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Beperkte implementatie Simplerinvoicing / PEPPOL

Volledige implementatie Simplerinvoicing / PEPPOL                                                         “Als het kan, doe het dan!”

Gegevensgericht

Individueel

Hoge kosten

Systeemgericht

Netwerk

Lage kosten

Transitie



e-factureren op gang krijgen

Verzender die wel wil

Weinig mensen met kennis

Handmatige omzetting

Klant voor klant

Individuele benadering

Ontvanger die er om vraagt

Hoe werkt het precies?

Kastje naar muur

Tijdsinvestering loont niet

En de intermediair dan?



Leveranciers-onboarding

Individuele benadering

Klant moet er om vragen

Niet klantvriendelijk

Veel handwerk

Wereld van uitzonderingen

Kleine impact - Micro



Gelukkig kan het anders…
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Automatische detectie van ontvanger



Automatische detectie

Integrale benadering

Proactief en klantvriendelijk

Volledig geautomatiseerd

Netwerk in plaats van maatwerk

Grote impact - Makro



Impasse

Verzender

Hoeveel van mijn klanten kunnen e-
facturen ontvangen?

4%, oh dan wacht ik wel even…

Ontvanger

Hoeveel leveranciers kunnen e-
facturen naar mij sturen?

8%, oh dan wacht ik nog wel even…





Doel
Het doel van inVoice of Holland is het doorbreken van de impasse tussen partijen en het 
forceren van adoptie. Kortom: het beëindigen van de situatie waarbij verzenders 
wachten op ontvangers en ontvangers op verzenders.

Hoe
Door publiek commitment te vragen van toonaangevende organisaties voor het op grote 
schaal inzetten van e-facturatie met de hoogste kwaliteit en beveiligingsniveau via 
Simplerinvoicing FULL. 

Manifest inVoice of Holland



Commitment gevraagd

Verzender

Simplerinvoicing FULL is de norm

Automatische detectie met opt-out

Ontvanger

Zo veel mogelijk organisaties registreren

Registratie betekent ontvangen



Voordelen manifest

Verzender

Proactieve klantbenadering (opt-out)

Alleen valide afleveradressen

Automatische selectie aflevermethode

Eerder profiteren van e-factureren

Netwerk in plaats van maatwerk

Profileren

Ontvanger

Activatie gaat automatisch

Factuur foutloos en veilig betalen

Maximale efficiency



Als het kan, doe het dan!
#peppol-first
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e-factuur wordt gegarandeerd opgebouwd uit de brondata

standaarden zijn het uitgangspunt (semantiek en syntax - NLCIUS)

identiteit van afzender en ontvanger zijn gewaarborgd

Bouwblok #1 
Simplerinvoicing is de norm



alternatieve verzendmethoden worden afgebouwd

verzenders en ontvangers worden aangemoedigd om deel te nemen

er worden geen drempels opgeworpen voor dit standaard kanaal

Bouwblok #2 
PEPPOL is standaard kanaal e-facturatie



een in PEPPOL geregistreerde organisatie ontvangt per definitie de facturen via het
open netwerk; wanneer dit ongewenst is, dient de organisatie zich te de-registreren

de software / klantenservice draagt dit principe eenduidig en proactief uit

registratie bevat minimaal het KvK-nummer in NL en het KBO-nummer in BE

Bouwblok #3 
Geregistreerd betekent ontvangen



de verzender controleert of de factuur via PEPPOL kan worden afgeleverd

detectie wordt uitgevoerd bij elke gebeurtenis of minimaal eens per maand

indien bereikbaar, wordt deze aflevermethode gekozen (opt-out)

Bouwblok #4 
Automatische detectie is de norm



Als het kan, doe het dan!
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Met ondertekening van het manifest verklaart men dat

de bouwblokken volledig worden onderschreven

er commitment wordt gegeven (vanuit de publieke rol)

de eigen implementatie is gepland

Manifest

Softwareleveranciers

Service providers

Overheden

Grote verzenders

Brancheorganisaties

Influencers



Doet u mee?

https://invoiceofholland.nl
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