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Samenvatting 
Dit document beschrijft de mogelijkheden voor ontvangst en verwerking van e-facturen voor 
overheidsorganisaties en aanbestedende diensten. Deze organisaties (waaronder gemeenten 
provincies en waterschappen) dienen voor april 2019 de benodigde voorzieningen treffen om 
net als de Rijksoverheid e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken (EU-richtlijn 
2014/55/EU). 
 
Voor deze organisaties betekent dit dat zij naast de huidige formaten facturen (analoog en 
digitaal) een nieuw formaat factuur te verwerken krijgen; de e-factuur, bestaande uit een 
gestructureerd bericht (UBL) en eventueel een bijgesloten PDF.  
 
BMconsultants levert bij haar bestaande klanten oplossingen om alle formaten facturen op 
een efficiënte wijze te verwerken. Zo ook voor de e-factuur.  
 
Dit document beschrijft wat een e-factuur is, geeft opties voor inrichting en biedt handvatten 
voor inrichting. 

Handig om te weten: 
1. Er zijn meer kanalen waarmee facturen (in welke vorm dan ook) kunnen worden 

ontvangen en moeten worden afgehandeld. Deze inputkanalen zullen allen 
toegankelijk blijven. Echter de verhouding van te verwerken facturen tussen de 
kanalen verschuift (naar meer digitaal).  

2. Voor de E-factuur geldt dat er geen OCR benodigd is; gegevens uit de UBL worden 
overgenomen (‘gemapt’).  Dit resulteert in een verlichting van de controles.  

3. De processtap om een ontvangen factuur te valideren en aanvullende registratie voor 
interne afhandeling toe te voegen blijft in bepaalde situaties wenselijk. In elk geval tot 
een sluitend ketenproces voor inkoop is ingericht.  

4. Door de verschillende bestandsformaten van facturen op eenduidige wijze te 
registreren wordt het proces voor de factuurafhandeling op eenduidige wijze 
afgehandeld. Dat scheelt al veel tijd. 

5. Het leesbaar maken van een gestructureerd bericht wordt gefaciliteerd. Er dient wel 
besloten te worden of en hoe de leesbaar getoonde informatie verder in proces 
wordt gebruikt en eventueel gearchiveerd. 

  



 
BMconsultants bv tel +31 (0)33 4606050 VAT: NL 8098.81.901.B01 
Amersfoortsestraat 124D info@BMconsultants.com KvK Zwolle 05068248 
3769 AN Soesterberg www.BMconsultants.com IBAN: NL24RABO0174909926 

Aanleiding en urgentie voor e-facturen  
Kostenbesparingen en efficiency zijn de belangrijkste redenen vanuit de Nederlandse 
overheid om het gebruik van e-facturen te stimuleren. Door inzet van e-facturen worden de 
processtappen voor afhandeling van een factuur verkort, kansen op fouten verkleind en 
vervallen print- en portokosten. Kortom een mooie kans op besparingen en efficiency en 
vermindering van de  administratieve lasten voor een overheid waar jaarlijks zo’n 12 miljoen 
facturen worden verwerkt.  
 
Vooruitlopend op Europese wetgeving die wordt verwacht, heeft de Rijksoverheid per 1 
januari 2017 voor alle nieuwe contracten e-facturatie verplicht gesteld. Alle onderdelen van de 
Rijksoverheid kunnen deze e-factuur ook ontvangen en verwerken.  
 
Alle aanbestedende diensten (alle overige overheidsorganisaties) de benodigde 
voorzieningen treffen om net als de Rijksoverheid e-facturen te kunnen ontvangen en 
verwerken (EU-richtlijn 2014/55/EU). 
 
Voor lagere overheid blijven de analoge facturen en de digitale facturen (PDF’s per mail) 
voorlopig ook factuurformaten die zullen worden ontvangen en verwerkt.  

Huidige situatie 
Op dit moment ontvangen overheidsorganisaties analoge facturen per post en maken 
leveranciers het meest gebruik van het versturen van een digitale factuur in PDF formaat via 
e-mail. Beide formaten van facturen worden met de huidige factuuroplossing van 
BMconsultants efficiënt en op eenduidige wijze verwerkt. Deze formaten zullen de 
eerstkomende jaren nog gebruikt blijven, zij het dat er binnen het kanaaltype een verdere 
verschuiving in aantallen zal plaatsvinden ten faveure van de PDF factuur die per e-mail wordt 
ontvangen. Het aantal analoog ontvangen facturen zal snel afnemen, maar niet verdwijnen 
(de bloemist, pizzakoerier, etc).  

Analoge factuur  
De facturen die per post worden ontvangen worden gescand en doorlopen vervolgens de 
verschillende Kofax processtappen, waarbij de factuurgegevens op de factuur worden herkend 
en hierna getoond in Kofax validatie. In de validatiestap vindt controle plaats van  de 
herkende gegevens en aanvullende gegevens ingegeven door een medewerker. Hierna wordt 
het PDF/a en het XML met de metadata automatisch doorgegeven naar de financiële 
applicatie. De factuur is daarmee geregistreerd in het financiële systeem. 

Digitale factuur 
Het grootste deel van facturen wordt op dit moment per e-mail ontvangen. De ontvangst 
bestaat dan uit een mail (de body) en een bijgesloten PDF (de factuur). De financiële afdeling 
stelt hier vaak een specifiek mailadres voor beschikbaar, bijvoorbeeld 
facturen@gemeenteX.nl. Kofax haalt deze mailbox automatisch leeg en toont de PDF en de 
herkende factuurgegevens vanaf de PDF direct in het validatiescherm. De handelingen zijn 
hierna gelijk als bij de ontvangst van een analoge/gescande factuur: controleren en aanvullen 
van herkende factuurgegevens. Hierna wordt het PDF/a en het XML met de metadata 
automatisch doorgegeven naar de financiële applicatie. De factuur is daarmee geregistreerd 
in het financiële systeem. 

mailto:facturen@gemeenteX.nl
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Eenduidige procesafhandeling 
Naast de controle van de herkende gegevens wordt in de afhandeling van analoge en digitale 
facturen, voorafgaand aan de verdere workflow van goedkeuring en betaalbaarstelling 
(fiattering en procuratie), aanvullende registraties ten behoeve van de workflow opgevoerd. 
Dit betreft gegevens als budgethouder, kostenplaats, boekdatum, uiterste betaaldatum, etc. 
De controles en de invoer van aanvullende gegevens vindt plaats in de processtap 
(web)validatie.  
.  
Schematisch zien de verschillende processtappen er als volgt uit: 
 

 
Figuur 1 Huidige werkwijze verwerking facturen 

 

Een nieuw formaat: e-factuur en UBL standaard  
Met de introductie van de e-factuur wordt een factuur in een nieuw formaat ontvangen; de 
elektronische factuur. De e-factuur is een set van data in een UBL bestand (leesbaar door de 
computer) eventueel in combinatie met een PDF (leesbaar door de ontvanger) gecombineerd 
in een elektronisch verzonden factuur. Een e-factuur is een gestructureerde elektronische 
(digitale) factuur welk elektronisch wordt afgeleverd.  
 

UBL ready 
BMconsultants is met haar oplossing UBL ready verklaard door het platform E-factureren en 

Onderzoeksbureau GBM. Dit betekent dit dat wij uw Kofax platform 
kunnen aanpassen (of kunnen inrichten) voor ontvangst, het uitlezen 
en verwerking van E-facturen.  
 

Ontvangst van e-facturen 
De Europese richtlijn stelt dat overheidsorganisaties als gemeenten, waterschappen en 
provincies in staat moeten zijn om e-facturen te ontvangen en te verwerken. Hoe deze 
organisaties de e-factuur willen ontvangen, is afhankelijk van de inrichting van de 
voorzieningen van deze overheidsorganisaties. Ofwel de ontvanger bepaalt via welk kanaal zij 
de e-factuur kan en wil ontvangen. Het geeft vrijheid voor kanaalsturing aan inputzijde. 
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Een e-factuur kan op verschillende wijzen worden ontvangen1:  

1. ‘gewoon’ via e-mail 
2. Directe verzending tussen partijen (1-op-1) 
3. Peppol  
4. Simper Invoicing (Billing Service Providers) 
5. Digipoort (Logius) 
 

1. Via e-mail 
Een e-factuur bestaat uit een UBL (XML) en eventueel meegeleverde PDF. Dit bericht kan 
‘gewoon’ via mail verzonden worden.  

2. Directe verzending tussen partijen 
Op basis van afspraken onderling tussen partijen. Deze optie wordt in dit document niet 
verder uitgewerkt. 

3. PEPPOL 
PEPPOL staat voor Pan-European Public Procurement Online en is een beveiligd netwerk. Een 
bedrijf of een organisatie dat wil communiceren via PEPPOL maakt gebruik van een access 
point. Registratie in het netwerk vindt plaats op basis van (unieke) ID-nummers zoals KvK of 
BTW nummers, IBAN-nummers en OIN-nummers voor overheidsinstellingen. Kopers en 
leveranciers met een access point, nationaal en internationaal, zijn zo te bereiken. PEPPOL 
detecteert automatisch of de ontvanger in staat is elektronische facturen via het netwerk te 
ontvangen. 

4. SimplerInvoicing 
SimplerInvoicing is een netwerk van boekhoudsoftwareleveranciers en dienstverleners (Billing 
Service Providers) die afspraken hebben gemaakt voor de standaard voor e-facturatie (UBL-SI 
standaard). Berichtenverkeer vindt plaats tussen bedrijven onderling en van bedrijven naar de 
Rijksoverheidsorganisaties. Een factuur wordt opgesteld en via SimplerInvoicing omgezet naar 
de UBL-SI standaard en bezorgd bij de juiste instelling (in de financiële applicatie of andere 
ontvangstlocatie zoals Kofax) eventueel gebruikmakend van Digipoort. Simpler Invoicing 
maakt gebruik van de PEPPOL infrastructuur.  

5. Digipoort direct of via leveranciersportaal 
Digipoort draagt zorg voor het berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en de Rijksoverheid en 
de Rijksoverheid onderling. Voor het versturen van e-facturen biedt Logius2 een 
leveranciersportaal voor verzending van e-facturen via Digipoort naar een 
Rijksoverheidsinstelling. Dit is een gratis voorziening. Facturen worden handmatig ingevoerd 
in het leveranciers portaal.  
 
Leveranciers kunnen ook rechtstreeks aansluiten op Digipoort. Zij dienen dan een koppeling 
te realiseren vanuit de eigen software. Deze wijze van aanleveren is geschikt voor leveranciers 
met een groot volume facturen aan de Rijksoverheid. Hiernaast bieden ook marktpartijen via 
hun directe koppelingen toegang tot Digipoort (Billing Service Providers). Voor de aansluiting 

                                                      
1 Over verzendkanalen en formaten is meer informatie te vinden bij PIANOo. 
2 Logius is een baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en beheert generieke ICT-voorzieningen. Voorbeelden van diensten zijn 
DigiD, Digipoort, Mijn Overheid en eHerkenning. 
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op Digipoort hanteert (met uitzondering van inhuur van personeel) de Rijksoverheid UBL-
OHNL of de HR-XML standaard. KING raadt het gebruik van Digipoort af voor gemeenten.  

Oplossing BMconsultants 

Ontvangst facturen 
Voor de verwerking van facturen voor o.a. gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en 
provincies betekent dit dat er in samengestelde combinaties van formaten en kanalen 
facturen worden ontvangen om te verwerken: 
 
1. Fysieke factuur – ontvangst per post 
2. PDF factuur per mail  
3. E-factuur per mail 
4. E-factuur per PEPPOL/Simpler Invoicing/BSP/Digipoort 

 
De verwerking van de fysieke factuur (1) en de PDF per e-mail (2) is eerder in dit document 
uitgewerkt.  
 
De derde variant - E-facturen die per e-mail worden ontvangen - bevatten een UBL bericht en 
mogelijk een leesbaar PDF bestand. Om deze data vanuit de mailbox naar de financiële 
applicatie te krijgen ligt het voor de hand om de bestaande infrastructuur van het Kofax 
platform in te zetten. De e-facturen kunnen op eenzelfde wijze worden verwerkt als de 
analoge en digitale factuur. Namelijk, import via de e-mailconnector naar het Kofax platform, 
gevolgd door validatie van gegevens, waarna gegevens automatisch worden geregistreerd. 
Groot verschil is dat bij de e-factuur geen OCR herkenning wordt gebruikt. De gegevens (UBL) 
zijn immers al digitaal. De data kunnen worden overgenomen (gemapt) naar de 
registratievelden in Kofax validatie. Dit betekent dat deze gegevens niet meer op herkenning 
hoeven te worden gecontroleerd. Wél kunnen controles plaatsvinden op de leverancier 
(bestaande/nieuwe leverancier, controle bestaand verplichtingennummer) en worden te 
registreren gegevens aangevuld (met o.a. budgethouder, vervaltermijn, kostenplaats, etc.). 
Deze aanvullingen in het registratieproces zijn des te meer gewenst, indien (nog) niet gewerkt 
wordt met een sluitend inkoopproces of orderproces.  
 
Voor de vierde variant is het uitgangspunt om de data direct in de financiële applicatie op te 
nemen. De e-facturen vanuit Peppol, SimplerInvoicing, BSP’s of Digipoort worden ontvangen 
via op basis van een OIN3. De vraag is of de ontvangende partij het wenselijk acht om deze 
gegevens direct in de financiële applicatie te laten landen. Belangrijke afweging hierbij is of de 
gegevens met deze directe registratie volledig en correct zijn voor verdere verwerking. Het is 
mogelijk om deze e-facturen via een import eveneens naar het Kofax platform te laten leiden 
en op deze wijze één en dezelfde procesinrichting én afhandeling voor alle formaten facturen 
in te richten. Deze import is op diverse manieren in te richten via Open Tunnel, Enterprise 
Service Bus of de Kofax ‘Web Importer’.  
  

                                                      
3 OIN: Uniek Overheidsidentificatienummer (OIN). Het OIN is een uniek identificerend 
nummer dat gebruikt wordt in de digitale communicatie tussen overheden. 
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Schematisch ziet het input en verwerkingsproces er als volgt uit: 

 
Figuur 2 Werkwijze met UBL facturen 

Leesbaar tonen van de e-factuur en gevolg in het proces 
Een e-factuur bestaat uit een UBL bericht én mogelijk een leesbaar PDF, maar dit hoeft niet 
het geval te zijn. Er is daarmee in een vroeg processtadium van de verwerking van de factuur 
ook nadrukkelijk vraag naar een leesbaar vertaling van de UBL gegevens niet alleen voor het 
controleren en zo nodig aanvullen van de gegevens voorafgaand aan registratie, maar ook 
ten bate van het proces waarin de boeking wordt gedaan, gevolgd door het accorderen door 
budgethouder(s) en de betaalbaarstelling. Onderstaand overzicht toont de mogelijkheden. In 
deze varianten hoeft het bestaande export koppelvlak niet aangepast te worden.  
 

 
 

Passende oplossing bij uw werkwijze en ambitie 
Wij bespreken graag met u wat een passende en wenselijke vorm is voor de ontvangst en 
verwerking van uw e-facturen.  
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Handige bronnen 
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-overheden-via-
digipoort/ 
 
http://www.e-factureren.info/ 
 
https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/e-factureren 
 
https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren 
 
 

https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-overheden-via-digipoort/
https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-overheden-via-digipoort/
http://www.e-factureren.info/
https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/e-factureren
https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
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