


Aanleiding

- Ontwikkeling van (UBL) e-factureren in NL

- Verplichtstelling van e-factureren door de 
Rijksoverheid (2017) en de rest (±2020)

- Europese ontwikkeling van e-factuurstandaard

- De UBL Ketentest en wat er volgde….

- Gewoon….omdat het leuk is



Doel

Heel Nederland (1) zelf aan de slag te laten gaan 
met (2) gevalideerde UBL e-facturen en ze dit 
ook te laten (3) communiceren richting hun 
klanten en/of leveranciers.

(1) UBL Ketentest
(2) Extra validatie
(3) UBL Ready label



Doelstellingen

 01-10-16: Lancering UBL Ready

 01-01-17: 40 UBL Ready deelnemers

 01-03-17: 80 UBL Ready deelnemers

 01-06-17: 100 UBL Ready deelnemers

 Geen datum: UBL Ready Internationaal

 Geen datum: UBL Ready Pro (€)



Hoe het werkt

Met de UBL Ketentest worden eventuele 
interpretatieverschillen weggenomen: 

- om zo vlekkeloos UBL e-facturen te kunnen 
uitwisselen tussen boekhoudpakketten, 
e-factuurdienstverleners, conversiepartners, 
etc.,  

- en te zorgen voor automatische 
boekingsvoorstellen in administraties.



Doelgroep

UBL Ready richt zich op alle organisaties die zich 
bezig houden met het aanmaken, versturen 
en/of verwerken van e-facturen: 

aanbieders van boekhoudsoftware, (online) e-
facturatiedienstverleners, leveranciers van scan 
en herkenoplossingen, accountants, verzenders 
en overheidsorganisaties, etc.



Uitgangspunten

Onafhankelijk

 Keuze voor (SI-)UBL

 Kanaal- /infrastructuur
onafhankelijk

 (Zelf)validatie van UBL 
bestanden

 Tientallen 
voorbeeldbestanden

Diverse factuurscenario’s

 Aansluiten bij bestaande 
technieken

 Toekomstbestendig: 
voorbereid op Europese 
ontwikkelingen

 Samenwerking tussen 
partijen



UBL Ready stappenplan

Stap 1: UBL Ketentest bezoeken: get started

Stap 2: Inlezen

Stap 3: Implementeren 

Stap 4: Testen + zelf-validatie

Stap 5: Aanmelden + validatie

Stap 6: Logo plaatsen + vermelding op de website

Klaar!



Resultaten tot nu toe

01-10-16: Lancering UBL ready

01-01-17: 40 UBL Ready deelnemers

01-03-17: 80 UBL Ready deelnemers (nu: 83)

 01-06-17: 100 UBL Ready deelnemers

 Geen datum: UBL Ready Internationaal

 Geen datum: UBL Ready Pro 



http://www.ublready.nl/
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Volgende stappen

 01-06-17: 100 UBL Ready deelnemers

 UBL Ready Internationaal /EU

 UBL Ready Pro (€)

 Factuurscenario’s in kaart brengen

 Begeleiden UBL-EU implementaties



Vragen? Opmerkingen?

jong@platformelfa.nl
06-19622947


