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Wijzigingen t.o.v. vorige versies 

 

H.2. Doelstellingen: 

Gewijzigd: 

In elk geval is de verkoper verplicht alle 7 statussen (zie bijlage I) te ondersteunen. 

Gewijzigd: 

In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met factuurtype ‘380’ (normale factuur), zoals 

in Nederland ook wordt gebruikt bij creditnota’s. Als een koper ook een ander factuurtype 

accepteert, zoals het specifieke formaat voor creditnota’s met factuurtype ‘381’,  dan wordt 

ervan uitgegaan dat dit type ook ondersteund wordt door koper en verkoper ingeval een 

retourbericht.  

H.4. Specifieke aandachtspunten: 

Onder “Retour statussen” is ook gemeld dat verkopen alle 7 statussen zal ondersteunen. 
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1. Inleiding 

 

Na geleverde producten of diensten stuur je een factuur aan je klant, met daarop een 
betalingstermijn. Je verwacht dat het factuurbedrag automatisch op tijd bijgeschreven wordt 
op je bankrekening. Dat laatste gebeurd vaak, maar niet altijd. 

Een klant reageert lang niet altijd uit zichzelf als die een factuur niet, of niet op tijd, voldoet. 
Je stuurt dan een betalingsherinnering of klimt direct in de telefoon om navraag te doen over 
de openstaande factuur. Bij grote organisaties zijn hier zelfs complete afdelingen mee bezig. 
En dan hoor je waarom een factuur nog niet is voldaan. “We hebben geen factuur van u 
ontvangen”, is een reactie die je wellicht bekend voorkomt. Maar is dat laatste ook zo? Een 
per email gestuurde factuur kan inderdaad in de spamfilter zijn beland. 

Gemak dient de mens en dat geldt zeker voor de mogelijkheden die automatisering vandaag 
de dag biedt aan ondernemers. Zo hebben we voor elektronisch factureren de 
berichtenstandaard Universal Business Language (UBL) en het Peppol netwerk 1. 

Op basis van UBL en Peppol kunnen naast facturen ook retourberichten automatisch 

uitgewisseld worden. System to system, ofwel direct vanuit het administratiesysteem van een 

afnemer naar het administratiesysteem van de leverancier. Schematisch als volgt 

weergegeven via het 4-partijenmodel dat Peppol hanteert: 

 

 

Retourberichten sturen en ontvangen van een e-factuur via Peppol is geen fictie, maar 

technisch al mogelijk gemaakt door de Peppol organisatie. De specificaties voor betrokken 

softwareleveranciers en gebruikers die ook van de hoed en de rand willen weten is volledig 

vrij beschikbaar.  

Nu is het de beurt om retourberichten te implementeren in factuur-, boekhoud-, ERP- en 

purchase 2 pay-software in samenwerking met Peppol service providers die zorgen voor de 

berichtenafhandeling tussen afzenders en ontvanger via het Peppol netwerk. Zodat het 

 
1 Peppol is Dé internationale standaard voor het veilig, snel, betrouwbaar en eenvoudig uitwisselen van elektronische berichten 

zoals facturen én retourberichten. Gebruiken verzender en ontvanger Peppol. Dan worden de informatievelden automatisch 
herkend en ingevoerd. Maar Peppol doet meer. Facturen worden via het beveiligde Peppol netwerk verzonden. En van alle 
gebruikers is de identiteit vastgesteld. De Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa) heeft de online video “Peppol in 2 minuten” 

beschikbaar die we van harte aanbevelen. 

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/63-invoiceresponse/
https://youtu.be/50ENqLtqFEM


Voorstel e-retour 

 
5 

© Onderzoeksbureau GBNED 

 

werken met retourberichten daarna beschikbaar gesteld kan worden aan de markt, zijnde 

(semi) overheidsorganisaties, accountancy en bedrijfsleven. 

Onderhavig voorstel heeft betrekking op het implementeren van retourberichten in factuur-, 

boekhoud-, ERP- en purchase 2 pay-software in samenwerking met Peppol service 

providers. Waarbij de Peppol service providers voor hun implementatie aangestuurd en 

ondersteund worden door de Nederlandse Peppol autoriteit (NPa). Vanzelfsprekend is er 

nauwe samenwerking met de NPa om de genoemde implementatie te doen slagen.  
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2. Doelstelling 

 

De doelstelling van e-retour is zorgen dat de implementatie van retourberichten via het 

Peppol netwerk plaatsvindt in enkele administratieve softwaresystemen (zowel voor 

uitgaande als inkomende facturen) en dat daarmee ervaring wordt opgedaan. Op een 

zodanige wijze dat er een goede basis is om retourbericht verder uit te rollen naar andere 

softwaresystemen en de markt. 

Afbakening 

Per bepaalde status van een inkoopfactuur bij de ontvanger kan sprake zijn van een 

retourbericht. Peppol kent een 7-tal statussen die in bijlage I van dit voorstel zijn opgenomen.  

 

De volgende minimale set van statussen zijn verplicht te ondersteunen voor de koper: 

1. AB - Message acknowledged; (erkend door koper),  

2. RE - Rejected; (geweigerd), 

3. AP - Approved (goedgekeurd - voor betaling op vervaldatum). 

In overleg met betrokken partijen wordt bepaald welke van de andere (4) statussen 

geïmplementeerd worden in deze fase en welke statussen vooralsnog buiten beschouwing 

worden gelaten.  

In elk geval is de verkoper verplicht alle 7 statussen (zie bijlage I) te ondersteunen. 

Zie hoofdstuk 4 “Aandachtspunten”. 

In Nederland wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met factuurtype ‘380’ (normale factuur), zoals 

in Nederland ook wordt gebruikt bij creditnota’s. Als een koper ook een ander factuurtype 

accepteert, zoals het specifieke formaat voor creditnota’s met factuurtype ‘381’,  dan wordt 

ervan uitgegaan dat dit type ook ondersteund wordt door koper en verkoper ingeval een 

retourbericht.   
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3. Voorgestelde aanpak 

 

3.1 Inleiding 

 

De aanpak is pragmatisch van opzet. Vanuit de markt doen softwareleveranciers en service 

providers mee aan e-retour. Eigenaar van e-retour is het Ministerie van Binnenlandse zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK). De Nederlandse Peppol autoriteit (NPa) is betrokken bij de 

uitvoering wat betreft de specificaties van retourberichten (voor zover afwijkingen zijn 

gewenst op de standaard Peppol specificaties) en het uitwisselen daarvan via Peppol door 

service providers.  

In eerste instantie wordt gestart met het in beeld krijgen wat verlangd wordt van betrokken 

partijen, welke doorlooptijd daarvoor is gepland en wat het resultaat moet zijn. Hier zijn 

partijen nadrukkelijk bij betrokken. Als tweede worden de implementatie specificaties 

afgestemd. Zo wordt onderling bepaald welke retour statussen ondersteund gaan worden en 

de daarbij behorende retourinformatie. Alsmede wat verwacht wordt als afhandeling binnen 

de administratiesystemen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een complete ‘retourbericht 

administratie te ontwikkelen’. Voor de opvolging van retourberichten wordt dan ook verwezen 

naar de huidige administratieve processen. Hierna is de uitvoering aan de beurt via onder 

andere een samenwerking tussen service providers en softwareleveranciers wat betreft het 

uitwisselen van de retourberichten. Belangrijke randvoorwaarden zijn opgenomen in een 

apart hoofdstuk. Zo kun je alleen retourberichten implementeren als de berichtspecificaties 

daarvan op tijd duidelijk zijn. 
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3.2 Uitgangspunten 

 

Als belangrijkste uitgangspunt gelden de specificaties van Peppol retourberichten, te weten 

“BIS Invoice Response 3.0”. Met betrokken partijen wordt afgesproken welke deel van deze 

specificaties geïmplementeerd worden. Uitgangspunt is dat er wel een deel van de 

specificaties geïmplementeerd kan worden, maar dat in beginsel niet van de specificaties 

wordt afgeweken. Mocht dit laatste wel nadrukkelijk zijn gewenst, dan wordt dit afgestemd 

met de Nederlandse Peppol autoriteit (NPa) om dat als zodanig goed te laten keuren en 

documenteren. 

In aansluiting de genoemde BIS Invoice Response 3.0 specificaties is eveneens 

uitgangspunt de UBL specificaties van het retourbericht, zoals opgeleverd door Peppol.  

  

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/63-invoiceresponse/#_link_to_main_site_of_documentation
https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/syntax/InvoiceResponse/tree/
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3.3 Betrokken partijen 

 

Bij de inleiding is een visuele weergave opgenomen van betrokken partijen bij het 

afhandelen van een elektronische factuur en een retourbericht. Partijen zijn aangegeven als: 

1. De leverancier die een factuur stuurt aan een afnemer; 

2. De service provider die namens de leverancier Peppol berichten routeert; 

3. De service provider die namens de afnemer Peppol berichten routeert. 

4. De afnemer die de factuur ontvangt en via statusberichten de leverancier informeert 

over de ontvangst en afhandeling van de factuur.  

Bij dit voorstel zijn partijen 1 en 4 in deze fase in belangrijke mate vervangen door de 

softwareleveranciers van administratiesystemen. Zij moeten retourberichten namelijk in 

eerste instantie mogelijk maken voordat deze in de markt gezet kunnen worden. Wel kunnen  

tijdens de implementatiefase een of meer eindgebruikers betrokken worden voor een nadere 

beoordeling in de praktijk van de implementatiewijze van de retourberichten. Dat laatste 

creëert zo mogelijk een breder draagvlak in de praktijk.   

 

De volgende partijen zijn betrokken bij de uit te voeren activiteiten die verderop aan bod 

komen in dit voorstel: 

1. Leveranciers van administratieve software; zoals boekhoud-, ERP- en Purchase to 

Pay- software. Van belang is dat deze leveranciers in elk geval facturen in UBL 

kunnen versturen en/of ontvangen. Een al bestaande aansluiting op Peppol via een 

service provider is gewenst, maar niet 100% noodzakelijk. Dit laatste wordt verderop 

in dit voorstel toegelicht. 

 

in overleg kan gedurende de implementatiefase besproken worden om onder leiding 

van betreffende softwareleveranciers enkele eindgebruikers uit te nodigen om de 

werking van de retourberichten te testen en te beoordelen.   

 

Als ideale invulling is deelname gewenst van minimaal 4 softwareleveranciers en 

maximaal 8.  

Waarbij in elk geval: 

- Minimaal 2 softwareleveranciers statusafhandeling en retourberichten kunnen 

  afhandelen in hun software op basis van ontvangen facturen.  

- Minimaal 2 softwareleverancier retourberichten kunnen ontvangen op basis van een 

  eerder verzonden factuur.  

 

Als softwareleverancier wordt ook beschouwd een organisaties (overheid of privaat) 

die zelf de implementatie van elektronisch factureren ter hand heeft genomen, al dan 

niet via maatwerk. Dezelfde voorwaarden gelden als hiervoor, met dien verstande dat 

in dit geval een aansluiting op Peppol via een service provider noodzakelijk is op het 

moment van deelname aan deze use case “e-retour”.   

 

2. Peppol Service providers; zij maken het mogelijk dat de hiervoor genoemde 

leveranciers aangesloten zijn op Peppol en daarbij, naast de al gebruikelijke facturen 

in UBL-formaat, retourberichten kunnen versturen en ontvangen vanuit hun 

administratieve software. Van een deelnemende Service provider wordt verwacht dat 

deze minimaal één softwareleverancier (zoals gedefinieerd onder 1) die meedoet met 

e-retour, al operationeel heeft aangesloten op Peppol en waarbij e-facturen in de 

praktijk uitgewisseld worden. 
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Als ideale invulling is deelname gewenst van minimaal 2 Peppol Service providers en 

maximaal 4 á 5.  

 

In sommige gevallen is een Peppol service provider ook softwareleverancier. Deze 

staan apart vermeld op de website van de Nederlandse Peppol autoriteit. In deze 

gevallen telt een organisatie mee als service provider én softwareleverancier.  

 

3. De Nederlandse Peppol autoriteit (NPa); als Linking pin tussen Peppol en service 

providers (zie hiervoor). Het gaat dan onder meer om coördinatie en toezicht op de 

technische implementatie volgens de richtlijnen van Peppol, al dan niet aangevuld 

met richtlijnen door de NPa. 

 

4. Onderzoeksbureau GBNED; voor invulling projectleiding, inclusief: 

- Projectsecretariaat; overleg plannen en verslaggeving daarvan; 

- Mede uitwerken en beoordelen van de specificaties op basis waarvan  

  retourberichten in de administratieve softwaresystemen geïmplementeerd worden.  

  Met als uitgangspunt al aanwezige specificaties van het retourbericht in UBL vanuit 

  Peppol. 

- Betrokken zijn bij de uitvoering van de testfase door het bijwonen (online) van  

  demonstraties door betreffende softwareleveranciers en het mede beoordelen van 

  de resultaten van de testfase. 

- Bemiddelen bij onderlinge discussies aangaande de implementatie van  

  retourberichten. 

- Afstemming met NPa. 

- (Tussentijdse) voortgangsrapportage aan de opdrachtgever en betrokkenen. 

- Opleveren van een eindrapportage met behaalde resultaten en een advies voor het 

  vervolg.  

  

https://peppolautoriteit.nl/
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3.4 Activiteiten 

 

De uit te voeren activiteiten zijn ruwweg onderverdeeld naar: 

1. Afstemmingsfase; 

2. Ontwerpfase; 

3. Uitvoeringsfase; 

4. Testfase; 

5. Afrondingsfase. 

3.4.1 Afstemmingsfase 

In deze fase komen alle betrokkenen voor de eerste maal (online) bij elkaar. Om een goed  

beeld te krijgen wat verlangd wordt van betrokken partijen, welke doorlooptijd daarvoor is 

gepland en wat het resultaat moet zijn. Bij deze afstemming zijn partijen nadrukkelijk 

betrokken. Afgestemd wordt in deze fase welke betrokkenen straks retourberichten gaan 

verzenden en/of ontvangen. Voor sommige leveranciers is dat ook inherent aan het doel van 

hun softwaretoepassing, zoals een factuurprogramma om alleen e-facturen te versturen of 

een e-procurement toepassing om alleen e-facturen te ontvangen.   

 

Onderhavig plan wordt daartoe vooraf aan betrokkenen verstrekt. Het kan zijn dat een 

softwareleverancier of service provider tijdens deze fase alsnog besluit niet verder mee te 

werken. Als sprake is van significante wijzigingen van onderhavig plan wordt het plan 

aangepast aan het eind van de afstemmingsfase. Dat plan wordt dan opnieuw voorgelegd 

aan BZK om een definitieve go/no go beslissing te nemen over het uitvoeren van het project 

e-retour.  

 

De afstemmingsfase is dus bedoeld om alle betrokkenen kennis te laten maken met het 

voorstel om het project e-retour uit te voeren. Aan het einde van deze fase wordt dan de 

balans opgemaakt als vertrekpunt voor het vervolg. 

3.4.2 Ontwerpfase 

De Peppol specificaties “BIS Invoice Response 3.0” en de daarbij behorende UBL 

berichtspecificatie vormen het uitgangspunt. In deze fase is het de bedoeling dat de NPa 

eventuele vragen over de specificaties van het UBL retourbericht kortsluit met Peppol, zoals 

dat straks geïmplementeerd gaat worden door de Peppol service providers en 

softwareleveranciers. 

Met name de softwareleveranciers bepalen in deze fase welke statussen van retourberichten 

actief ondersteund worden in hun administratieve software. Eventuele verdere beperkingen 

of juist aanvullingen van de Peppol specificaties worden in deze fase doorgenomen. Ook 

komen in deze fase de aandachtspunten (zie hoofdstuk 4) aan bod.  

Zoals eerder vermeld is het nadrukkelijk niet de bedoeling een complete ‘retourbericht 

administratie te ontwikkelen’. Voor de opvolging van retourberichten wordt dan ook verwezen 

naar de huidige administratieve processen. 

 

Aan het einde van deze fase moet duidelijkheid zijn over: 

• De specificaties van het UBL-retourbericht; 

• De statussen die ondersteund worden; 

• Eventuele functionele beperkingen t.o.v. de Peppol specificaties. 
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3.4.3 Uitvoeringsfase 

In eerste instantie zullen service providers en softwareleveranciers hun eigen systemen op 

orde gaan maken. Zowel om retourberichten te kunnen verzenden als te kunnen ontvangen, 

e.e.a. voor zover van toepassing. Hierna is de uitvoering aan de beurt via onder andere een 

samenwerking tussen service providers en softwareleveranciers wat betreft het uitwisselen 

van de retourberichten. Belangrijke randvoorwaarden zijn opgenomen in een apart 

hoofdstuk. Zo kunnen je alleen retourberichten implementeren als de berichtspecificaties 

daarvan op tijd duidelijk zijn. 

3.4.4 Testfase 

De testfase en de hiervoor genoemde uitvoeringsfase zullen voor een belangrijk deel elkaar 

overlappen. Zodra gerelateerde partijen, zowel softwareleveranciers als service providers, 

gereed zijn kan er onderling getest worden. Als een onderlinge test slaagt, dan wordt 

gevraagd een demo te geven aan projectleider en NPa. En desgewenst kunnen er dan op 

verzoek van een softwareleverancier eindgebruikers bij betrokken worden.  

3.4.5 Afrondingsfase 

Tijdens deze fase wordt er een afsluitend online evaluatie overleg georganiseerd om de 

resultaten mondeling met elkaar af te stemmen en eventuele openstaande aandachtspunten 

en adviezen voor verdere oplevering in de markt door te nemen. Vanuit de projectleiding 

wordt een (korte) eindrapportage opgesteld voor de opdrachtgever met de hiervoor 

genoemde zaken.  
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3.5 Planning en op te leveren mijlpalen  

 

De planning is globaal als volgt (2021): 
(service providers en softwareleveranciers doen op vrijwillige basis meer. Andere spoedeisende activiteiten bij die 

organisaties kunnen de planning beïnvloeden). 

Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus 

Afstemming       

 Ontwerpfase Ontwerpfase     

  Uitvoering Uitvoering Uitvoering   

   Testfase Testfase Testfase  

    Afronding Afronding  

 

 

3.6 Overlegstructuur 

 

Overleg wordt zoveel als mogelijk bilateraal gevoerd, zodat er voor betrokkenen zo min 

mogelijk tijd verloren gaat aan overleg.  

Eind februari wordt gestart met een online meeting voor alle betrokkenen. 

Bij de afrondingsfase wordt eveneens een online meeting georganiseerd voor alle 

betrokkenen. 

Minimaal eens per maand wordt door de projectleider gerapporteerd aan betrokkenen en 

aan de opdrachtgever.  
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4. Specifieke aandachtspunten 

 

In dit hoofdstuk zijn enkele specifieke aandachtspunten alvast opgenomen. Tijdens de eerste 

fases van e-retour, zie 3.4.1 ”Afstemmingsfase” en 2.4.2 “Ontwerpfase”, worden deze 

specifieke aandachtspunten zoveel mogelijk afgehandeld. 

1. Retour statussen; 

In overleg met betrokken partijen wordt bepaald welke van de andere (4) statussen 

geïmplementeerd worden door de koper in deze fase en welke statussen vooralsnog 

buiten beschouwing worden gelaten, te weten:  

IP - In process; (in proces), 

UQ - Under query; (openstaande vraag, 

CA - Conditionally accepted, 

PD - Paid; (betaald). 

De verkoper zal alle 7 statussen accepteren. 

   

2. Message Level Response (MLR); 

Naast de Invoice Response (3.0) kennen we ook het MLR bericht tussen 2 service 

providers, zie de afbeelding in hoofdstuk 1 “Inleiding”. Bij een MLR zal de afzender 

van een factuur ook geïnformeerd moeten worden dat een factuur sowieso niet is 

afgeleverd.  

 

Volgens de NPa is er vooralsnog geen afstemming nodig tussen MLR en 

Retourbericht (Invoice level response). MLR wordt opgepakt door de NPa in 

samenwerking met de Peppol service providers. 

   

3. Factuur geweigerd; 

Als een factuur wordt geweigerd door de ontvanger kan een retourbericht aan de 

afzender gezonden worden met de status “Rejected”. Het moet daarbij duidelijk of 

een nieuwe factuur wordt verwacht of zowel een creditnota als een nieuwe factuur.  

Dit kan opgegeven worden in het retourbericht en zal in de praktijk afhankelijk zijn 

van het feit of een factuur is geboekt de administratie van de koper. Waarbij 

bijvoorbeeld ook al BTW is geboekt. 

Zie ook hoofdstuk 6 “Wet- en regelgeving”. 

 

4. Boekhoudsoftware nog niet aangesloten op Peppol; 

Een van de potentiële deelnemers aan e-retour is een leverancier van 

boekhoudsoftware die al wel UBL-facturen ondersteund, zowel uitgaand als 

inkomend, maar nog niet aangesloten is op Peppol. Dit wordt gezien als een mooie 

gelegenheid om dat aansluitproces van dichtbij te kunnen volgen. De vraag is straks 

welke service providers bereid zijn een voorstel te doen aan deze leverancier met 

mogelijk een aansluiting, misschien tegen gereduceerde kosten, voor de doorlooptijd 

van e-retour. Anders zal deze leverancier afvallen als deelnemer aan e-retour. 

  

5. Creditnota’s;  

Een aandachtspunt is welke statussen van toepassing zijn op een creditnota en of 

daarvoor nog specifieke zaken gelden. 

  

6. Niet aanwezig zijn van retourberichten; 

De eerste paar jaar mag verondersteld worden dat retourberichten lang niet door alle 

softwarepakketten ondersteund zullen worden, zowel voor het verzenden als 
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ontvangen van deze berichten. In de ontwerpfase moet nader afgestemd worden hoe 

daar mee om te gaan.  

  

7. Aan- of uitzetten van retourberichten; 

Zowel de afzender als ontvanger van facturen moeten zelf kunnen bepalen of ze met 

retourberichten willen werken. De doelgroep die gefactureerd wordt is daarvoor sterk 

bepalend. Zo zal een telecomprovider het mogelijk niet prettig vinden als er 100.000 

retourberichten van afnemers op hem afkomt. Deze telecomprovider zal 

retourberichten mogelijk willen uitzetten. 
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5. Randvoorwaarden en afhankelijkheden 

 

Voor de uitvoering van e-retour gelden de volgende (rand)voorwaarden en afhankelijkheden: 

1. Specificatie retourbericht aanwezig vanuit Peppol; 

De specificaties van het retourbericht zijn aanwezig vanuit Peppol. Enkele 

openstaande vragen worden kortgesloten via de NPa. Op het moment dat de 

uitwisseling van retourberichten ingebouwd wordt in administratieve software moet 

een en ander duidelijk zijn.  

 

Hierbij wordt aangetekend dat een van de resultaten van e-retour kan zijn om de 

specificaties van het retourbericht bij te laten stellen. 

 

2. Validatietool retourbericht aanwezig vanuit de NPa; 

Hoewel niet 100% noodzakelijk is het gewenst dat er een (online) validatietool is (net 

als nu voor de NLCIUS-UBL) om het retourbericht vooraf te kunnen controleren.  

 

3. Voldoende deelname service providers en softwareleveranciers; 

Er moeten minimaal 2 Peppol service providers meedoen met e-retour. (Op het 

moment van samenstellen van dit voorstel is er een toezegging om deel te nemen 

vanuit 2 service providers, dus deze voorwaarde lijkt geborgd).  

Er moeten minimaal 4 softwareleveranciers meedoen met e-retour. (Op het moment 

van samenstellen van dit voorstel is er een toezegging om deel te nemen vanuit 3 

softwareleveranciers, hier moet nog een tandje bijgezet worden).  

 

Dit laatste sluit aan bij de eeuwige discussie dat vele softwareleverancier roepen 

bepaalde innovaties te ondersteunen uit marketingoverweging, maar dat de praktijk 

weerbarstig is. De specificaties van retourberichten dateren al van 2017 en had de 

markt allang zelf kunnen oppakken. 
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6. Wet- en regelgeving 

 

Uitgangspunt is dat e-retour inhoudelijk geen invloed geeft op wet- en regelgeving, zoals al 

wordt gehanteerd voor (elektronisch) factureren. Zie website Belastingdienst.  E-retour zorgt 

alleen voor statusmeldingen over een factuur en eventueel daarbij behorende meldingen.  

Een specifiek punt is het niet accepteren van een factuur door de ontvanger. Dit is voor de 

komst van e-retour ook al het geval en op dit punt verandert e-retour niets aan elektronisch 

factureren in relatie tot wet- en regelgeving. Wel is dit punt hier specifiek benoemd omdat in 

de praktijk verschillend wordt omgegaan met een niet geaccepteerde factuur door de 

ontvanger, zoals: 

1. Een ontvangen factuur wordt niet in de administratie opgenomen door de afnemer en 

de afzender vervangt deze factuur door een nieuwe factuur met het zelfde 

factuurnummer voor de afnemer. 

2. Een ontvangen factuur wordt niet in de administratie opgenomen door de afnemer en 

de afzender maakt intern een creditnota en stuurt een nieuwe factuur met een nieuw 

factuurnummer aan de afnemer. 

3. Een ontvangen factuur wordt ingeboekt door de afnemer, maar geblokkeerd voor 

betalen. De afzender stuurt vervolgens een creditnota voor de eerder verzonden 

factuur en een nieuwe factuur aan de afnemer. Deze laatste boekt de eerder 

ontvangen factuur weg tegen de ontvangen creditnota en de nieuwe factuur wordt 

eveneens in de administratie opgenomen. 

E-retour zal inhoudelijk geen invloed hebben op de gehanteerde processen bij afzender en 

ontvanger. Wel moet bij een retourbericht duidelijk zijn: 

1. Of een factuur is geweigerd, waarbij een nieuwe factuur wordt verwacht. 

2. Of een factuur is geweigerd, waarbij zowel een creditnota als een nieuwe factuur 

wordt verwacht. 

Dit laatste punt moet meegenomen worden bij de implementatie van retourberichten. 

 

 

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/elektronisch_factureren/
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Bijlage I 

 
Onderstaand de statussen die volgens de specificaties van Peppol gekoppeld kunnen zijn 
aan een retourbericht. Interessant hierbij te melden is dat één retourbericht meerdere 
statussen kan bevatten. 

Statussen (altijd van ontvanger naar afzender van een factuur): 

• AB - Acknowledged; (erkend), bericht bevestigd. 
De ontvanger meldt aan de afzender dat de factuur leesbaar is ontvangen voor 
verwerking. 
   

• IP - In process; (in proces), bericht is in verwerking. 
De verwerking van de factuur is gestart in het administratiesysteem van de 
ontvanger. 
   

• UQ - Under query; (openstaande vraag), verdere verwerking van de factuur is 
gestopt. De koper meldt aan de leverancier dat aanvullende informatie is gewenst. 
Via een toelichting op het statusbericht wordt dan vermeld om welke informatie het 
gaat. 
    

• CA - Conditionally accepted; (voorwaardelijk geaccepteerd), in de factuur moet 
verwezen worden naar het document (zoals offerte of pakbon) dat ten grondslag ligt 
aan de factuur. De koper meldt aan de leverancier dat de factuur wordt geaccepteerd 
onder de voorwaarden die in de toelichting op het statusbericht is vermeld en dat de 
koper doorgaat met betalen. Tenzij de leverancier dit betwist. 
    

• RE - Rejected; (afgekeurd), indicatie dat de factuur niet overeenkomt met de 
aanbieding of transactie waarnaar wordt verwezen in de factuur (bijv. vrachtbrief of 
offerte) en daarom niet wordt geaccepteerd door de koper. Oftewel de factuur komt 
volgens de koper niet overeen met de afgesproken levering of dienst. Deze status 
wordt alleen gebruikt als de koper de factuur niet verder zal verwerken en dit meldt 
aan de leverancier met een toelichting op het statusbericht. 
    

• AP - Accepted en approved; (Geaccepteerd en goedgekeurd), indicatie dat de 
factuur is geaccepteerd door de koper. Deze status wordt alleen gebruikt als de koper 
de factuur definitief heeft goedgekeurd en de volgende stap de betaling is. 
   

• PD - Paid; (betaald), indicatie dat de factuur is betaald door de koper. Natuurlijk kun 
je op je bank ook snel zien (zeker in deze tijd van instant payments en PSD2) dat een 
factuur is betaald. Maar op deze wijze heb je een extra controlemiddel, mocht het 
openstaande bedrag niet op jouw rekening zijn of worden ontvangen. 
 
De status PD is desgewenst ook te gebruiken in combinatie met de status PPD 
(Partially Paid) als gewerkt wordt met deelbetalingen.  

Bron: BIS Invoice Response 3.0 (vrij vertaald).   

https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/63-invoiceresponse/

