
Verplichtstelling elektronisch factureren aan de Rijksoverheid per 1-1-2017

www.ictaccountancy.nl                                                                                        #ictacc

“Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij 

nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Deze mijlpaal is 

afgestemd met koepel- en brancheorganisaties uit het bedrijfsleven.”. 

Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen?
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Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen?

1. Vanuit uw eigen (boekhoud)softwarepakket via het netwerk van 

Simplerinvoicing.

2. Via uw eigen aansluiting op Digipoort.

3. Via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Laten we hier eens op inzoomen…
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Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen?

1. Vanuit uw eigen (boekhoud)softwarepakket via het netwerk van 

Simplerinvoicing.

• Bevat uw softwarepakket een factuur op basis van SI-UBL?

• Is uw softwarepakket aangesloten op Simplerinvoicing?

• Is aansluiting op Simplerinvoicing gratis?
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Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijksoverheid sturen?

2. Via uw eigen aansluiting op Digipoort.

• Heeft u een aansluiting op Digipoort?

• Addertje onder het gras is dat een e-factuur via Digipoort alleen in het 

overheidsspecifieke formaat “UBL-OHNL” gezonden kan worden.

• Ondersteunt uw (boekhoud)softwarepakket UBL-OHNL?
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Hoe kan ik een e-factuur naar de Rijkoverheid sturen?

3. Via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Logius…

E-factureren via het leveranciersportaal is geschikt voor leveranciers die:

• kleine volumes facturen versturen;

• geen bezwaar hebben tegen handmatig invoer in een portaal;

• geen (mogelijke) extra kosten willen maken voor het versturen van een e-

factuur.

• Vooraf aanmelden via een formulier!

Zie Rijksoverheid.nl…

https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/e-factureren-voor-leveranciers-via-het-leveranciersportaal/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-e-facturen-sturen-aan-overheidsorganisaties
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“Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers van de Rijksoverheid verplicht om bij 

nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Deze mijlpaal is 

afgestemd met koepel- en brancheorganisaties uit het bedrijfsleven.”.

• VNO/NCW

• MKB Nederland

• ZZP Nederland

• ….

Overeenkomst tussen deze organisaties:

Ze hebben e-factureren (nog) niet geïmplementeerd in de eigen organisatie! 
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OIN

Een afzender beschikt veelal over een KvK-nummer:
<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>[Registration Name]</cbc:RegistrationName>

<cbc:CompanyID schemeID="NL:KVK" schemeAgencyID="ZZZ">12345678

</cbc:CompanyID>

</cac:PartyLegalEntity>

Een overheidsorganisatie beschikt over een “Overheids Identificatie Nummer”:
<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>[Registration Name]</cbc:RegistrationName>

<cbc:CompanyID schemeID=“NL:OIN" schemeAgencyID="ZZZ">12345678

</cbc:CompanyID>

</cac:PartyLegalEntity>

Kunt u een OIN opgeven binnen uw boekhoudsoftware?
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Verplichtstelling in breder perspectief

(Bron: presentatie CEN / TC434 e-Invoicing, door Fred van Blommestein)

Richtlijn 2014/55/EU:

Per november 2018 moeten alle centrale overheidsdiensten elektronische 

facturen kunnen ontvangen die voldoen aan de (nog te bepalen) norm voor 

het semantisch factuurmodel in ieder van de (nog te bepalen) syntaxen

Decentrale overheden een jaar later.

Sommige overheden (w.o. Nederland) stellen elektronisch factureren verplicht 

aan hun leveranciers.
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Verplichtstelling in breder perspectief

(Bron: presentatie CEN / TC434 e-Invoicing, door Fred van Blommestein)

Standardisation request:

CEN/TC434 is door de EC gevraagd een norm voor een semantisch model te 

ontwikkelen van een “kernfactuur”

(dus niet alleen voor facturen aan de overheid)

Norm moet eind 2016 gereed zijn 

(officiële publicatie 27 mei 2017).

Factuurmodellen en –formaten die nu gebruikt worden door overheidsdiensten 

mogen blijvend worden ondersteund. De genormeerde formaten zijn 

additioneel.

In Nederland in gebruik: UBL-OHNL en SI-UBL.
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Verplichtstelling in breder perspectief

(Bron: presentatie CEN / TC434 e-Invoicing, door Fred van Blommestein)

• Kernfactuur is niet sector-specifiek

• Kernfactuur moet kunnen worden verwerkt door standaard administratieve 

software

• Eén order/levering leidt tot splitsing van facturen

• Sector-specifieke informatie kan worden opgenomen:

in bijlagen of in vrije tekst

in sector-specifieke extensies
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Conclusie

• Verplichtstelling Rijksoverheid vanaf 1-1-2017

• Factuur in SI-UBL via SimplerInvoicing

Factuur in UBL-OHNL via Digipoort

• Factureren per email aan Rijksoverheid is niet mogelijk

• Een UBL-factuur uploaden aan Rijksoverheid is niet mogelijk

• OIN-nummer nodig in boekhoudpakket voor factuur aan Rijksoverheid

• 2017 wordt het jaar van de EU Kernfactuur.

Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder!
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Vragen?


