
E-facturatie in de praktijk



Even voorstellen

• Voorzitter Alfa Accountants en Adviseurs

• Lid SRA bestuur

• Voorzitter SRA ICT cie.

• Voorzitter VLB

• Voorzitter Edicircle

• Lid raad van toezicht Visionplanner

• Founding Father van Accountancy van morgen

• Kortom de Loek Hermans van de accountancy



Het is een mooie dag



Agenda

• Het verschil tussen elektronisch en digitaal factureren

• Projecten binnen Alfa

• Ervaringen en gevolgen

• Wat moet u doen



Voor alle duidelijkheid

• Digitale factuur = PDF

• Elektronische factuur= Edi, XML, UBL mits een technisch formaat



Binnen Alfa lopen er nu een aantal projecten

• Edicircle/Agrinota

• Everbinding met Accountview en Imuis

• Invoicesharing met Yuki

• Afas Rechtstreeks 



Edicircle

• Bestaat 10 jaar 

• Best bewaarde geheim uit de agrarische sector

• Initiatief van Abab, Accon AVM, Flynth, Countus en Alfa (VLB)

• Ongeveer 300 aangesloten leveranciers

• Ongeveer 12000 aangesloten deelnemer

• Ruim 900.000 facturen op jaarbasis



Edicircle

• Boer ontvangt nog steeds op traditionele wijze de factuur

• Maar tegelijkertijd gaat er een elektronische factuur naar Edicircle

• De accountantskantoren roepen Edicircle aan om facturen te 
ontvangen (indvidueel per administratie of in batch per nacht).

• Speciale module ontwikkeld in Accountview om de facturen per 
individuele regel te boeken op basis van artikelnummer of ander 
kenmerk



Voor- en nadelen 

Voordelen

• Hoge mate van herkenning en 
facturen in detail kunnen 
boeken

• Heel efficient en zeer lage 
kostprijs

• Veel extra detail uit de factuur 
beschikbaar

Nadelen

• Geen volledigheid van alle 
facturen

• Geen zichtbaar voordeel voor de 
klant

• Geen oplossing voor de 
leverancier



Nadelen moet je oplossen

• Begin 2016 lanceren we AgriNota

• Elektronische factuur gaat nu ook langs de boer

• Vanuit de applicatie kan hij inzien, archiveren en betalen

• Zeg maar de geautomatiseerde nog te betalen facturen map

• Gratis voor de boer, financiering door leverancier en afnemer



AgriNota



Edicircle als basis voor Kringloopwijzer



Everbinding in combinatie met Accountview

• We leven helaas nog in een hybride periode dus we waren op zoek 
naar een oplossing die meer kon bieden

• Everbinding in combinatie met Go2ubl

• Bij voorkeur ontvangen we een UBL of ander technisch formaat

• Zo niet dan kan de klant e-mail met PDF doorsturen

• Zo niet kan de klant de factuur scannen en doorsturen







Voor- en nadelen

Voordelen

• Systeem voor de hybride 
periode 

• Uitgangpunt is simplerinvoicing

• Volledigheid  

Nadelen

• Klant wordt niet gedwongen om 
elektronische facturen te 
gebruiken

• Moet het simplerinvoicing
netwerk wel gaan werken

• Soms meerdere 
bewerkingsslagen (kost tijd)



Invoicesharing met Yuki

• Pilot in de Transportsector

• In eerste instantie op de Yuki wijze

• Nu ook met de koppeling met Invoicesharing

• Van een heel groot aantal leveranciers Elektronische factuur 
beschikbaar

• Kortom werkt ook in de hybride oplossing



Afas, het verzenden van E-facturen aan 
klanten
• Fase 1 overstap naar Digitale facturen

• Fase 2 overstap naar Elektronische facturen

• Fase 3 na verzending automatisch verwerkt in administratie klant 
(Accountview of Imuis)



Wij willen fase 2 en 3 maar

• Een UBL is niet een mooie factuurlayout

• Er staan soms dingen in een ubl die je liever niet wilt

• Hoe om te gaan met specificaties



Afas het ontvangen van Inkoopfacturen

• Wij willen wel maar veel bedrijven kunnen/willen nog geen 
elektronische factuur verstrekken

• Vaak is een digitale factuur niet rijk genoeg om het goed te boeken 
(kostenplaatsen, projecten, rekening courant boekingen)

• Het liefst een combi van een digitale factuur en een elektronischer 
factuur voor in het autorisatieproces.



Ervaringen



Hybride periode maakt het lastig

Papier

E-mail

Portal

Elektronische factuur



Je proces gaat op de schop

• Van batchgewijze verwerking naar online realtime

• Van assistent account naar accounting processor

• Maar dat is tijdens de hybride periode nog wel lastig

• 24/7 alle administraties bij



Waarom 24/7 bij

• Mogelijkheid van ontwikkelen van nieuwe diensten

• De klant echt ontzorgen van al zijn administratieve lasten

• Denk ook aan PSD2 

• Financiering

• Retourbericht factuur



Zijn de leveranciers klaar?

• Ja en Nee

• Voor de basis goed maar ik verwacht meer

• Complexere facturen en boekingen

• Hoe technischer het bestand hoe beter de boeking

• Bij veel leveranciers mis ik nog betalingsfunctionaliteit



Moet u over naar elektronisch factureren



Moet u over naar elektronisch factureren



De minister wil actie



Mijn ambitie naar de minister

• Maak Elektronisch factureren gewoon verplicht

• Zorg voor een overgangsperiode van max 2 jaar

• Want van een lange hybride periode wordt niemand vrolijk


