreis analoog factureren 

 

 

3.2 Vergelijking maatschappelijke effecten 

In de onderstaande tabel zijn de maatschappelijke effecten van de verschillende factuur-

stromen samengevat. Onder de figuur is toegelicht op basis van welke criteria deze be-

oordeling is uitgevoerd.  

Tabel 2. Vergelijking maatschappelijke effecten 
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1. E-factureren 5 min Kort Klein Klein Eenvoudig Ja Ja 

2. Handmatig facture-

ren via leveranciers-

platform 

15 min Middel Matig Klein Eenvoudig Nee Ja 

3. Handmatig facture-

ren via pdf 

18 min Lang Matig Significant Redelijk Ja Nee 

4. Analoog factureren 25 min Lang Matig Significant Complex Ja Nee 

5. Analoog factureren 30 min Lang Groot Groot Complex Nee Nee 
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Kosten 

De kosten zijn gekwantificeerd op basis van een tijdsinschatting18 per stap. Uit de bere-

kening blijkt dat e-facturering veruit de laagste procedurele kosten kent. Het grootste 

voordeel hiervan is dat tijdens het inkoopproces alle noodzakelijke gegevens zijn vastge-

legd en dat de benodigde informatie rechtstreeks in beide CRM-pakketten tegelijk wordt 

verwerkt.  

In deze kwantificering is ervan uitgegaan dat het proces zonder fouten verloopt. Met 

name het verschil in tijdsbesteding tussen e-factureren en de overige vormen van factu-

reren kan hoog oplopen bij fouten. De kans op fouten bij e-facturering is veel kleiner. 

Bij handmatig factureren blijft het meerdere keren invoeren van de informatie en (vaak 

via een ander proces) controleren van de factuur met de levering (prestatieverklaring) 

de oorzaak waarom de kosten hiervan hoger liggen. Afhankelijk van de gebruikte digitale 

systemen of het ontbreken daarvan nemen de kosten voor de facturering verder toe.  

Een belangrijk aandachtspunt bij de kosten is dat deze voor het gebruik van digitale 

systemen enorm uiteenlopen. Zo is het aansluiten op P2P van een Billing Service Provider 

(BSP), die is ingehuurd door de inkopende organisatie, kostbaar en daarmee alleen ren-

dabel als het gaat om grotere aantallen facturen. Daar komt bij dat verschillende afne-

mers verschillende BSP’s kunnen hebben en daarmee de leverancier genoodzaakt is 

verschillende systemen te implementeren, inclusief de bijbehorende kosten- en proces-

inrichting die hierbij horen. Hierdoor wordt het al dan niet aanbieden van producten- 

en/of diensten door een leverancier mogelijk bepaald door de hoogte van de drempel van 

aansluiten.  

Peppol daarentegen maakt het mogelijk om tegen lage kosten voor kleinere aantallen 

facturen te werken met e-facturering. Vooral omdat afnemer en leverancier een bij hun 

eigen serviceprovider kunnen kiezen. Bovendien is het choose one Acces Point provider, 

connect-to-all principe van Peppol erg aantrekkelijk voor zowel de afnemer als de leve-

rancier.19 Randvoorwaarde is hierbij dat afnemer en leverancier beiden zijn aangesloten 

op het Peppol-netwerk, waardoor het voordeel van Peppol toeneemt met het toenemen 

van het aantal gebruikers op het netwerk. 

Tekstkader 2. Kwantitatieve doorrekening van de effecten B2G 

Om een inschatting te geven van de potentiële besparingen van e-facturatie, is inzicht 

nodig in (1) het aantal facturen dat jaarlijks wordt verstuurd van B2G, B2B en G2G, en 

(2) een uitsplitsing naar de wijze waarop deze facturen worden verstuurd. Ondanks dat 

hierover in het verleden wel uitspraken zijn gedaan, is hierover onvoldoende verifieerbare 

data gevonden.  

Om toch een inschatting te geven van het besparingspotentieel is een berekening uitge-

voerd voor het aantal door de overheid ontvangen facturen. Volgens de Rijksoverheid 

ontvangt de overheid 12 miljoen facturen per jaar. Volgens het CBS is de verdeling van 

het aantal verzonden facturen (2018) als volgt: 

 

E-facturen (2018)  26% 

Elektronisch maar geen e-factuur 60% 

 
18 In interviews met bedrijven en overheden is de tijdsbesteding uitgevraagd. Gezien de grote band-
breedte zijn de tijdsbestedingen ingedeeld naar de volgende grote klassen per stap: 1, 5 of 10 minu-

ten. Op deze manier is een indicatieve berekening van de tijdsbesteding bepaald.  

19 What is Peppol? - Peppol - Peppol, https://peppol.eu/what-is-

peppol/#:~:text=%20In%20the%20Post-Award%20process%2C%20Peppol%20co-

vers%3A%20,compatible%20standards%20and%20interconnecting%20eProcurement%20pro-

cesses.%20More%20 
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Papier    14% 

Voor de berekening is ervan uitgegaan dat deze verdeling ook op de facturen van de 

overheid van toepassing is. In de onderstaande tabel is doorgerekend wat de kosten voor 

de situatie in 2018 waren (hierbij is gerekend met een uurtarief van € 39,=). Het maxi-

male besparingspotentieel wordt gerealiseerd als het gehele factureringsproces verloopt 

via e-facturering. Uit de onderstaande tabel blijkt dan dat het besparingspotentieel dan  

€ 78 miljoen bedraagt. Het is dan afhankelijk van de implementatietermijn welke bespa-

ring op jaarbasis is te realiseren.   

 

 

Tekstkader 3. Kwantitatieve doorrekening van de effecten B2B 

Analoog aan de berekening voor B2G is een berekening te maken van het besparingspo-

tentieel B2B. Op basis van de in 2014 door Deloitte gemaakte inschatting van het aantal 

facturen, zou dit kunnen liggen rond 550 miljoen inkoopfacturen. Voor de berekening zijn 

de verdeling naar factuurtype en het uurtarief gelijk gehouden.  

Uit de onderstaande tabel blijkt dan dat het besparingspotentieel dan € 3,5 miljard bedra-

gen. Ook hier geldt dat de besparing op jaarbasis afhankelijk is van de implementatieter-

mijn van e-facturering in de praktijk. 

 

 

NB. Deze berekening is niet te vergelijken met de berekening zoals gemaakt in de MKBA 

van 2014, omdat de uitgangspunten verschillend zijn. Zo is in de studie in 2014 alleen het 

proces van verzenden en ontvangen onderzocht, terwijl in deze MKBA het gehele proces 

van opstellen, controle tot en met inboeken in de financiële administratie is meegenomen.  

  

 

Doorlooptijd 

De doorlooptijd voor het verwerken van de factuur is het kortste bij e-facturering. De 

doorlooptijd hangt vooral samen met het moment waarop de prestatieverklaring wordt 

afgegeven. Uit de interviews met overheidsorganisaties blijkt dat e-facturatie door de 

korte doorlooptijd ook bijdraagt aan het verkorten van de betaaltermijn. Het bedrijfsleven 

heeft echter aangegeven dat de betalingstermijn losstaat van het verwerkingsproces.  

Uit de praktijk blijkt dat ook bij het leveranciersportaal van DigiInkoop nog de prestatie-

verklaring lang op zich kan laten wachten: de prestatieverklaring wordt handmatig door 

de inkoper in hetzelfde portaal aan de ‘achterkant’ ingevoerd. Bijvoorbeeld omdat nog 

niet alles wat op de factuur staat is opgeleverd (nazending) of omdat uren nog niet zijn 

geaccordeerd, maar wel wordt gefactureerd.  

Factureringsproces 2018 100% e-factuur

Kosten via e-facturen 10.140.000€            39.000.000€           

Kosten via Electronische factuur 77.220.000€            

Kosten via Papier 30.030.000€            

Totale kosten factureringsproces 117.390.000€         39.000.000€           

Besparingspotentieel 78.390.000€           

Factureringsproces B2B 2018 100% e-factuur

Kosten e-facturen 464.750.000€         1.787.500.000€      

Kosten Electronisch 3.539.250.000€      

Kosten Papier 1.376.375.000€      

Totale kosten factureringsproces 5.380.375.000€      1.787.500.000€      

3.592.875.000€     
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Een belangrijk aandachtspunt voor de doorlooptijd is dat de controles langer kunnen du-

ren wanneer vanuit verschillende systemen of documenten verificatie van gegevens moet 

plaatsvinden. Via het leveranciersportaal van DigiInkoop loopt dit, zoals hierboven is aan-

gegeven, allemaal handmatig. Omdat bij digitaal factureren deze afspraken in de con-

tractfase al zijn vastgelegd verloopt dit sneller, is de kans op fouten ook lager of zijn deze 

sneller te herstellen. 

 

Foutgevoeligheid 

Het aantal stappen en systemen bepaalt de kans op fouten. Vooral handmatige, conver-

terende handelingen zoals het overzetten van informatie in meerdere systemen vergroot 

de kans op fouten. Bij beide e-facturatieprocessen zijn de factuurgegevens direct gekop-

peld aan het verkoop- en inkoopproces. Gegevens worden door verzender ingevoerd en 

door de ontvanger gecontroleerd en digitaal verwerkt. 

Het gebruik van scan- en herkensoftware of OCR verkleint de kans op fouten, omdat deze 

systemen redelijk accuraat zijn. Leveranciers geven aan dat OCR in 95% accuraat zijn, 

gebruikers houden daarentegen lagere percentages aan (rond de 80%). Door diverse 

(handmatige) controles in het OCR-proces is dit overigens wel aanzienlijk sneller en ligt 

de foutgevoeligheid lager dan handmatige verwerking.  

Bij handmatig factureren is de kans op fouten vooral aanwezig, omdat gegevens moeten 

worden overgezet tussen ERP-systemen. Dit betekent dat de kans op fouten in dat proces 

twee keer zo groot is als bij e-facturering en meer controles worden uitgevoerd. Ander 

risico is dat bij handmatig factureren via pdf- of analoog factureren ook in het proces van 

verzending fouten kunnen optreden. Zo bestaat het risico dat via e-mail verstuurde fac-

turen niet goed aankomen door bijvoorbeeld gebruik van een verkeerd e-mailadres of dat 

e-mails onbedoeld in ‘junkmail’ terecht komen.  

 

Fraudegevoeligheid 

De fraudegevoeligheid hangt samen met de kans dat een factuur kan worden ingediend 

waarvoor de ontvanger geen opdracht heeft gegeven. Bij e-facturatie wordt de factuur 

automatische gegenereerd, verzonden, ontvangen en verwerkt. Daarmee is de kans op 

spookfacturen nihil: bijvoorbeeld bij Peppol wordt er gebruik gemaakt van End User Iden-

tification (de gebruiker moet met specifieke informatie kunnen aantonen dat hij/zij ge-

bruik mag maken van het programma). 

Het leveranciersportaal beperkt de kans op fraude door de toegangsprocedure tot het 

systeem en (vaak) een directe koppeling met de gegeven opdracht (bijvoorbeeld via een 

inkoopordernummer). Hierdoor is het voor fraudeurs lastiger om spookfacturen in te die-

nen. Uit de interviews blijkt dit risico op fraude20 vooral bestaat als er geen koppeling is 

met de inkooporder en het om relatief kleine bedragen gaat. Steekproefcontroles kunnen 

dit beperken, maar zijn niet sluitend.  

Bij handmatig factureren worden spookfacturen ondervangen door pdf-facturen op spe-

cifieke e-mailadressen te ontvangen. Vanuit interne procedures kunnen dergelijke (SMTP) 

facturen, bijvoorbeeld bij spookfacturen of omdat een factuur in een ongewenste postbus 

terecht is gekomen, nog steeds in de administratie terecht komen. Wanneer de controle 

van de facturen dan beperkt is (bijvoorbeeld alleen voor facturen met hogere bedragen), 

blijft de kans op fraude bestaan.  

Bij analoog factureren is de kans op fraude het grootste omdat hierbij alleen door hand-

matige procedurele controles fraude is te voorkomen. Kortom, iedere individuele factuur 

 
20 Hierbij is overigens aangegeven dat het niet altijd om fraude hoeft te gaan maar kunnen ook fou-

tieve facturen worden ingediend bij vergissing.  
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dient door een mens te worden gecontroleerd, waar bij substantiële factuurstromen de 

kosten van het inzetten van personeel voor dergelijke controles en de te spenderen tijd 

evenredig substantieel zijn. Tijd en geld dat een organisatie beter kan besteden aan pro-

cessen die toegevoegde waarde (omzet, maatschappelijk product) oplevert. 

 

Controleerbaarheid 

De controleerbaarheid hangt direct samen met de doorlooptijd. Cruciaal in het proces van 

facturering is immers de controle van de factuur met de bestelling en de levering. Alleen 

bij e-facturatie via P2P-systemen is deze informatie direct voorhanden en daarmee de 

controleerbaarheid goed. Peppol maakt op het moment nog gebruik van de End User 

Identification. Echter, het ontbreekt momenteel aan het grootschalig gebruik van e-or-

ders en e-prestatieverklaringen, om de e-factuur automatisch te valideren. Bij alle andere 

varianten moet deze informatie uit verschillende processtromen worden samengebracht 

en door verschillende personen worden uitgevoerd. Dit betekent dat controles meer tijd 

kosten en de doorlooptijd kan vertragen doordat de juiste persoon niet beschikbaar is.  

 

Stimuleert innovatie 

De eerste drie processtromen stimuleren innovatie het meest optimaal omdat deze vor-

men vragen om procesverandering. Bij de processtromen 4, 5 en 6 is dat volgens de 

respondenten aanzienlijk minder, omdat hierbij alleen onderdelen worden gedigitaliseerd 

en de processen niet wezenlijk veranderen.  

Zo is het bijvoorbeeld bij e-facturatie via Peppol sneller relevant om ook over e-procure-

ment na te denken, omdat hiermee gegevens vanuit de inkooporder direct zijn te koppe-

len aan het proces. Bij digitale pdf-facturen worden uitsluitend handmatige processtappen 

geautomatiseerd en is vaak geen sprake van een wijziging in het proces, laat staan van 

uitwisseling van gegevens tussen ontvanger en verzender. 

Naast innovaties in de administratieve verwerking levert e-factureren gestructureerde 

data op die te gebruiken is voor data-analyse. Hiermee stimuleert e-facturering het ge-

bruik van data in de bedrijfsvoering onder meer met sturingsinformatie en management 

dashboards (bijvoorbeeld via PowerBI).  

 

Effect werkgelegenheid 

Het effect op de werkgelegenheid is voor de processtromen 4, 5 en 6 beperkt. Werk-

zaamheden veranderen wel maar zijn door hetzelfde functieniveau uit te voeren. Voor de 

processtromen 1, 2 en 3 worden de eenvoudige invoer/overzethandelingen geëlimineerd 

(processtroom 1) of geautomatiseerd (2 en 3). Dit betekent dat wanneer e-facturatie de 

standaard is, een deel deze werkzaamheden komen te vervallen en meer zal verschuiven 

richting controles of de voorkant (inkoop) van het proces. Dit vraagt om omscholing van 

medewerkers. 

 

Duurzaamheid  

In het onderstaande tekstkader is een samenvatting opgenomen van een in 2010 door 

TNO uitgevoerde studie naar het effect op energieverbruik en CO2-uitstoot bij overgang 

van een keten met 100% papieren facturen naar een keten met 100% e-facturen. Aan-

gezien deze studie gedateerd is en het binnen deze quick scan niet mogelijk is om deze 

effecten te actualiseren, is advies om deze studie te actualiseren.  
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Tekstkader 4. Effect e-factureren op duurzaamheid 

Het ministerie van Economische Zaken heeft TNO in 2010 gevraagd om een onderbouwde 

berekening te maken van de directe en indirecte effecten op energieverbruik en CO2-

uitstoot bij overgang van een keten met 100% papieren facturen naar een keten met 

100% e-facturen. Van de ketens ‘factureren op papier’ en ‘digital factureren’ is een zoge-

naamde levenscyclusanalyse uitgevoerd waarbij het energiegebruik (in MJ) en de broei-

kasgasemissies (uitgedrukt in CO2 equivalente emissies) zijn vastgesteld. Daarbij worden 

niet alleen de directe emissies als gevolg van energiegebruik meegenomen, maar ook om 

de energie om de benodigde producten (papier) en apparatuur (pc, auto etc) te produce-

ren en af te danken.  

Uit de analyses blijkt dat papieren facturen een bijna twee keer groter energiegebruik en 

een ruim anderhalf keer grotere CO2-emissie hebben dan de digitale facturen. De bespa-

ring door digitale facturering wordt in ieder geval gemaakt door de envelop en ook door 

papierbesparing voor de factuur. Deze besparing wordt amper aangetast door het toege-

nomen gebruik van elektronica bij digitaal factureren. Transport speelt geen rol van bete-

kenis in het totale energiegebruik en de CO2-uitstoot.  

Voor de 10 miljoen facturen die door bedrijven aan de overheid gestuurd worden (B2G) 

bedraagt de besparing aan energie zo’n 3 TJ en bijna 200 ton CO2, vergelijkbaar met het 

gasverbruik van zo’n 55 huishoudens of de CO2-uitstoot van 20 Nederlanders. De relatieve 

ordegrootte van de energie- en CO2-besparing door automatische e-facturering verandert 

niet echt als de factuur in plaats van 1 uit 5 A-4tjes bestaat.  

Bron: TNO 2010, http://publications.tno.nl/publication/104179/vjfunf/35175.pdf  

3.3 De kosten van e-facturatie 

De kosten van e-facturatie bestaan uit structurele kosten voor het gebruik van software-

systemen (of modules) en eenmalige investeringen om het proces te implementeren.  

3.3.1 Structurele kosten 

De kosten voor het gebruik van software laten zich lastig vergelijken. Dit hangt samen 

met het feit dat vanuit de markt een breed scala aan mogelijkheden wordt aangeboden. 

Een voorbeeld van een dergelijk overzicht is scan en herken van boekingsdocumenten en 

elektronische factuurverwerking 2020/2021 dat wordt opgesteld door softwarepakket-

ten.nl. De in de markt aangeboden softwaretoepassingen zijn te onderscheiden in: 

1. Separate toepassingen van scan, herken en/of elektronische factuurverwerking. Voor-

beelden zijn bedrijven als Basecone, go2UBL en Dizzydata.  

2. Boekhoudsoftware met scan, herken en elektronische factuurverwerking. Voorbeelden 

hiervan zijn Exact, King en Visma.  

3. Maatwerk ERP-systemen. Voorbeelden hiervan zijn SAP, Oracle en Microsoft. 

 

  

http://publications.tno.nl/publication/104179/vjfunf/35175.pdf
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In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat separate toepassingen (ad.1.) vaak gecom-

bineerd moeten worden met boekhoudpakketten, ERP-systemen of andere software. Dit 

betekent dat deze toepassingen extra kosten met zich meebrengen die vaak per ver-

werkte factuur in rekening worden gebracht. Boekhoudsoftware-leveranciers (ad. 2) bie-

den ook zelfstandige software aan. De kosten zijn over het algemeen goedkoper dan 

separate toepassingen. De keuze voor een separate toepassing hangt vooral samen met 

de aansluiting van het verwerkings- of authenticatieproces op de gebruikelijke wijze van 

werken.  

Het beeld vanuit de markt is dat voor e-facturering de grotere boekhoudpakketten, ERP-

systemen of andere softwareleveranciers zich hebben voorbereid of zijn aangesloten op 

Peppol. Sommige van deze partijen bieden dit binnen de bestaande pakketten aan, an-

dere berekenen hiervoor additionele kosten door.  

Het als maatwerk aansluiten op P2P of leveranciersportalen is over het algemeen kostbaar 

en alleen interessant als het om het afhandelen van grotere aantallen facturen gaat. De 

kosten hiervoor zijn eenmalig. Echter, als een leverancier verbonden is met meerdere 

bedrijven op het P2P-netwerk, dan gelden er eenmalige kosten per aansluiting. Dit is 

vaak exclusief de bijbehorende kosten voor het maken van wijzigingen in het eigen proces 

of software dat het mogelijk maakt om gebruik te maken van het P2P-netwerk. Daarnaast 

kunnen er ook jaarlijkse kosten verbonden zijn aan het gebruik van het P2P-netwerk.  

 

3.3.2 Eenmalige investeringen aansluiting Peppol 

De meest relevante eenmalige investering heeft betrekking op de inrichting en imple-

mentatie van het administratieve proces. Uit de interviews met bedrijven, lokale overhe-

den en uitvoeringsorganisaties blijkt dat vanuit het recente verleden vooral is ingezet op 

het digitaal verwerken van factuurgegevens. De implementatie hiervan sluit voor een 

belangrijk deel aan bij het gebruikelijke verwerkings- en beoordelingsproces. Bovendien 

blijft facturering dan toegankelijk voor alle leveranciers en vormen van facturen.  

Concreet betekent dit dat het merendeel van de bedrijven en overheden de stap heeft 

gezet om facturen digitaal te verwerken. Vooral bedrijven die geregeld factureren aan de 

overheid, sluiten nu aan op Peppol. Het wordt uiteraard gestimuleerd dat ook andere 

organisaties en (kleinere) bedrijven zich aansluiten bij Peppol: dit heeft een positief effect 

op het gehele e-facturatieproces in Nederland. Het is daarom belangrijk dat er geïnves-

teerd wordt in de unieke voordelen van Peppol (ten opzichte van andere manieren van 

factureren), zoals met de Invoice Response Messages (e-informing) voor het mkb. Hier-

door kan het mkb makkelijker e-factureren en ontstaat er concurrentie tussen leveran-

ciers. In het onderstaande tekstkader is een voorbeeld opgenomen van hoe dit proces is 

te doorlopen.  
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Tekstkader 5. Voorbeeld aansluiten Exact op Peppol 

Met de onderstaande stappen, gebaseerd op ervaringen van Sira Consulting zelf, zijn alle 

voorbereidingen voor het versturen van e-factureren uitgevoerd. Vervolgens wordt via de 

gebruikelijke werkwijze van het ERP-pakket facturen aangemaakt. Via de functie ‘Ver-

sturen via Peppol’ worden de factuurgegevens rechtstreeks bij de ontvanger ingediend.  

1. Log in bij je boekhoudpakket (als voorbeeld Exact). 

2. Registreer in je boekhoudpakket de functionaliteit van het e-factureren. Bij Exact ga 

je naar de klantomgeving (links boven) en klik je op Instellingen. Ga vervolgens naar 

de sub tab ‘Elektronisch factureren’. Nu verschijnen de gegevens die benodigd zijn om 

een Peppol-account aan te maken. Klopt een van deze gegevens niet? Ga dan weer 

naar Instellingen en vervolgens Onderhoud. Pas hier de benodigde gegevens aan. 

Belangrijk is om direct het gewenste e-mailadres goed te koppelen, aangezien het 

wijzingen betekent dat de Peppol-koppeling opnieuw tot stand moet worden gebracht. 

3. Zijn de gegevens juist en kan het account geactiveerd worden. Dit gebeurt door middel 

van een controle transactie via iDEAL van €0,01. De transactie dient gedaan te worden 

met het rekeningnummer waar in de toekomst ook het geld op ontvangen wordt. 

4. Neem vervolgens contact op met alle opdrachtgevers die e-facturen kunnen ontvangen 

om de debiteurenkaarten volledig te maken met data, zoals OIN-nummer, btw-code, 

kvk-nummer, contactpersoon (optioneel het e-mailadres als de opdrachtgever geen 

OIN-nummer heeft), Afdeling / departement (indien nodig). 

 

Let op: Als een opdrachtgever geen Peppol ID heeft, dan kan er niet aan e-facturatie 

gedaan worden. Kies dan voor e-mail i.p.v. Versturen via Peppol. De factuur wordt dan 

automatisch verzonden door het systeem via het opgegeven e-mailadres. 
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4 Versnellen adoptie en gebruik 

4.1 E-facturatie in de praktijk 

In dit onderzoek zijn de effecten van e-facturering op het niveau van het verwerkings-

proces kwantitatief en kwalitatief beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Hieruit blijkt 

dat e-facturatie op procesniveau leidt tot een significante besparing in kosten en toege-

voegde waarde op diverse andere aspecten (zie hoofdstuk 3).  

Op basis van interviews en gesprekken met deskundigen is een kwalitatief beeld verkre-

gen van e-facturatie in de praktijk. Hierbij is nagegaan in hoeverre e-facturatie tussen 

verzender en ontvanger mogelijk is en welke belemmeringen er zijn om dit te gebruiken. 

Op basis van deze belemmeringen is nagegaan wat de overheid kan doen om e-factureren 

te stimuleren.  

De onderstaande figuur geeft de verschillende verzenders en ontvangers weer. De kleu-

ren geven indicatief de mate aan waarop zij e-facturatie kunnen gebruiken. Onder de 

figuur is een toelichting opgenomen waarbij is aangegeven welke belemmeringen partijen 

zien om e-facturering te implementeren en welke mogelijkheden de overheid heeft om 

deze weg te nemen.  

Figuur 8. E-facturatie in de praktijk 

 

 

4.2 A. Bedrijven → Overheid (B2G) 

De verplichting per 18 april 2019 is dat iedere overheidsorganisatie en aanbestedende 

dienst e-facturen moet kunnen ontvangen en verwerken21. Uit het bureau- en praktijk-

onderzoek blijkt dat Rijksdiensten hiervoor klaar zijn. Bij decentrale overheidsorganisa-

ties is dat beeld diffuus waarbij de meeste aangeven dat het technisch mogelijk is (of zou 

moeten zijn) om e-facturen geautomatiseerd te kunnen ontvangen en verwerken via het 

Peppol-netwerk. 

Bij de Rijksoverheid is e-facturatie voor verzenden van facturen verplicht. De responden-

ten van lokale overheden en uitvoeringsorganisaties geven aan dat pdf-facturen (al dan 

niet gebundeld met een XML-factuur) via e-mail nog steeds het grootste deel van de 

inkomende facturenstroom vormen. 

 
21 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-321.html  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-321.html
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Technisch gezien kunnen verzenders via diverse opties een e-factuur versturen. De gro-

tere EPR-pakketten kunnen inmiddels via Peppol rechtstreeks e-facturen versturen. De 

verwachting is dat deze trend ook doorzet bij de kleinere meer specialistische ERP-sys-

temen en scan, herken en/of leveranciers voor elektronische factuurverwerking. 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de grootste e-facturerende partijen richting de over-

heid (B2G) grote partijen zijn met veel facturen/berichtenverkeer (energiemaatschap-

pijen, afvalverwerkers, uitzendbureaus etc.). Grote partijen worden gestimuleerd om aan 

de slag te gaan met Peppol doordat er nieuwe berichtsoorten, zoals e-order en de e-

prestatieverklaring, zijn geïntroduceerd. Samenvattend ligt de technische weg voor e-

facturering bij B2G open, ook voor kleine zelfstandigen en het mkb, maar toch blijkt de 

uitvoeringspraktijk weerbarstiger.  

Belemmeringen B2G 

Belangrijkste belemmeringen voor overheden om e-facturering te implementeren zijn: 

 Lokale overheden hebben, soms heel recent, geïnvesteerd in scan, herken en/of elek-

tronische factuurverwerking22. Zij ervaren, ondanks de beperkingen en hogere kosten 

ten opzichte van e-factureren, dat deze processen naar behoren functioneren. Zij zijn 

daarom terughoudend om e-factureren actief te implementeren. Hierbij speelt vaak 

mee dat zij de voorkeur geven aan een multi-channel benadering en daarmee meer-

dere vormen van factureren openstellen. Vaak is dit vanuit de gedachte om (kleine) 

ondernemers het zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

 Het inrichten van e-facturatie vraagt om structurele wijzigingen van de interne pro-

cedures en ERP-systemen om facturen te beoordelen en te verwerken in de financiële 

administratie. Bij de inrichting vraagt vooral het afgeven van de prestatieverklaring 

om een fundamentele wijziging van de interne systemen en procedures. 

 

Belangrijkste belemmeringen voor bedrijven om e-facturering te implementeren zijn:  

 Uit de interviews blijkt vooral dat de implementatie van e-facturering samenhangt 

met de weerstand tegen verandering. Dit wordt versterkt doordat de implementatie 

naast procesmatige veranderingen in de bedrijfsprocessen, ook leidt tot een andere 

taakinvulling van bestaande functies. Het begeleiden van de businesskant van deze 

digitale transformatie is dus ook voor e-facturering essentieel.    

 De belangrijkste belemmering voor middelgrote ondernemers om e-facturatie te im-

plementeren hangt samen met de vraag wanneer is sprake van een positieve business 

case. Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat de business case vaak te negatief 

wordt ingeschat omdat men verwacht hoge kosten te moeten maken om aan te sluiten 

op Peppol. Hier speelt vooral dat er nog weinig kennis is over hoe e-facturatie in het 

bestaande proces is te integreren.  

 Het is voor kleine leveranciers en zzp’ers lastig om een proces van e-facturatie te 

implementeren gezien het kleine aantal facturen. Hier speelt ook mee dat deze on-

dernemers vaak wel zelf factureren maar de administratieve verwerking hiervan bij 

een administratiekantoor of accountant hebben neergelegd. Factureren via een leve-

ranciersportaal is voor deze ondernemers de manier om te voldoen aan de verplichting 

te e-factureren, zij ervaren echter geen kostenreductie of andere maatschappelijke 

effecten.       

 
22 Een enkele gemeente geeft aan dat bij een e-mail die zowel een pdf- als XML-bijlage bevat, het 

scannen van de pdf sneller en minder foutgevoelig is dan het inlezen van de XML-factuur. 



 

 

 

 

 

  Quick Scan MKBA e-facturatie en e-procurement 29 

4.3 B. Overheid → Bedrijven (G2B) 

Het potentieel om facturen en betalingen aan de overheid via e-factureren te laten ver-

lopen is groot. De Kamer van Koophandel verstuurt bijvoorbeeld veel facturen voor 

dienstverlening aan bedrijven en biedt al de mogelijkheid om een mail met xml-bericht 

te ontvangen. Wanneer dit via een e-factuur via Peppol zou verlopen, zou dit enerzijds 

de administratieve processen bij bedrijven versnellen, maar ook de kans op fraude be-

perken (in het verleden is er al grootschalig gefraudeerd met KvK-facturen).  

Naast de KvK zijn er diverse (decentrale) overheden die tegen betaling diensten aan 

bedrijven leveren in de vorm van leges en retributies. Daarnaast zijn ook boetes (van 

onder meer CJIB en diverse toezichthouders) als een factuur te classificeren.  

Wanneer naast facturering van overheidsdiensten, ook betalingen van belastingen zou 

verlopen via het netwerk van Peppol, neemt het aantal administratieve verwerkingen 

verder toe. Naast maandelijkse en kwartaalbetalingen aan de Belastingdienst, gaat het 

dan jaarlijks om gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen.  

Belemmeringen G2B 

Belangrijkste belemmeringen om G2B e-facturering te implementeren zijn: 

 Het potentieel voor e-facturering van G2B is groot, echter uit de interviews blijkt dat 

overheden zich momenteel vooral bezighouden met de implementatie van het ont-

vangen en nog niet (of uitsluitend verkennend) mee bezig.  

 Belangrijk aandachtspunt vanuit het bedrijfsleven is dat veel, met name (kleinere) 

bedrijven nog niet in staat zijn om e-facturen te ontvangen. Dit betekent dat de 

overheid facturen in diverse formaten zal moeten blijven versturen.  

Onterechte belemmering: rechtmatigheid 

In de interviews is aangegeven dat er zorgen zijn over de rechtmatigheid van e-facture-

ren. Dit zijn echter volstrekt onterechte zorgen, immers in de regeling Omzetbelasting, 

administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen is onder I 3.2.4. Vorm van de 

factuur aangegeven: “De factuur mag op papier of elektronisch worden verzonden. Zie 

voor het elektronisch verzenden van facturen onderdeel 3.4.” E-facturatie is dan ook vol-

ledig in lijn met de belastingwetgeving.  

4.4 C. Overheid → Overheid (G2G) 

Overheden versturen onderling facturen voor dienstverlening of uitwisseling van capaci-

teit. Voor uitvoeringsorganisaties zoals KvK (inzage handelsregister), Kadaster (gege-

vens), RVO (inhuur medewerkers) e.a. gaat het om significante factuurstromen.  

Ondanks dat vrijwel alle Rijksoverheden, uitvoeringsorganisaties en decentrale over-

heidsorganisaties e-facturen (zouden moeten) kunnen ontvangen, blijkt de overheid zelf 

voor zover bekend geen e-facturen te versturen. In de interviews is aangegeven dat de 

implementatie van het ontvangen van e-factureren prioriteit heeft en daarom niet (of 

uitsluitend verkennend) is gestart om verzenden van e-facturen te onderzoeken. Boven-

dien is hierbij aangegeven dat G2G niet voor iedere overheid relevant is en dat onderlinge 

verrekeningen (zoals betalingen vanuit de Rijksoverheid aan de uitvoeringsorganisaties) 

beperkt verlopen via een factuurstroom. 

Belemmeringen G2G 

Samenvattend is de technische weg voor G2G e-facturering open, toch blijkt de uitvoe-

ringspraktijk weerbarstiger. Belangrijkste belemmeringen hangen samen met het inrich-

ten van e-facturatie omdat dit vraagt om structurele wijzigingen in de interne procedures 

https://www.kvk.nl/digitale-factuur/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035935/2017-10-20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035935/2017-10-20
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en ERP-systemen om facturen op te stellen. Vooral voor decentrale overheden wordt dit 

bemoeilijkt doordat zij te maken hebben met een veelvoud aan achterliggende backoffice 

systemen waarmee facturen, belastingaanslagen en verrekeningen worden opgesteld en 

verwerkt. Daarnaast is het belangrijk dat een overheid een concreet initiatief neemt om 

te onderzoeken op welke wijze e-facturering G2G is te implementeren en na te gaan 

(bijvoorbeeld in gesprek met serviceproviders) hoe dit vanuit de bestaande pakketten 

mogelijk kan worden gemaakt. 

4.5 D. Bedrijven → Bedrijven (B2B)  

Vanuit het bedrijfsleven is de nodige interesse voor e-facturering. Bij ondernemingen met 

een hoog volume in aantallen e-facturen wordt vaak al gebruik gemaakt van e-facturatie: 

in vergelijking met analoog of handmatig factureren wordt er veel tijd bespaard. Als er 

e-facturen tussen bedrijven worden gestuurd, wordt er gebruik gemaakt van de geauto-

matiseerde verbinding tussen boekhoudpakketten: dit is een bestaand eigen netwerk 

tussen bedrijven waar berichten en e-facturen in worden uitgewisseld. 

E-facturatie via internetportalen is behoorlijk ingeburgerd bij het mkb. Zowel richting de 

overheid (DigiInkoop portaal, leveranciersportaal) als richting andere bedrijven (via 

Tungsten, Coupa, SAP Ariba) maken mkb’ers hier gebruik van. 

In de interviews is aangegeven dat een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat deze sys-

temen kostbaar kunnen zijn en werken met een diversiteit aan (niet-gestandaardiseerde) 

berichten. Desondanks is de business case positief. Door aan te sluiten op Peppol zijn 

dergelijke kosten te reduceren. Enkele grote bedrijven hebben de stap naar Peppol al 

gezet omdat hiermee aanzienlijke besparingen zijn te realiseren.  

Belemmeringen B2B 

Belangrijkste belemmeringen om B2B e-facturering te implementeren zijn: 

 De huidige systemen maken gebruik van specifieke (ERP)softwaresystemen. Boven-

dien zijn er diverse initiatieven van e-facturatie systemen vergelijkbaar met Peppol 

deze zijn echter minder volledig en niet wereldwijd beschikbaar. Ondanks dat Peppol 

door de overheid wordt gebruikt, kunnen bedrijven die alleen B2B werken toch blijven 

kiezen voor andere systemen. Zeker wanneer dit vraagt om implementatie van 

nieuwe systemen.   

 De adoptie van e-facturatie wordt bij B2B vooral geïnitieerd vanuit de grote bedrijven. 

Zij ervaren immers direct de baten van e-facturatie. Het is niet bekend in hoeverre 

ook kleinere bedrijven behoefte hebben aan e-facturering. Vanuit de interviews met 

mkb-bedrijven en zzp’ers, lijken deze terughoudend te zijn. Vooral omdat het aantal 

te verzenden facturen vaak beperkt is en de kosten voor implementatie (in hun bele-

ving) hoog zijn. Dit laatste is overigens een aanname want in sommige situatie zijn 

de implementatiekosten, zeker met Peppol, beperkt (zie 3.3.2).  

Voor het mkb en zzp’ers, is implementatie van de functionaliteit Invoice Response 

Messages (e-informing) een erg interessante toegevoegde waarde ten opzichte van 

andere vormen van facturatie: Invoice Response Messages maakt voor mkb-bedrijven 

en zzp’ers gemakkelijk inzichtelijk waar hun e-factuur ligt binnen de organisatie van 

hun zakenpartner is. Uiteindelijk geldt: hoe meer bedrijven zijn aangesloten op Pep-

pol, hoe makkelijker het e-facturatieproces in Nederland plaatsvindt.  

https://authentication.tungsten-network.com/login
https://supplier.coupahost.com/sessions/new
https://www.ariba.com/
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4.6 E-procurement in de praktijk 

In deze quick scan is de scope van e-procurement beperkt tot de post-award fase. Dit 

betekent dat er reeds een overeenkomst is gesloten tussen verzender en ontvanger, 

waarbij het verdere inkoopproces digitaal verloopt. Het proces van e-procurement ver-

loopt dan van een online actueel aanbod van producten en diensten (e-catalogue en e-

quoting), via de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen (e-ordering) en deze uit te 

leveren en goed te keuren (e-fulfilment), tot en met het factureren van de geleverde 

producten en diensten (e-factuur).     

Net als bij e-facturering geldt voor e-procurement dat het berichtenverkeer tussen ver-

zender en ontvanger op veilige en betrouwbare wijze dient te verlopen. Waar het bij e-

facturering is gelukt om de inhoud van het berichtenverkeer te standaardiseren, is deze 

uitdaging gezien de diversiteit aan producten en diensten bij e-procurement aanzienlijk 

groter. De uitdaging zal dus zijn om standaarden te ontwikkelen en beheren voor bran-

ches.  

Een goed voorbeeld van een branche specifieke standaardisatieorganisatie is de Stichting 

Elektronisch berichtenstandaard Uitzendbranche (SETU). De SETU is de organisatie die in 

Nederland zorgt voor standaardisatie van het elektronisch uitwisselen van gegevens tus-

sen partijen in de flexbranche.  

Uit de interviews komen diverse voorbeelden van e-procurement naar voren, deze zijn 

echter vooral van toepassing bij de leveringen van duidelijk omschreven producten. Het 

betreft over het algemeen maatwerksystemen tussen verzender en ontvanger. Bijvoor-

beeld het bestellen van kantoorartikelen via e-ordering in een digitale catalogus en de 

subsequente elektronische afhandeling (e-fulfilment) maakt gebruik van de verschillende 

onderdelen binnen e-procurement.  

Voor de verkoop van producten helpt het als er sprake is van veel herhaalverkeer, dan 

kan het snel lonend zijn om naast het sluitstuk (e-facturatie) ook de procesketen in ver-

regaande mate te digitaliseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor bouwbedrijven en groothan-

dels. Voor kleine leveranciers is het implementeren van e-procurement net zo relevant 

als het implementeren van e-facturatie: het moet gemakkelijk implementeerbaar en in-

teroperabel zijn, en daarnaast rendabel zijn om te gebruiken. 

Vanuit overheidswege geven de geïnterviewde partijen aan wel na te denken over de 

mogelijkheden van e-procurement, maar nog geen concrete plannen te hebben voor ver-

regaande implementatie (op een enkele uitzondering na zoals de uitzendbranche).  

E-procurement via Peppol 

Peppol is de internationale standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van elek-

tronische berichten zoals facturen. Uitgangspunt van Peppol was aanvankelijk om bedrij-

ven in heel Europa in staat te stellen om elektronisch te communiceren met 

overheidsinkopers in verschillende fasen van het aanbestedingsproces. Inmiddels heeft 

Peppol vanwege haar succes in Europa een wereldwijd bereik gekregen. Dit betekent 

concreet dat de volgende stap in de ontwikkeling van Peppol is het uitbouwen van de 

huidige e-factuurberichtenstandaarden naar andere berichten in het e-procurement pro-

ces met de overheid en daarbuiten.  
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5 Conclusies en advies 

5.1 Conclusies 

1. E-facturatie levert een significante reductie van de verwerkingskosten van facturen 

bij zowel de verzender als de ontvanger.     

De reductie in de verwerkingstijd wordt met name veroorzaakt doordat bij een volle-

dig geïmplementeerde werkwijze van e-facturatie, de order- en factuurgegevens di-

rect worden aangemaakt en verwerkt in de financiële administratie. Door uitwisseling 

via e-facturatienetwerk (zoals Peppol) is de veiligheid van de gegevensuitwisseling 

gewaarborgd.  

Een indicatieve berekening laat zien dat het besparingspotentieel voor B2G en B2B 

groot is (respectievelijk € 78 miljoen en € 3,6 miljard op basis van 2018). Het is 

afhankelijk van de implementatietermijn op welke termijn deze besparing is te reali-

seren. De overheid kan dit positief beïnvloeden, zeker nu de ontwikkeling van Peppol 

de toegankelijkheid van e-factureren heeft vergroot. Maatregelen kunnen zijn in na-

volging van de Rijksoverheid, het verplicht stellen van e-facturering bij alle overhe-

den. Maar ook instrumenten als voor promotie van en voorlichting over e-facturering 

zullen invloed hebben.   

Het potentieel van e-facturering betreft overigens naast kostenbesparingen ook het 

voorkomen van fraude, korte verwerkingstijden en het stimuleren van digitalisering. 

Met de ontwikkeling van Peppol en serviceproviders die hier gebruik van maken, is 

digitaal factureren veel breder beschikbaar gekomen en toegankelijk voor het mkb.  

 

2. De ontwikkeling van e-facturatie bij de overheid en het bedrijfsleven heeft nog veel 

potentieel.  

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 14% van alle verzonden facturen (in 2018) een e-

factuur is. Het merendeel respectievelijk 60% en 26% is een elektronische (pdf) of 

papieren facturen. Ondanks dat de verwachting is dat dit percentage is gegroeid sinds 

2018, ligt er nog een enorme potentiële besparing als gevolg van e-facturatie in het 

verschiet. Uit dezelfde statistiek blijkt dit potentieel vooral bij mkb-bedrijven te liggen. 

Daarnaast geldt voor facturering van de overheid aan het bedrijfsleven (G2B) dat dit 

nog slechts heel beperkt is geïmplementeerd. Ondanks dat overheidsorganisaties (zo-

als de KvK) daar de toegevoegde waarde van in zien, blijft dit potentieel onbenut.  

Aandachtspunt is wel dat de voordelen van Peppol en daarmee e-facturering alleen 

worden vergroot met het gebruik door entiteiten zoals de overheid, grote bedrijven 

en serviceproviders. Blijft deze ontwikkeling uit, dan zullen ook de voordelen uitblij-

ven. Als de overheid dus wil dat e-facturering wordt gestimuleerd moet zij Peppol 

stimuleren door dit zelf volledig (B2G en G2B) te implementeren en het (MKB) be-

drijfsleven daarbij ondersteunen.  
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3. Huidige facturerings- en verwerkingsprocessen (zoals scan en herkensoftware) rem-

men de ontwikkeling van e-factureren bij overheden. 

Zowel voor verzenders als ontvangers is in de afgelopen jaren (veel) werk gemaakt 

van het implementeren van diverse oplossingen om pdf-facturen te kunnen verwer-

ken. De afgelopen jaren zijn de traditionele facturerings- en verwerkingsprocessen 

geautomatiseerd (met bijvoorbeeld scan- en herkensoftware). Met een netwerk van 

tussenpartijen zijn diverse zogenaamde ‘scanstraten’ ingericht: met Optical Character 

Recognition (OCR) die (pdf-)facturen scannen en vertalen naar de benodigde infor-

matie voor het financiële/ERP-systeem. Deze automatische wijze van verwerking le-

vert weliswaar voordelen op, maar levert (zeker gezien de foutenmarges) geen 

optimale situatie.  

Uit het onderzoek blijkt dat juist overheden die in dergelijke automatiseringsproces-

sen hebben geïnvesteerd, afwachtend zijn om de stap naar e-facturatie te zetten. 

Enerzijds omdat zij niet weer een veranderingstraject willen starten en anderzijds 

omdat zij de toegevoegde waarde (ten opzichte van wat er al is bereikt) te beperkt 

vinden. 

Kortom, ook voor e-facturatie geldt de remmende voorsprong van eerdere optimali-

saties in administratieve processen met scan- en herkenstraten. Ook is er ruimte aan 

de kant van de aanbieders van software om waarde toe te voegen aan e-factureren, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van de Invoice Response en deze te implementeren. 

Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van e-facturatie (minder administratieve las-

ten, snellere verwerking en betere beveiliging) niet gerealiseerd.  

 

4. Bedrijven zijn (onterecht) terughoudend met het implementeren van e-factureren 

vanwege onbekendheid en hoge kosten.  

Bedrijven die veel factureren met de overheid stappen vanwege de voordelen vaak 

volledig over op e-factureren. Kleinere bedrijven en zzp’ers zijn terughoudender. Zij 

zijn geneigd gebruik te maken van e-factuurportalen of, wanneer e-factureren het 

niet verplicht is, facturen per post of e-mail te versturen. Hierbij is de gedachte vaak 

dat het e-factureren ingewikkeld of duur is, terwijl dat niet altijd zo is. Zeker met de 

komst van Peppol is e-facturatie toegankelijk voor het mkb en hoeven hoge kosten 

geen belemmering te zijn voor de implementatie (sommige ERP-systemen bieden 

standaard een Peppol-functionaliteit zonder extra kosten).   

Sommige overheden benaderen hun leveranciers zelf op het moment dat de overgang 

naar e-factureren wordt gemaakt. Echter zijn lang niet alle overheden even ver of 

even proactief met de implementatie van e-facturatieprocessen en het daarbij onder-

steunen van hun leveranciers (onder meer door inzicht te geven in de business case 

en de voordelen van e-facturatie zoals de statusretourberichten).  

 

5. Peppol levert de noodzakelijke infrastructuur en afsprakenstelsel voor elektronisch 

berichtenverkeer met de overheid, voor B2B en B2C zijn er andere alternatieven.   

Peppol levert de noodzakelijke infrastructuur en het afsprakenstelsel voor uitwisseling 

van elektronisch berichtenverkeer. Via Peppol kunnen ontvanger en verzender op een 

veilige wijze berichten verzenden om deze vervolgens automatisch te verwerken in 

de financiële administratie en ERP-systemen.  

Voor het optimaal benutten van Peppol spelen softwareleveranciers en serviceprovi-

ders een cruciale rol. Diverse ERP-leveranciers hebben hun pakketten aangesloten 

met een module op Peppol. Via een serviceprovider kunnen bedrijven rechtstreeks 

aansluiten op het Peppol-netwerk. 
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Grote bedrijven hebben samen met softwareleveranciers al langere tijd (B2B en B2C) 

systemen voor e-procurement en e-facturatie ontwikkeld. Bedrijven die zakendoen 

met de overheid kunnen via Peppol hierop aansluiten. Daarnaast kan Peppol een mo-

gelijk goedkoper alternatief zijn voor bestaande B2B-systemen. 

   

6. Adoptiegraad e-procurement ligt laag vanwege complexiteit standaardisering berich-

tenverkeer. 

Grote bedrijven hebben vaak eigen (B2B) e-procurement ingericht in hun ERP-sys-

temen. Overheden en kleinere bedrijven geven aan interesse te hebben in de moge-

lijkheden van e-ordering en e-cataloging, maar zien dit in eigen organisatie voorlopig 

nog niet spelen. Belangrijkste uitdaging hierbij is de standaardisering van het berich-

tenverkeer omdat dit veel meer variabelen kent dan bij e-facturatie.  

Overheden geven aan dat het inkoopproces aan veel wettelijke regels is gekoppeld en 

e-procurement kan belemmeren. Daarnaast is aangegeven dat persoonlijk contact 

met leveranciers meer wenselijk en/of kosteneffectief is dan het inrichten van een 

elektronisch orderingsproces en daarmee minder prioriteit heeft.  

5.2 Advies 

1. Stimuleer implementatie e-factureren bij (mkb-)bedrijven actief.  

Uit de conclusies 1 en 2 blijkt e-facturering nog veel potentieel heeft omdat het 

(mkb)bedrijf hiervan nog beperkt gebruikt maakt en met de recente ontwikkelingen 

van Peppol de toegankelijkheid verder is vergroot. Uit het onderzoek blijken de vol-

gende aanbevelingen implementatie te kunnen stimuleren: 

a) Betere informatievoorziening via www.helpdesk-efactureren.nl. 

De huidige informatievoorziening (www.helpdesk-efactureren.nl) is erop gericht 

om ondernemers uit te leggen hoe zij aan de verplichting kunnen voldoen om te 

e-factureren aan de Rijksoverheid. De helpdesk besteedt weliswaar aandacht aan 

de toegevoegde waarde van e-factureren, maar ondersteunt beperkt bij het ma-

ken van de meest optimale keuze. Zo geeft de helpdesk als een van de mogelijk-

heden het gebruik van een e-factuurportaal, terwijl uit deze Quick Scan MKBA 

blijkt dat de toegevoegde hiervan voor de verzender heel beperkt is. 

Kortom de huidige informatie op de helpdesk is te algemeen van aard en niet 

bruikbaar om ondernemers te stimuleren de stap naar e-facturatie te laten maken. 

De Helpdesk e-factureren van RVO wordt geadviseerd om haar voorlichtingsfunc-

tie te verbeteren door veel gerichter informatie beschikbaar te stellen. Onder meer 

over de wijze waarop e-facturatie in de bedrijfsvoering is te implementeren, wat 

de werking is (four-corner principe) en hoe bedrijven kunnen aansluiten op Peppol 

(concreet met links naar providers en/of stappenplannen).  

b) De business case van e-factureren zichtbaar te maken. 

Om e-factureren te promoten is het belangrijk de toegevoegde waarde hiervan 

voor zowel verzender als ontvanger zichtbaar te maken. Bovendien is hiermee ook 

te stimuleren dat bedrijven zowel naar de overheid als onderling gaan e-facture-

ren. Door op deze wijze de implementatie van e-facturatie te stimuleren, draagt 

dit tevens bij aan de overheidsdoelstelling om de digitalisering van het mkb en 

digitaal zakendoen in het bijzonder, te promoten.  

De NPa wordt geadviseerd om de business case uit te werken in samenwerking 

met de serviceproviders.  

http://www.helpdesk-efactureren.nl/
http://www.helpdesk-efactureren.nl/
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Het ministerie van BZK wordt geadviseerd om richting medeoverheden in te zetten 

op het gebruikmaken van hun e-facturatie oplossingen. Overheden stimuleren be-

drijven e-facturering te implementeren. 

Overheden, en dan met name hun inkooporganisaties, kunnen zelf proactief in 

gesprek met leveranciers en hen informeren over alle zaken die belangrijk zijn bij 

de implementatie en interoperabiliteit van e-facturatie. Op deze manier wordt de 

huidige situatie van onwetendheid van kleinere en middelgrote leveranciers over 

e-facturatie, aangepakt. Leg hen daarom uit welke (economische) voordelen voor 

hen te behalen zijn bij inzet op e-facturatie en wijs hen op de functie in hun boek-

houdsystemen waarmee ze de mogelijkheid tot het versturen van e-facturen ge-

makkelijk ‘aan’ kunnen zetten.  

De NPa wordt geadviseerd om met haar serviceproviders actiever in te zetten op 

het breed promoten van e-facturering via Peppol. Onder andere door middel van 

het uitwerken van business cases die de toegevoegde waarde van Peppol bena-

drukken. 

c) Oudere standaarden uit te faseren.   

Het gebruik van een groot aantal XML e-factuurstandaarden is een aandachtspunt 

en zorgt voor complexiteit. Het uitfaseren van oudere standaarden (zoals SI-UBL) 

ten gunste van de NL CIUS en de Peppol BIS v3 kan bijdragen aan het verschaffen 

van duidelijkheid en het reduceren van deze complexiteit. 

De NPa wordt geadviseerd om hier uitvoering aan te geven.  

 

2. Experimenteer met e-facturatie G2B en G2G. 

Ondanks dat de meeste overheden zijn voorbereid op het ontvangen van e-facturen 

blijken ze zelf nog geen e-facturen te verzenden. Respondenten bij de overheid geven 

aan dat de aandacht in eerste instantie ligt bij het goed aansluiten van de eigen pro-

cessen op het ontvangen van e-facturatie. De verzending van e-facturen is daarbij in 

veel gevallen van latere zorg. Dit geeft voor veel leveranciers die zelf wel zoeken naar 

oplossingen om e-facturen te kunnen verzenden een dubbelbeeld: de overheid vraagt 

om aanpassingen die zij zelf nog niet eens (kunnen) doorvoeren.  

Een volgende stap na het kunnen ontvangen en verwerken van e-facturen is dus dat 

de overheid in staat is om e-facturen te versturen. Een mogelijk suggestie is om het 

promoten van het versturen e-facturen bij de KvK neer te leggen. Zij hebben zelf een 

positieve business case G2B geïmplementeerd en hebben het implementeren van G2B 

als een van de weinige overheden hoog op hun wensenlijstje staan23. Bovendien heeft 

de KvK een groot bereik onder bedrijven, in het bijzonder bedrijven in de internatio-

nale handel die al veel werken met digitale systemen.  

Om G2B via Peppol te promoten zou de KvK dit in samenwerking met de beleidsma-

kers van BZK/DDO kunnen uitwerken. De voordelen van e-facturatie worden hiermee 

voor beide partijen en in beide richtingen optimaal benut. Indien de KvK een derge-

lijke verzendstroom introduceert, dan kan het dienen als voorbeeld voor andere over-

heidsorganisaties en bovendien biedt het weer een extra incentive voor ondernemers 

om e-facturatie te implementeren. 

Daarnaast adviseren wij de overheid, en in het bijzonder de Rijksoverheid, om een 

duidelijk tijdspad voor de implementatie van G2B en G2G uit te werken. Belangrijk is 

om hierin concrete doelstellingen op te nemen.  

 

 
23 Bron: KVK digitaliseert en e-factureert. En hoe! | eVerbinding (econnect.eu)  

https://econnect.eu/nl/blog/kvk-digitaliseert-e-factureert-en-hoe/
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3. Monitor het gebruik van e-factureren bij (mede)overheden. 

De overheid heeft de verplichting om e-facturen te kunnen ontvangen. Dit betekent 

echter niet dat e-facturering optimaal wordt geïmplementeerd, dan wel dat er gebruik 

van wordt gemaakt. Uit de Quick Scan MKBA blijkt dat er geen betrouwbare cijfers 

beschikbaar zijn over de wijze waarop e-factureren in de praktijk wordt toegepast. 

Door de wijze van (e-)factureren (in veel gevallen betreft dat nog een mix van digitale 

facturen en e-facturen) actief te monitoren, ontstaat een beter beeld van het verbe-

terpotentieel en wat nodig is om dit optimaal te benutten. 

Belangrijk bij een monitor is om deze overheid breed op te zetten zodat ook inzichte-

lijk is hoe de implementatie bij medeoverheden verloopt. Een dergelijke monitor kan 

eenvoudig van opzet zijn en is bovendien te gebruiken als instrument om inzicht te 

krijgen in de knelpunten die overheden zelf ervaren met de implementatie van e-

facturatie en Peppol in het bijzonder. 

Advies is om de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), het Interprovinciaal Over-

leg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) actief het gebruik van e-facturatie te 

(laten) monitoren, mogelijk via reeds bestaande digitaliseringsmonitoren. 

 

4. Onderzoek randvoorwaarden en uitgangspunten voor e-procurement. 

Uit de Quick Scan MKBA komt naar voren dat e-procurement het proces van e-factu-

ratie verder kan optimaliseren (onder meer door het optimaliseren van de e-order, de 

prestatieverklaring en invoice-response). Aangezien Peppol veilig berichtenverkeer 

garandeert, ligt voor de ontwikkeling van de e-procurement de uitdaging in de stan-

daardisatie van het daarbij behorende berichtenverkeer.  

Aangezien DigiInkoop (het inkoopsystemen waar meerdere departementen gebruik 

van maken) stopt per 2023 en het Rijk gaat werken volgens het principe ‘managed 

diversity’, is het belangrijk nu te verkennen welke randvoorwaarden en uitgangspun-

ten voor e-procurement gaan gelden. De transitie naar managed diversity biedt voor 

de Rijksoverheid de kans om de Peppol BIS v3 e-procurementberichten te zoeken. 

Het is daarom belangrijk het proces van e-facturering door de (Rijks)overheid te eva-

lueren. Door hierbij meteen na te gaan hoe de informatievoorziening richting de aan-

bieders is verlopen, kunnen aanknopingspunten worden gevonden om e-facturatie te 

stimuleren maar ook aanknopingspunten met e-procurement te concretiseren (en pri-

oriteren). Dit zou kunnen worden opgepakt door Chief Procurement Office (BZK/IFHR) 

van het Rijk als coördinator namens het Rijksinkoopstelsel of door Directie CIO Rijk. 

De directie CIO Rijk heeft als missie het bevorderen dat informatisering en ICT in het 

Rijk en zbo's (zelfstandig bestuursorganen) optimaal wordt vormgegeven, door het 

stellen van kaders en daarop toe te zien. 
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I Kwantificering van effecten 

 

1. Kosten bedrijven 

De kosten voor bedrijven nemen naar verwachting af als gevolg van de digitalisering 

van de analoge documentenstroom. De kosten voor bedrijven worden berekend met 

het Standaard Kostenmodel (SKM) en uitgedrukt in €. De berekening volgt de formule 

P*Q: 

 P: Kosten per productreis (bijvoorbeeld het versturen van een factuur) 

P wordt berekend met de formule T*U+K: 

- T: Tijdsbesteding per productreis 

- U: Gemiddeld uurtarief bedrijven 

- K: Out-of-pocketkosten per productreis 

 Q: Totaal aantal productreizen 

 

2. Uitvoeringskosten overheden 

De uitvoeringskosten voor overheden nemen naar verwachting af als gevolg van de 

digitalisering van de analoge documentenstroom. De uitvoeringskosten voor overhe-

den worden berekend met het SKM en uitgedrukt in €. De berekening volgt de formule 

P*Q: 

 P: Kosten per productreis (bijvoorbeeld het ontvangen/betalen van een factuur) 

P wordt berekend met de formule T*U+K: 

- T: Tijdsbesteding per productreis 

- U: Gemiddeld uurtarief overheden 

- K: Out-of-pocketkosten per productreis 

 Q: Totaal aantal productreizen 

 

3. Kansen op fouten 

De kans op fouten neemt naar verwachting af als gevolg van de digitalisering en au-

tomatisering van de analoge documentenstroom en -verwerking. Om deze afname te 

kunnen kwantificeren, is eerst een definitie nodig van ‘fouten’. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om fouten in een verzonden document, een fout bij het verwerken van een 

betaling, de betaling van spookfacturen of het zoekraken van documenten tijdens de 

verzending. Deze diverse vormen van fouten zijn ieder op een andere manier meet-

baar. Wat zij gemeenschappelijk hebben, is dat de wederpartij van de foutpleger ver-

moedelijk zal rappelleren richting de foutpleger omdat hij bijvoorbeeld een onduidelijk 

of incorrect document ontvangt, een verwacht document niet ontvangt of geen dan 

wel een onvolledige betaling ontvangt. De kans op fouten wordt uitgedrukt in % en 

volgt de formule E/Q*100%: 

 E: Som aantal rappels (onderzochte) productreizen 

 Q: Totaal aantal (onderzochte) productreizen 
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4. Stimulering innovatie 

In dit onderzoek is innovatie gedefinieerd als het vernieuwen van een werkproces als 

gevolg van –maar niet direct gerelateerd aan– e-facturering en/of e-procurement. Het 

gaat hierbij om de mate waarin organisaties, geïnspireerd door e-facturering en/of e-

procurement, andere werkprocessen vernieuwen. Een voorbeeld is een bedrijf dat de 

onkostendeclaraties door werknemers op soortgelijke wijze mogelijk maakt als de in-

diening van e-facturen door leveranciers. De respondenten in het praktijkonderzoek 

hebben verder de vrijheid om zelf te beoordelen in hoeverre zij een bepaalde vernieu-

wing van werkprocessen kwalificeren als innovatie. Innovatie neemt naar verwachting 

toe als gevolg van de digitalisering en automatisering van de analoge documenten-

stroom en -verwerking. De innovatie wordt uitgedrukt in % en volgt de formule 

I/Q*100%: 

 I: Aantal geïnterviewde respondenten dat innoveert 

 Q: Totaal aantal geïnterviewde respondenten 

 

5. Gemiddelde betaaltermijn 

In dit onderzoek gaat het om de feitelijk gerealiseerde betaaltermijn (ter onderschei-

ding van de contractueel overeengekomen betaaltermijn). De betaaltermijn is de tijd 

tussen het indienen van een correcte factuur en de feitelijke betaling, ofwel bijschrij-

ving op de rekening. De betaaltermijn bij e-facturering neemt naar verwachting af als 

gevolg van de digitalisering en automatisering van de analoge documentenstroom en 

-verwerking. De betaaltermijnen worden berekend met het SKM en uitgedrukt in da-

gen. De berekening volgt de formule TTtot/Q: 

 TTtot: Som betaaltermijnen (onderzochte) productreizen 

 Q: Totaal aantal (onderzochte) productreizen 

 

6. Gemiddelde doorlooptijd 

In dit onderzoek is doorlooptijd gedefinieerd als de tijd tussen de uitvraag van de 

inkoper en de start van de opdrachtuitvoering. Door deze afbakening is de doorloop-

tijd onafhankelijk van de duur van de opdracht zodat overlap met betaaltermijnen 

wordt voorkomen. De doorlooptijd van e-procurement neemt naar verwachting in be-

perkte mate af als gevolg van de digitalisering van de analoge documentenstroom. 

Documenten zijn bij digitale verzending sneller op hun bestemming dan bij verzending 

bij brievenpost. De duur van een inkoopprocedure wordt echter niet zozeer bepaald 

door het procesverloop, maar veeleer door formele termijnen die vooraf zijn vastge-

steld. De gemiddelde doorlooptijd wordt berekend met het SKM en uitgedrukt in da-

gen. De berekening volgt de formule TTtot/Q: 

 TTtot: Som doorlooptijden (onderzochte) productreizen 

 Q: Totaal aantal (onderzochte) productreizen 
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II Bronnen 

Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. 

 

Regelgeving en kamerstukken 

 Kamerstukken II, 2018/19, 31 490, nr. 253 

 Kamerstukken II, 2018/19, 32 637, nr. 341 

 Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake 

elektronische facturering bij overheidsopdrachten 

 

Websites 

 Website CBS. Ontleend aan: www.cbs.nl (StatLine) 

 Website CM Web. Ontleend aan: cmweb.nl 

 Website PIANOo. Ontleend aan: www.pianoo.nl 

 Website tradeinterop. Ontleend aan: www.tradeinterop.com 

 Website VNG: Ontleend aan: www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Overige bronnen 

 Deloitte Consulting, MKBA e-factureren: Onderzoek naar de effecten van de richtlijn 

e-factureren en verschillende extra scenario’s voor het stimuleren van e-factureren, 

19 november 2014 

 E-proQure, Marktonderzoek e-Procurement Vendor Landscape 2019, maart 2019 

 ICTU, Monitor Digitale Overheid 2019, 30 mei 2019 

 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Business cases e-factureren, 14 novem-

ber 2014 

 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, Impactanalyse e-factureren, 2013 

 Logius, Totaaloverzicht 2019 gecorrigeerd, 13 juli 2020 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jaarrapportage Bedrijfsvoe-

ring Rijk 2018, augustus 2019 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jaarrapportage Bedrijfsvoe-

ring Rijk 2019, mei 2020 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Monitor Generieke Digitale 

Infrastructuur (GDI) Q2 2015, november 2015 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Monitor Generieke Digitale 

Infrastructuur 2018, 16 juli 2018 

 PIANOo, E-factureren in de praktijk, augustus 2018 

 Stichting Simplerinvoicing, Simplerinvoicing insights – June 2020, 10 juli 2020 

 

  



 

 

 

 

  44 Sira Consulting B.V. 

Betrokken deskundigen en organisaties 

Tabel 3. Overzicht betrokken 55 organisaties die zijn geraadpleegd in interviews 

Categorie Organisatie 

Overheden Ministerie van BZK 

UBR|HIS 

Logius 

Uitvoeringsorganisaties UWV 

Kamer van Koophandel 

Simpler Invoicing/ Peppol 

Lokale overheden VNG 

5 grote gemeenten 

4 middelgrote gemeenten 

5 kleine gemeenten 

2 waterschappen 

3 provincies 

Bedrijven 5 ICT-dienstverleners 

3 uitzendbureaus 

2 grote bouwbedrijven 

2 grote leveranciers aan de overheid 

2 multinationals 

5 micro-ondernemingen/ zzp’ers 

2 e-facturatiesoftware leveranciers 

2 ERP-softwareleveranciers 

 

 


