
e-FACTURATIE

De Belgische overheid werkt al enkele jaren aan de 
ontwikkeling van e-Facturatie. Zo eist de Vlaamse overheid 
sinds begin dit jaar voor al haar overheidsopdrachten een 
elektronische factuur conform de Europese regels. Ook de 
federale overheid wil op de trein springen, zonder zich op een 
datum vast te pinnen. Elektronische facturen zullen van uw 
onderneming niet meteen een 'digital leader’ maken, maar het 
is wel een noodzakelijke stap in haar digitalisering!

Maak van een 
verplichting een 
opportuniteit

D
e Belgische overheid werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van 

e-Facturatie. De federale en Vlaamse overheid kozen voor een vereen-

voudigd model voor de systeemregistratie en de uitwisseling van 

facturen: het Europese model PEPPOL. 

PEPPOL is een interoperabiliteitskader voor uitwisselingen tussen partijen die 

verschillende dienstverleners, IT-systemen en boekhoudsoftware gebruiken, 

in het kader van e-Facturatie en e-Procurement. Bij facturering aan de ver-

schillende overheidsinstellingen (b2g of business-to-government) worden de 

facturen verstuurd naar een centraal aanleverpunt, Mercurius (via een 'access 

point' verbonden met PEPPOL) dat ze vervolgens verdeelt naar de juiste 

overheidsdienst. Een bedrijf hoeft zijn facturatiesysteem dus niet te verbinden 

met elk van de overheden afzonderlijk. Die vereenvoudigde procedure drukt 

de kosten en de tarieven voor het doorsturen. Bovendien werkt PEPPOL niet 

alleen op b2g-niveau, maar kunt u het ook gebruiken voor b2b-facturering. 

WAAROM OVERSTAPPEN OP E-FACTURATIE?

Elektronisch factureren biedt verschillende voordelen. 

Snel: een elektronische factuur bereikt veel sneller haar bestemming.  

U verstuurt uw factuur per e-mail, via een ‘service provider’ of rechtstreeks via 

uw boekhoudpakket, en nauwelijks enkele minuten later ontvangt en verwerkt 

de software van de ontvanger de factuur. Er komen dus veel minder manuele 

handelingen bij kijken.

Efficiënt: elektronisch factureren vereenvoudigt de verdeling en de controle 

van de facturen. Bovendien is het risico op fouten en ontbrekende gegevens 

veel kleiner. Tot slot zorgt de automatisering van elektronische systemen en 

processen voor veel minder drukwerk en papier.

Minder kosten: 

wie zijn facturen 

elektronisch 

verstuurt, 

bespaart de 

kosten van het papier, de envelop, de postzegel en 

de tijd om de verzending klaar te maken. En u vermijdt 

het werk voor de afhandeling van facturen met fouten. 

Volgens een studie van de Universiteit Hasselt in 

opdracht van de Dienst voor Administratieve Vereen-

voudiging (DAV) levert een e-factuur verzonden via 

e-mail een besparing op van 2,42 euro. U bespaart nog 

BESPARING PER FACTUUR
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Papier

€ 4,44

Versturen factuur naar burger en onderneming

e-mail

€ 2,02 Digitaal

€ 1,20

- € 2,42

- € 3,24
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eens 3,24 euro extra 

als de verzending 

gebeurt in een 

geïntegreerd elek-

tronisch formaat (dus 

van het elektronisch systeem van de verzender 

naar het elektronisch systeem van de ontvanger). 

Ook voor binnenkomende facturen beperkt u de 

verwerkingskosten en de tijd nodig voor de ontvangst, de 

invoering en de validering. Ook de kosten voor het afdrukken 

in meerdere exemplaren vallen zo goed als weg. De DAV raamt 

die winst op 0,36 euro per factuur via 

e-mail en op 5,77 euro extra voor een 

geïntegreerde elektronische factuur.

HOE BEGIN IK ERAAN?

Er zijn verschillende mogelijkheden om met 

e-Facturatie te starten. De meest geschikte 

oplossing hangt af van het volume aan 

facturen dat u verstuurt en ontvangt, en 

het informatica- of boekhoudsysteem dat 

uw bedrijf gebruikt. Hieronder bespreken 

we kort drie mogelijkheden om te starten.

TIP: een up-to-date lijst met zo’n 

50 boekhoudpakketten, dienstverle-

ners en ‘PEPPOL acces points’ op  

de Belgische markt vindt u op  

https://overheid.vlaanderen.be/ 

project-e-invoicing. Ga naar ‘Sta-

tus’ > ‘Welke pakketten (boek-

houd-, ERP-, facturatie-) zijn klaar 

voor e-Facturatie?’ 

TIP: meer info over PEPPOL,  

de accessproviders en de evolutie  

van elektronisch factureren op  

https://digital.belgium.be/e-invoicing/
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Papier

€ 8,04

Ontvangen factuur door ondernemingen

e-mail

€ 7,68

Digitaal

€ 2,27

- € 0,36

- € 5,77



1.  U doet een beroep op een leverancier van software voor 

boekhouding/facturering/geïntegreerd beheer

  Met de meeste boekhoudpakketten kunt u facturen ook elektro-

nisch verzenden. Voor facturering via PEPPOL (zie schema 

hieronder) volstaat het om in uw boekhoudpakket de optie voor 

verzending van de factuur via PEPPOL te activeren. De meeste 

softwareleveranciers hebben overeenkomsten met ‘PEPPOL  

access points’. 

2.  U beheert zelf uw informaticasysteem (ERP)

  U kunt e-Facturatie in uw ERP integreren. Uiteenlopende dienst-

verleners (Document Service Providers) kunnen u helpen om uw 

elektronisch systeem aan te passen. Wilt of moet u via PEPPOL 

werken (zie schema hieronder)? Dan moet u uw ‘access point’  

kiezen via een Document Service Provider. Die zal dan indien  

nodig uw factuur converteren naar het juiste formaat.

3.  U ontwikkelt uw eigen e-Facturatiesysteem

  Als u geen Service Provider wilt inschakelen of een boekhoudpak-

ket gebruiken, kan uw bedrijf zelf een ‘PEPPOL 

access point’ worden, op voorwaarde dat u aan 

een aantal technische voorwaarden voldoet. 

Welk systeem u ook kiest, de installatiekosten 

zullen afhangen van de hoeveelheid facturen 

die u verwerkt en van de gevraagde complexi-

teit (gewone uitbreiding, verandering van 

formaat of een nieuw geïntegreerd intern 

systeem). Dat kan variëren van enkele 

honderden tot enkele duizenden euro's. Een maandabon-

nement bij een Document Service Provider kost maximaal enkele 

tientallen euro's. De markt is zelfs nog in volle ontwikkeling en biedt 

nog ruimte voor nieuwe leveranciers met een goedkoper aanbod.

STEEDS MEER FACTUREN 
ELEKTRONISCH VERSTUURD

Volgens de Dienst voor Adminis-

tratieve Vereenvoudiging (enquête 

‘e-Invoicing 2017’) is het aantal 

b2b-facturen dat in papieren versie 

wordt verstuurd sterk gedaald: 

van 84% in 2011 naar 41% in 2016.

De sterkste groei in elektronische 

facturering is de e-mail met de 

factuur als pdf in bijlage (of een link 

naar de pdf): van 14% in 2011 naar 

37% in 2016. Die optie wordt vooral 

gekozen omdat ze eenvoudig is 

in te voeren, gemakkelijk is en 

goedkoop. Facturen verstuurd 

per mail met een gestructureerd 

gegevensbestand (formaten e-fff, 

UBL…) zijn goed voor 13% van 

het totaal aantal e-facturen.

Het percentage facturen dat langs 

geïntegreerde elektronische weg 

wordt verstuurd, blijft de jongste 

drie jaar hangen rond de 10%.

FACTURERING VIA PEPPOL

Elektronisch 
factureren biedt 
schaalvoordelen 
en is doeltreffender
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