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SAMENVATTING ZOEKWOORDENONDERZOEK - EDITIE 2016 

 

 

Aan:  deelnemers Platform E-factureren 

Van:  Friso de Jong 

Datum: 13 mei 2016 

Betreft: Zoekwoordenonderzoek tussen 2011 en2016 

 

Beste Deelnemer, 

 

In 2012 en 2014 is vanuit Platform E-factureren onderzoek gedaan naar statistieken van de 

belangrijkste keywords rondom e-factureren en factuurautomatisering in Nederland en België.  

  

Net als de vorige keer wordt gekeken naar de verschillen in zoekbehoefte tussen twee 

opeenvolgende jaren: april 2014 tot en met maart 2015 en april 2015 tot en met maart 2016. 

 

Resultaten en conclusies 

Op basis van de statistische informatie kunnen de volgende resultaten en conclusies worden 

getrokken: 

 

ALGEMEEN 

1. Op basis van de 135 gekozen zoektermen op het gebied rondom e-factureren en 

geautomatiseerde factuurverwerking zijn er in 2014 12.584.520, in 2015 12.962.640 en in 2016 

zoekopdrachten (query’s) gedaan.*  
* het verschil in volume met de vorige editie vloeit voort uit het feit dat het zoekvolume geografisch beperkt is 

geworden tot Nederland en België.  

 

2. Ten opzichte van de dezelfde periode in 2015 is in 2015 het aantal query’s gestegen met  

378.120 query’s. In procenten betekent dat een stijging in de totale zoekbehoefte van 3,0%. Dat 

is geen significante toename.  

 

3. Het zoekvolume in 2015/2016 is wel fors gestegen ten opzichte van 2011/2011. Van 10.460.760 

naar 12.716.880 query’s. Dat betekent een stijging van 21,6% ten opzichte van 2016. Dit beeld 

sluit aan bij de toename van de bekendheid van e-factureren. Gemeten naar adoptie van PDF e-

factureren aangevuld met andere vormen van e-factureren, is de stijging in zoekvolume naar 

mijn mening lager dan de adoptie.  

 

4. Het aantal zoektermen dat een stijging heeft gezien in het aantal query’s is dit keer het dubbele 

van het aantal dalingen. Zowel in absolute zin als –uiteraard- in procentueel opzicht Dit terwijl in 

2015 en 2014 het aantal zoektermen met stijgende en dalende volumes vrijwel gelijk was.  

 

5. Gelet op de geringe stijging in het totale zoekvolume, blijkt uit de cijfers dat er enerzijds een klein 

aantal zoekwoorden met een hoog oorspronkelijk zoekvolume een sterke daling heeft laten zien, 

terwijl veel zoektermen slechts een beetje in zoekvolume stijgen.  
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6. Opvallend is het dat aantal termen waarvoor het aantal query’s gelijk is gebleven, de afgelopen 

periode is gegroeid: 81 in 2015 en 49 in 2014. Ondertussen is het aantal termen gegroeid waarin 

een stijging is te zien: 37 in 2015 ten opzichte van 18 in 2016. In die zin kan er ook voorzichtig 

worden vastgesteld dat er een verschuiving plaats heeft gevonden in het “e-factureren domein”. 

Op zich is dat niet vreemd: het onderwerp ontwikkeld zich ook en als gevolg daarvan ontwikkelen 

ook de accenten waarnaar gezocht wordt. 

 

SEGMENT: ALGEMEEN 

 

7. Opvallend is ook dat een aantal ‘in het oog springende zoektermen’ vrijwel niet (dan wel over 

onvoldoende volume bezit) om in zoekopdrachten worden gebruikt. Kijk bijvoorbeeld bij ANNEX 

2, onderdeel 1: Algemeen. Daarin is gemiddeld genomen een toename te zien van de termen 

‘digitale factuur’, ‘online factureren’ en ‘digitaal factuur’. Tegelijkertijd blijkt dat de zoekbehoefte 

naar termen met de combinatie ‘elektronische’ en ‘factuur’ opnieuw flink is afgenomen. 

Gemiddeld met 20 procent of meer (zie Annex 1, onderdeel 1: algemeen).  

 

Het bevestigt eens te meer dat zij die zoeken op Internet, meer op heeft met ‘digitaal factureren’ 

en daarmee samenhangende terminologie, dan ‘elektronisch factureren’.  

 

En: 

- het gemiddelde hogere zoekvolume rondom ‘digitaal+factureren’ ten opzichte van 

‘elektronisch+factureren’  

- de sinds 2011 gemiddeld genomen stijging van het zoekvolume van termen rondom 

‘digitaal+factureren’ 

- de sinds 2011 gemiddeld genomen daling van het zoekvolume van termen rondom 

‘elektronisch+factureren’ 

bevestigt nogmaals de conclusie dat een onderscheid maken tussen ‘digitaal+factureren’ en 

‘elektronisch+factureren’ niet aan te raden is. Het lijkt er eens te meer op dat dit niet aansluit 

bij de eindgebruiker en voor de adoptie van e-factureren zelfs wel eens contraproductief kan 

werken 

 

8. De stijgers in dit segment, ten opzichte van 2014: 

 

de factuur  1.300 1.600 300 23.10% 

digitale factuur  1.300 1.600 300 23.10% 

factureren  720 880 160 22.20% 

digitaal factuur  210 260 50 23.80% 

digitale facturen  110 140 30 27.30% 

efactureren  10 20 10 100.00% 
 

9. De dalers in dit segment, ten opzichte van 2014:   

 

digitale nota  30 20 -10 -33.30% 

electronisch factureren  20 10 -10 -50.00% 

online facturen  110 90 -20 -18.20% 
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elektronische factuur  90 70 -20 -22.20% 

elektronisch factureren  140 90 -50 -35.70% 

digitaal factureren  320 260 -60 -18.80% 

facturering  480 390 -90 -18.80% 
 

 

SEGMENT: TECHNIEK 

10. Bij Platform E-factureren ervaren we de technische aspecten voor de eindgebruiker als minder 

van belang. Allereerst omdat we denken dat de techniek rondom e-factureren een enabler zou 

moeten zijn om de voordelen van e-factureren te kunnen omarmen en vanuit die optiek niet op 

de voorgrond zou hoeven te –komen- staan.  

 

11. Dat denken we terug te kunnen zien in de zoekbehoefte. Daarin zien we alleen een groei in 

zoekbehoefte naar de term ‘UBL factuur’ Overigens moet dat wel in perspectief worden 

geplaatst, nu de zoekbehoefte slechts 70 query’s per maand bedraagt.  

 

12. De stijgers in dit segment, ten opzichte van 2014: 

 

PDF  33.100 49.500 16.400 49.50% 

scanner  18.100 27.100 9.000 49.70% 

EDI  2.900 3.600 700 24.10% 

UBL  590 1.000 410 69.50% 

Digitale handtekening  1.600 1.900 300 18.80% 

EDIFACT  480 590 110 22.90% 

AS2  210 260 50 23.80% 

iso 20022  140 170 30 21.40% 

UBL factuur  50 70 20 40.00% 

e-handtekening  10 20 10 100.00% 
 

13. Er zijn geen dalers in dit segment, ten opzichte van 2014. 

 

SEGMENT: FISCALE ASPECTEN 

14. Ten opzicht van 2014 lijken de fiscale aspecten rondom e-factureren en factuurverwerking weer 

iets naar voren te komen. Het aantal relevante zoektermen is namelijk aan het toenemen.  

 

BTW  14.800 18.100 3.300 22.30% 

compliance  6.600 8.100 1.500 22.70% 

authenticiteit  2.900 3.600 700 24.10% 

Audit trail  390 480 90 23.10% 

self-billing  260 320 60 23.10% 

spookfactuur  260 320 60 23.10% 
 

15. Ook in dit segment zijn er geen dalers. 
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SEGMENT: BUSINESS 

 

16. Het volgende onderdeel hebben we ‘business’ genoemd. Het gaat om termen die meer business 

gedreven zijn, dan in het onderdeel ‘algemeen’. We zien een groei in de volgende termen: 

 

e-procurement  1.900 2.900 1.000 52.60% 

scannen  2.400 2.900 500 20.80% 

purchase to pay  260 320 60 23.10% 

p-card  210 260 50 23.80% 

eipp  10 50 40 400.00% 

digitale factuurverwerking  90 110 20 22.20% 

standard business reporting  70 90 20 28.60% 

invoice management  30 40 10 33.30% 
 

17. Ook in dit segment zijn er geen dalers. 

 

SEGMENT: FINANCIEEL/ADMINISTRATIE 

 

18. Bij het onderdeel ‘financieel/administratie’ zien we een diffuus beeld. Zo zijn er maar twee 

stijgers: Accounts Payable en Sepa Direct Debit. Tegelijkertijd zien we een flink aantal dalers: 

 

single euro payments area  50 40 -10 -20.00% 

administratieve software  40 30 -10 -25.00% 

online bankieren  880 720 -160 -18.20% 

administratie  5.400 4.400 -1.000 -18.50% 

SEPA 8.100 6.600 -1.500 -18.50% 
 

19. Vooral de daling in termen met grote zoekvolumes ‘administratie’ en ‘SEPA’ vallen op. Dat er 

minder wordt gezocht naar SEPA is nog verklaarbaar. Dat er zoveel minder gezocht wordt naar 

de zoekterm ‘administratie’ is niet goed te verklaren.  

 

SEGMENT: ACTOREN/INITIATIEVEN 

20. Het laatste onderdeel; de actoren/initiatieven rondom e-factureren. We zien dat de volgende 

termen stijgen: 

 

digiinkoop  170 210 40 23.50% 

UBL Ketentest  0 40 40 400.00% 

b2g  140 170 30 21.40% 

simpler invoicing  20 40 20 100.00% 

business to government  20 30 10 50.00% 
 

Gemeten in procentuele stijging: 

UBL Ketentest  0 40 40 400.00% 

simpler invoicing  20 40 20 100.00% 
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business to government  20 30 10 50.00% 

digiinkoop  170 210 40 23.50% 

b2g  140 170 30 21.40% 
 

21. Als medeprojectleider van de UBL Ketentest ben ik verheugd om een dergelijk groei te zien. 

Niettemin is het zoekvolume als zodanig nog veel te laag. Wat mij betreft gaan zoek-opdrachten 

rondom UBL gerelateerde begrippen een enorme groei doormaken.   

 

22. En tot slot de dalers in dit segment: 

 

Europese commissie  5.400 4.400 -1.000 -18.50% 

Marco Pastors  320 260 -60 -18.80% 

EESPA  20 10 -10 -50.00% 

billing service provider  20 10 -10 -50.00% 

zeker online  110 50 -60 -54.50% 

zeker-online  110 50 -60 -54.50% 
 

23. Opvallend is de daling in de termen ‘Zeker Online’ en ‘Zeker-Online’. Minder opvallend is de 

daling van Marco Pastors; hij houdt zich immers niet meer bezig met elektronisch factureren.  

 

LANGERE TERMIJN: VAN 2011 TOT EN MET 2016 

24. Door de uitkomsten van de afgelopen drie onderzoeken te vergelijken, konden we kijken hoe het 

onderwerp zich heeft ontwikkeld.  

 

25. ANNEX 4 en ANNEX 5 spreken boekdelen. Op vrijwel alle fronten is het zoekvolume gestegen. De 

enige dalers (relatief en absoluut opzicht), gemeten over een periode van 5 jaar, zijn: 

 

invoice processing 40 30 -10 -25% 

administratieve software 40 30 -10 -25% 

digitale nota 30 20 -10 -33% 

billing service provider 20 10 -10 -50% 

EESPA 20 10 -10 -50% 

zeker-online 70 50 -20 -29% 

zeker online 70 50 -20 -29% 

e-facturatie 50 20 -30 -60% 

iso 20022 210 170 -40 -19% 

Mybank 260 210 -50 -19% 

elektronisch factureren 140 90 -50 -36% 

Factuurverwerking 140 90 -50 -36% 

sepa credit transfer 140 90 -50 -36% 

digitaal factureren 320 260 -60 -19% 

online factureren 390 320 -70 -18% 

single euro payments area 110 40 -70 -64% 

Digipoort 480 390 -90 -19% 

Marco Pastors 390 260 -130 -33% 
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Incassokosten 2.400 1.900 -500 -21% 

SEPA 18.100 6.600 -11.500 -64% 
 

26. Kenmerken van stijgers in deze periode in absolute aantallen (Dit is een selectie van de grootste 

groeiers. Zie ANNEX 5 voor de volledige lijst): 

 

Belastingdienst 673.000 823.000 150.000 22% 

PDF 33.100 49.500 16.400 50% 

BTW 14.800 18.100 3.300 22% 

Factuur 5.400 8.100 2.700 50% 

Boekhouder 2.900 5.400 2.500 86% 

Scanner 5.400 7.500 2.100 39% 

Integriteit 8.100 9.900 1.800 22% 

Compliance 6.600 8.100 1.500 23% 

Accountant 6.600 8.100 1.500 23% 

Administratie 2.900 4.400 1.500 52% 

B2B 5.400 6.600 1.200 22% 

Rekening 720 1.900 1.180 164% 

Omzetbelasting 4.400 5.400 1.000 23% 

e-procurement 1.900 2.900 1.000 53% 

Scannen 1.900 2.900 1.000 53% 

Ocr 3.600 4.400 800 22% 

supply chain 3.600 4.400 800 22% 

BSP 1.600 2.400 800 50% 

digitale factuur 880 1.600 720 82% 

EDI 2.900 3.600 700 24% 

Authenticiteit 2.900 3.600 700 24% 

Digitale handtekening 1.300 1.900 600 46% 

e-banking 320 880 560 175% 

UBL 480 1.000 520 108% 

gs1 2.400 2.900 500 21% 

Boekhouding 1.900 2.400 500 26% 

de factuur 880 1.300 420 48% 

Facturatie 880 1.300 420 48% 

Faktuur 880 1.300 420 48% 

Factureren 480 880 400 83% 

online bankieren 390 720 330 85% 

B2C 1.600 1.900 300 19% 

logius 1.300 1.600 300 23% 

online factuur 140 390 250 179% 

overschrijving 720 880 160 22% 

purchase to pay 170 320 150 88% 

p-card 110 260 150 136% 

accounts payable 590 720 130 22% 

digitaal factuur 140 260 120 86% 

EDIFACT 480 590 110 23% 
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digiinkoop 110 210 100 91% 

online facturatie 70 170 100 143% 

efacturatie 10 110 100 1000% 
 

27. En dan een overzicht van de stijgers in relatief opzicht over de periode 2011-2016: 

 

efacturatie 10 110 100 1000% 

elektronische facturatie 10 70 60 600% 

UBL Ketentest* 0 40 40 400% 

eipp 10 50 40 400% 

simplerinvoicing 10 40 30 300% 

elektronische factuur 20 70 50 250% 

UBL factuur 20 70 50 250% 

online factuur 140 390 250 179% 

e-banking 320 880 560 175% 

rekening 720 1.900 1.180 164% 

online facturatie 70 170 100 143% 

p-card 110 260 150 136% 

UBL 480 1.000 520 108% 

electronic invoicing 10 20 10 100% 

efactureren 10 20 10 100% 

PDF factuur 10 20 10 100% 

e-handtekening 10 20 10 100% 

purchase 2 pay 10 20 10 100% 

digitale rekening 0 10 10 100% 

factuurautomatisering 0 10 10 100% 

digiinkoop 110 210 100 91% 

purchase to pay 170 320 150 88% 

boekhouder 2.900 5.400 2.500 86% 

digitaal factuur 140 260 120 86% 

online bankieren 390 720 330 85% 

factureren 480 880 400 83% 

digitale factuur 880 1.600 720 82% 

digitale factuurverwerking 70 110 40 57% 

digitale facturen 90 140 50 56% 

e-procurement 1.900 2.900 1.000 53% 

* De UBL Ketentest werd pas vanaf maart 2015 statistisch in de zoekresultaten vermeld 
 

 

Bijlagen 

ANNEX 1 - ZOEKWOORDEN ANALYSE 2014 - 2015 

ANNEX 2 - PERIODE 2014-2016 - VERSCHILLEN TOTAAL ABSOLUUT PROCENTUEEL 

ANNEX 3 - PERIODE 2014-2016 - TRENDS - TOTALEN GESORTEERD 

ANNEX 4 - PERIODE 2012-2016 - VERSCHILLEN TOTAAL ABSOLUUT PROCENTUEEL 

ANNEX 5 - PERIODE 2012-2016 - TRENDS - TOTALEN GESORTEERD 
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PLATFORM E-FACTUREREN 
 

Platform E-factureren: voor professionals op het gebied van e-factureren en factuurautomatisering. 

Platform E-factureren (voorheen Platform ELFA) is sinds 2006 het grootste en meest actieve platform 

voor professionals op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde 

factuurverwerking met meer dan 50 aangesloten dienstverleners en samenwerkingspartners.  

 

Samen met het Keurmerk E-factureren en het E-invoicing Platform worden in 25 landen meer dan 

130 e-factureren en factuurautomatisering-dienstverleners bediend.  

 

Wat is de missie van Platform E-factureren? 

Platform E-factureren heeft als missie om de penetratiegraad van elektronisch factureren en 

geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te 

laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren. Een belangrijk aandachtspunt is 

het wegwerken van knelpunten die grootschalige adoptie van elektronisch factureren en 

geautomatiseerde factuurverwerking tegenhouden.  

 

Wie is de doelgroep van Platform E-factureren? 

De primaire doelgroep van Platform E-factureren omvat zowel professionals als eindgebruikers op 

het gebied van e-factureren. Platform E-factureren werkt daarnaast zoveel mogelijk samen met vele 

andere partners en stakeholders, zoals publieke organisaties en branchevertegenwoordigers samen 

om massale adoptie van e-factureren en factuurautomatisering te realiseren. 

 

Activiteiten en instrumenten 

De activiteiten en instrumenten van Platform E-factureren omvatten onder meer: 

- Content website Platform E-factureren 

- Deelnemersbijeenkomsten 

- Internationalisering (www.eeiplatform.com) 

- Keurmerk E-factureren  

- E-mail nieuwsbrief: extern 

- Nieuwsbrief: intern (update ontwikkelingen) 

- Onafhankelijke nieuwsvoorziening 

- Online community (LinkedIN) 

- Onderhouden overlegstructuren / samenwerkingsverbanden 

- Ondersteunen van deelnemers met advies en reviews 

- Rapportages over de behoefte van eindgebruikers  

- Uitgebreide profielen voor deelnemers 

- Samenwerking met stakeholders, zoals boekhoudpakketten 

 

  Nederland    Internationaal 

Website:  www.platformelfa.nl    www.eeiplatform.com  

Twitter:  www.twitter.com/efactureren   www.twitter.com/einvoicing  

LinkedIN groep: www.bit.ly/platformefactureren  www.bit.ly/einvoicingplatform  

  

http://www.platformelfa.nl/
http://www.eeiplatform.com/
http://www.platformelfa.nl/
http://www.eeiplatform.com/
http://www.twitter.com/efactureren
http://www.twitter.com/einvoicing
http://www.bit.ly/platformefactureren
http://www.bit.ly/einvoicingplatform
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UBL Ketentest 
 

De UBL Ketentest (www.ublketentest.nl) is de werktitel van een project dat medio 2014 is opgestart 

door onderzoeksbureau GBNED, bedoeld om eventueel interpretatieverschillen en dialecten weg te 

nemen op het gebied van elektronische facturen op basis van de UBL-standaard. 

 

De UBL Ketentest is een ‘niet-sector-specifiek initiatief’ om ervoor te zorgen dat MKB-ers en ZZP-ers 

via zijn of haar boekhoudpakket de voordelen kunnen ervaren van het vlekkeloos versturen en het 

verwerken van facturen in UBL.  

 

Het richt zich enerzijds op leveranciers van boekhoudsoftware en daaraan gerelateerde software 

(denk aan: ontvangen, inlezen en herkennen van boekingsdocumenten) die met name afgestemd zijn 

op het MKB en de ZZP-er (80% van de Nederlandse bedrijfsbevolking) en anderzijds op de 

accountants en administratiekantoren. De UBL Ketentest stelt daarvoor een platform beschikbaar om 

kennis te delen en uit te wisselen. Denk aan het beschikbaar stellen van voorbeeldbestanden en 

gekozen oplossingen voor bepaalde situaties, zoals een BTW-berekening bij meerdere factuurregels 

en BTW-percentages.  

 

De UBL Ketentest biedt een platform en ondersteuning aan softwareleveranciers en zelf-

ontwikkelaars die UBL in hun software mogelijk willen maken. 

 

Onafhankelijk van het kanaal 

De UBL Ketentest is onafhankelijk van het kanaal waarlangs elektronische facturen uitgewisseld 

worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld zijn: een BSP (Billing Servce Provider), SI (SimplerInvoicing 

platform), PEPPOL, Digipoort (Overheid), FTP, Email of zelfs een postduif. 

 

Inmiddels maken meer dan 65 leveranciers gebruikt van de UBL Ketentest en hebben zij tientallen 

voorbeeldfacturen (in UBL+PDF) beschikbaar gesteld voor andere deelnemers en geïnteresseerden.  

 

De UBL Ketentest kent: 

- Een onderdeel ‘Get started’; met name bedoeld voor softwareleveranciers en zelf-ontwikkelaars 

die enerzijds facturen in UBL-formaat (gaan) samenstellen en verzenden en anderzijds facturen 

in UBL-formaat ontvangen en verwerken in de boekhouding of daaraan gerelateerde software. 

- De mogelijkheid om facturen in UBL-formaat te testen. 

- Documentatie over de inhoud van facturen in UBL-formaat. 

- Aandachtspunten en tips. 

- Een periodieke nieuwsupdate. 

- De mogelijkheid om, via een LinkedIN groep, met andere geïnteresseerden vragen en kennis uit 

te wisselen. 

 

De UBL Ketentest is begin 2016 succesvol tot een einde gekomen. Op verzoek van het Ministerie van 

Economische Zaken heeft SimplerInvoicing de deelnemers UBL Ketentest benaderd om verdere 

ondersteuning te bieden.  

 

http://www.ublketentest.nl/
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6808207&trk=anet_ug_hm
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KEURMERK E-FACTUREREN 

 

Sinds 2010 bestaat het Keurmerk E-factureren. Het Keurmerk E-factureren zet zich ervoor in dat 

meer bedrijven en organisaties elektronische facturen gaan gebruiken. Het Keurmerk E-factureren 

doet dit door het vergroten van het vertrouwen in en duidelijkheid over elektronische facturen. 

 

Waar staat het Keurmerk E-factureren voor? 

Een organisatie die het Keurmerk E-factureren voert, houdt zich aan de volgende afspraken: 

- Het Keurmerk geeft helderheid over met wie u als klant zaken doet; 

- Bij vragen en onjuistheden kunt u als klant gemakkelijk en rechtstreeks contact opnemen; 

- Geen (financieel) gedwongen overstap van papieren naar digitale rekeningen; 

- Klanten hebben altijd toegang tot hun digitale facturen; 

- Klanten kunnen erop vertrouwen dat de verwerkte gegevens juist en volledig zijn; 

- Klanten kunnen erop vertrouwen dat de organisatie zich houdt aan de regels rondom 

consumentenbescherming, privacy en fiscale controle; 

- Ondersteuning bij klachten en geschillen; 

- Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie. 

 

Wie voeren het Keurmerk E-factureren? 

Het Keurmerk E-factureren staat open voor alle organisaties die zich bezighouden met het 

verzenden, verwerken of uitwisselen van elektronische facturen. Daardoor kunnen zowel 

dienstenaanbieders als eindgebruikers het Keurmerk E-factureren voeren. Op dit moment voeren 68 

organisaties het Keurmerk E-factureren.  

 

Op www.keurmerkefactureren.nl staan alle organisaties die het keurmerk voeren. Om het keurmerk 

te krijgen moet een organisatie eerst zelf verklaren aan de gestelde normen te voldoen. Daarna 

controleert de Stichting Waarborg E-factureren of dat ook klopt. Als het nodig is kan een organisatie 

die het keurmerk al voert tijdelijk worden geschorst. Ook kan het keurmerk worden ingetrokken. 

 

Van wie is het keurmerk? 

Het Keurmerk E-factureren wordt verstrekt door de onafhankelijke Stichting Waarborg E-factureren. 

Deze Stichting is in mei 2010 opgericht. Het doel van de stichting is om een duurzame adoptie van e-

factureren te bevorderen.  

 

De Raad van Accreditatie heeft het Keurmerk E-factureren getoetst aan de Keurmerkentoets (dat is 

opgesteld door de RvA en het Ministerie van Economische Zaken). De RvA heeft de betrouwbaarheid 

van het keurmerk gewaardeerd op een zeer hoge 9,6! 

 

Website: www.keurmerkefactureren.nl  

http://www.keurmerkefactureren.nl/
http://www.keurmerkefactureren.nl/

