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Nieuw thema

Steeds vaker worden facturen gestuurd met de mogelijkheid om deze als

ontvanger direct online te betalen. 
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Traditioneel

• Registreren inkoopfactuur; desnoods op tussenrekening voor BTW verrekenen.

• Goedkeuren inkoopfactuur (optioneel); en verbijzonderen.

• Betalingsvoorstel;

• Afboeken openstaande post via “betaling onderweg”;

(alternatief is “indicatie betaling onderweg” bij openstaande post)

• Betaalopdracht aan bank; al dan niet direct via internetbankieren.

• Inlezen MT940 en afboeken “betaling onderweg”.

(alternatief is afboeken openstaande post met betaling onderweg).

Of kort traject (denk aan ZZP)

• Registreren en boeken inkoopfactuur;

• Betalen inkoopfactuur via internetbankieren

• Boeken bankbetaling (handmatig of via MT940)



Scannen, herkennen en betalen

www.ictaccountancy.nl                                                                                        #ictacc

Scannen, herkennen, elektronische factuurverwerking en…….. betalen.

Modern

Nieuwe mogelijkheden d.m.v. robotic en machine learning.

• Elektronisch ontvangen en automatisch boeken inkoopfactuur;

• Automatisch betalen inkoopfactuur op basis van vervaldatum;

• Automatisch ontvangen/boeken bankafschrift.

• Online dashboard altijd up-to-date.

Handmatige handelingen van inkoopfactuur t/m boeken betaling: NUL seconden.

Vraag: is dit feit of fictie?
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Toepassing: tijdens dit proces krijgt het boekhoudpakket de factuur als UBL e-

factuur binnen, met de PDF erbij (werkt met elk boekhoudpakket). 
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Toepassing: betaling komt binnen (realtime igv bunq), aflettering automatisch
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QR code

Op een factuur (papier of PDF) wordt een QR-code toegevoegd. Klanten die de 

factuur ontvangen kunnen deze speciaal gegenereerde QR-code met de mobiele 

app van ING scannen. Na bevestiging met een pincode wordt de betaling direct 

uitgevoerd. 

Vraag: wie gebruikt dit al?

Aandachtspunten:

• Niet van toepassing bij UBL-facturen?

• Niet ondersteund door alle banken.
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Ideal koppeling

Meestal via een Payment Service Provider (PSP), zoals Mollie, Buckaroo, Adyen

en Sisow. PSP biedt ook diensten aan als incasso, creditcards en paypal.

Zie ook https://overonlinebetalen.nl/. 

Veelal gekoppeld aan webwinkels om klanten online te laten betalen.

Steeds meer gekoppeld aan boekhoudsoftware. 

Factuur mailen met koppeling naar betaalmogelijkheid. 

Op dit moment pilot Belastingdienst betalen BTW via Ideal.

Aandachtspunten:

• Hoe gaat dit met UBL-facturen via PEPPOL?

• Contractpartner(s) betaalservices.

• Aftrek van kosten voor PSP en factuur van PSP; ………..

https://overonlinebetalen.nl/
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Aftrek van kosten voor PSP en factuur van PSP

Bijvoorbeeld Mollie trekt bepaald bedrag van factuur af die betaald wordt en stuurt 

aparte factuur voor de afgetrokken bedragen. Dat betekent dat de bedragen op het 

bankafschrift niet overeenkomen met factuurbedragen.

Ontvangen van Mollie via bank, bijvoorbeeld via MT940 totaal 358,50

Wie heeft hier ervaring mee binnen boekhoudsoftware?

Factuur Bedrag Ontvangen

Verkoopfactuur GBNED 80010 121,00 D

Verkoopfactuur GBNED 80011 242,00 D

Inkoopfactuur MOLLIE  23077 - 4,50 C
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PSD2

Europese Commissie: “PSD2 heeft als doel bestaande regelgeving binnen Europa 

te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij digitale betaaldienst-mogelijkheden, 

en om innovatie en concurrentie in het betaallandschap te stimuleren”

De herziene Payment Services Directive (PSD2) verplicht Europese banken om 

(vergunninghoudende) derden toegang te geven tot betaalrekeningen, na expliciete 

toestemming van de rekeninghouder. 

Dit deel van PSD2 wordt ‘Access to Account’ (XS2A) genoemd. 

XS2A maakt de weg vrij voor ‘Third Party Providers’ (TPP’s) om innovatieve 

rekeninginformatiediensten en betalingsinitiatiediensten aan te gaan bieden.

(Met name ontleend aan presentatie april 2018 door Bizcuit).
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PSD2   

Vóór 

• Rekeninginformatie slechts eenmaal per dag (di t/m vr);

• Proces verschilt per bank, niet iedere bank biedt mogelijkheden;

• Alleen zakelijke rekeningen;

• Beperkt aantal ERP- en boekhoudpakketten gekoppeld;

Ná

• Multibanking: 1 proces, alle banken; 

• Alle ERP- en boekhoudpakketten hebben de mogelijkheid om te koppelen;
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PSD2

Aandachtspunten:

1. Een PSD2 vergunning krijg je niet zomaar;

2. Wetgeving nog niet definitief;

3. Compliance is complex en brengt hoge kosten met zich mee;

4. (Nog) geen standaard.

5. Third Party Providers, diensten en kosten.

Meer informatie presentatie Bizcuit “De impact van PSD2 op robotic accounting”

https://www.softwarepakketten.nl/bericht/6473&bronw=1/Presentaties_Seminar_Robotic_accounting_18_4_2018_beschikbaar.htm
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Instant payments

De Introductie van Instant payments (interbancair betalen en ontvangen binnen 5 

seconden, 24/7/365) is begin 2019.

Enkele highlights uit presentatie Betaaldvereniging Nederland:

• Instant Payments is ontwikkeling in kader van SEPA en geldt voor SEPA-zone;

• Het is net als bij Cash-betalingen; boter bij de vis;

• Op Eupees niveau geldt een doorlooptijd van 10 seconden;

• Instant payments 7x24 beschikbaar (dus ook in weekend en feestdagen);

• Periodieke en batchbetalingen blijven vooralsnog via huidige structuur draaien;

• Incasso opdrachten blijven vooralsnog via de huidige structuur draaien.

Voor informatie over Instant payments door Betaalvereniging Nederland, 

bezoek ICT Accountancy jaarcongres op 31 oktober 2018.
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