
e-factureren



GBNED

Hands on seminar: 

Boekhoudsoftware, 

standaarden en koppelingen

In een paar stappen naar steeds meer e-facturen

• Wat is een e-factuur?

• Wat is Peppol?

• eRetour

• Onboarding (laat e-facturatie vliegen)

• #peppolfirst



Voordelen

e-facturen

Wat zijn ook alweer
die voordelen van 
échte e-facturatie?

Verzender

• Snellere en juiste betaling

• Zekerheid aflevering

• Waarborgen privacy

• Klantvriendelijkheid

Ontvanger

• Gemak

• Minder tijd

• Minder kosten

• Zekerheid



Wat is 
een 
e-factuur?

• SI-UBL1.2
• SI-UBL 2.0
• Peppol BIS3

• SETU
• Energie eFactuur
• DICO

• UBL
• UN/CEFACT

• xRechnung
• FINVoice
• Factur-X



CONVERSIE NAAR 
E-FACTUUR

FINANCIËLE 
SOFTWARE

E-FACTUREN 
IN ONLINE DOSSIER

Facturen komen 
binnen

Workflow validatie 
& procuratie

Automatische conversie 
naar juiste formaat

EVERBINDING
automatisch

KLANT
handmatig

PDF PAPIER

VERTROUWDE 
ONTVANGER

PeppolPeppol

Hybride 
verwerking

Papier, PDF, XML

UBL, UN/CEFACT, etc..

Post, Email, Peppol



Wat is 
Peppol?

Vier rollen in het 
netwerk zorgen voor
schaalbaarheid en een 
onafhankelijk netwerk

SML

SMP

Ontvanger

Service
Provider

Service
Provider

Verzender
Adres 

zoeken

Access Point verzender
validatie Peppol BIS
Voor verzending
Transformatie indien

Access Point ontvanger
Peppol BIS
Transformatie naar lokaal

1

2 3

4

Factuur ontvangen
& toekomstige status
e-retour



Validaties
bij e-facturatie
via Peppol



Statusterugkoppeling,

als dat zou kunnen!

- MLR (technische status)

- IMR (proces status)

Specificaties

eRetour

Verzender Ontvanger

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/63-invoiceresponse/


eRetour



Hoe krijg je

e-facturen?

Dat kan nog best
lastig zijn…

Verzender

• Weinig mensen met kennis

• Handmatige omzetting

• Klant voor klant

• Individuele benadering

Ontvanger

• Hoe werkt het precies?

• Kastje naar muur

• Tijdsinvestering loont niet

• En de intermediair dan?



Onboarding

Hulp aan leveranciers 
om een e-factuur te 
sturen



#peppolfirst

Dat zou mooi zijn!

• Alleen e-factureren als de ontvanger het kan

• Geen tijd nodig voor opvragen e-factuur adres

• Geen fouten bij de invoer, dus aflevering

• Proactief inspelen op de voorkeur van de klant

• Praktisch: veilig als het kan, zonder mismatch



#peppolfirst 

Als dat zou kunnen!

- Vinden op identifier

- Match op techniek

- Internationaal

Automatische 
detectie



Beide strategieën 
zijn nodig voor de 
grootste impact

#peppolfirst

Integrale benadering

Proactief en klantvriendelijk

Volledig geautomatiseerd

Netwerk in plaats van maatwerk

Grote impact – Makro

Langere termijn realisatie

Onboarding
en 
#peppolfirst

Onboarding

Individuele benadering

Klant moet er om vragen

Veel handwerk / uren

Wereld van uitzonderingen

Kleine impact – Micro

Korte termijn realisatie



Stappen naar e-facturatie

Klein beginnen en groots eindigen

e-facturen ontvangen

1. Peppol ontvangst aanzetten in administratie

2. Hybride verwerking inrichten

3. Leveranciers onboarding

e-facturen versturen

1. Peppol AP in software

2. Verzenden met #peppolfirst en eRetour



Pelmolenlaan 16a

3447 GW Woerden

BEZOEK & POSTADRES

info@eVerbinding.nl

E-MAIL 

088 440 66 33

TELEFOONNUMMER

Vragen?
Neem contact 

met ons op

everbindingeverbinding


