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Eén ding hebben ze gemeen: ze komen binnen 

via de digitale route. Maar daar houdt het bij op. 

Want elk factuurtype heeft zijn eigen kenmerken 

en verwerkingswijze. Dat roept vragen op. Is een 

digitale factuur bijvoorbeeld altijd een e-factuur? Welke 

variaties en standaarden bestaan er allemaal? Bestaat 

er een automatiseringsoplossing die al deze inkomende 

documenten verwerkt? En heb je zo’n oplossing wel 

nodig als gegevens automatisch en gestandaardiseerd 

worden uitgewisseld (wat het ideaal van e-facturatie is)?     

 

Eigenlijk zou je op de financiële administratie helemaal 

niet over dit soort zaken moeten hoeven nadenken. Als je 

elk inkomend document soepel en snel wilt verwerken, 

mag het formaat geen bijzondere handelingen van jou 

vergen. Want jouw doel is om inkoopfacturen vlot en 

efficiënt te verwerken, zodat je tijdig en zonder moeite tot 

betaling kan overgaan.

‘Elektronisch factureren’, ‘e-facturatie’, ‘XML’, ‘UBL’, 
‘pdf’: wanneer het om inkoopfactuurverwerking gaat, 

vliegen de termen je tegenwoordig om de oren. 

WHITEPAPER 
Hoe verwerk je e-facturen op een 

efficiënte, eenduidige manier?



E-facturatie is in opkomst, maar 

vooralsnog heb je met diverse 

standaarden en formaten 

te maken. Daarnaast krijgt je ook 

nog andere factuurtypen binnen.  

Daarom is het zaak om 

de stroom aan inkomende 

facturen goed te coördineren.  

Wat is de plek van e-facturen in deze 

stroom en hoe kan je ze op een slimme, 

eenduidige manier verwerken? In dit 

whitepaper gaan we dieper in op deze 

vraag!

Tijd om slim  
om te gaan met  

(E-)factuurverwerking!



E-factureren: wat is 
het en wat betekent 
het voor jou?

Het ideaal: volledig automatische 
uitwisseling 

De belofte die ten grondslag ligt aan het concept van 

e-facturatie is helder: bestellingen, leveringsbonnen en 

facturen worden automatisch uitgewisseld via de ERP-

systemen van leverancier en ontvanger, zodat beide partijen 

geen omkijken hebben naar het verwerkingsproces.

Er zijn inmiddels diverse initiatieven ontstaan om 

standaarden te definiëren. Begrijpelijk, want het 

standaardiseren van factuuruitwisseling middels 

XML kent in theorie veel voordelen: houdt iedereen 

zich aan de richtlijnen, dan bespaar je samen nog 

meer geld en tijd én zal het foutgehalte afnemen. 

Uitdagingen in de praktijk: nog een lange 
weg te gaan
 

Kort gezegd, e-facturatie klinkt ideaal. Want de implicatie 

is dat je geen handmatige handelingen meer hoeft te 

verrichten. Het probleem is dat we in de praktijk nog 

lang niet zover zijn, waardoor organisaties met nieuwe 

uitdagingen te maken krijgen. E-facturatie in de keten 

vindt nog beperkt plaats. Er worden vooral XML-facturen 

uitgewisseld. Vroeger kwamen deze vooral binnen via 

de mail, maar inmiddels spruiten er nieuwe kanalen 

uit de grond (zoals een webservice waar je e-facturen 

rechtstreeks kan ophalen).

Bovendien bestaat er een behoorlijke diversiteit aan 

standaarden en initiatieven rondom e-facturatie, waardoor 

de zaken niet altijd even inzichtelijk zijn. XML-formaten 

(waarin elektronische facturen vaak worden verstuurd) 

variëren sterk. Je kan bijvoorbeeld te maken hebben met 

INSBOU 3, SALES005, UBL 2.0 en UBL 2.1, maar ook 

met XML-formaten op organisatie-, branche- of ERP-

specifieke basis.



Je krijg nooit 
uitsluitend
e-facturen 

binnen



Daarnaast krijg je nooit uitsluitend e-facturen 

binnen. Je ziet veel e-facturatie-initiatieven 

binnen branches, maar je ontvangt ook altijd 

documenten van leveranciers die in andere sectoren 

actief zijn en dus andere standaarden hanteren (een 

simpel voorbeeld: de factuur voor de lunch die je bij de 

supermarkt bestelt). Niet iedereen omarmt e-facturatie, 

waardoor er een hybride structuur van pdf- en 

e-facturen ontstaat. En deze zal nog lang blijven bestaan.  

 

Om het nog verder te compliceren: sommige 

bedrijven krijgen XML-facturen binnen die voldoen 

aan de standaard, maar geven toch de voorkeur aan 

pdf-versies omdat deze meer informatie bevatten.  

En hoewel alle factuurregels staan uitgesplitst op 

een XML-factuur, moet je soms alsnog handmatige 

handelingen verrichten om deze regels samen te 

voegen en op de juiste grootboekrekening te boeken.  

 

Daarnaast heb je misschien ook nog behoefte aan matching 

en een geautomatiseerde goedkeuringsflow. Allemaal zaken 

waarvoor het concept van e-facturatie geen oplossing biedt.  

 

Jouw doel op de financiële 
administratie: eenduidige verwerking 

 

Als financieel-administratief medewerker wil je je niet 
druk maken over standaarden, formaten en wijze van 
binnenkomst. Jouw doel is om je administratie zo efficiënt 
en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. Daarom 
wil je een factuur met zo weinig mogelijk handmatige 
handelingen verwerken en matchen met de opdracht en 
ontvangsten. Daarnaast is het handig om met een solide 
fiatteringssysteem te werken. Op die manier bespaar je tijd 
— en de vrijgekomen uren kan je besteden aan uitdagende, 
niet-repeterende taken waarmee je meer waarde toevoegt 

voor de organisatie. 



Een efficiënte 
en betrouwbare 
administratie
is wat je wilt



XML-facturen 
verwerken: 
makkelijker gezegd 
dan gedaan

Laten we de verschillende termen eerst nog even 

kort bespreken, zodat hier geen misverstanden 

over bestaan. ‘E-factuur’ en ‘digitale factuur’ 

worden vaak als synoniemen gebruikt. Dat is onterecht. 

Een e-factuur is een systematisch opgebouwd digitaal 

bestand dat elektronisch verwerkt kan worden vanuit 

het ene geautomatiseerde systeem in het andere. Een 

digitale factuur is een digitaal bestand dat je helemaal 

niet geautomatiseerd kan verwerken.  

 

 

Krijg je een zuiver XML-bestand binnen, dan kan je 

bepaalde stappen overslaan. Zo is de verwerking al 

goed omdat het om een zuiver digitaal document gaat. 

Desondanks zijn er knelpunten waar veel organisaties 

geen besef van hebben. En deze worden vooral 

veroorzaakt door de diversiteit van de formaten die we 

hierboven hebben beschreven. 

 

Concreet betekent dit dat je moet bedenken hoe je alle 

inkomende facturen op uniforme wijze in je proces 

krijgt. Alleen zo kan het immers dóórlopen. Dit blijft 

altijd relevant. Want zelfs als het ooit zover komt dat 

elektronische facturen één vorm aannemen, dan zal je 

deze alsnog optimaal moeten verwerken volgens een 

proces dat specifiek is afgestemd op jouw organisatie. 

Uiteindelijk wil je dat elke inkomende e-factuur op de 

juiste dimensie, kostenplaats en grootboekrekening wordt 

verwerkt. En daarna moeten een of meerdere mensen 

binnen de organisatie de factuur accorderen. 

 

De hamvraag is: hoe pak je dit allemaal aan?



7TIPS



Samengevat: de belofte van e-facturatie 

is mooi, maar de weg ernaartoe is 

lang en kan soms zelfs onbegaanbaar 

lijken — er zijn momenteel veel branche- en 

branche-overstijgende standaarden, niet 

alle leveranciers werken met XML-facturen 

en voor het goedkeuringsproces zal je altijd 

een aanvullende oplossing nodig hebben.   

 

Maar als toekomstgerichte organisatie 

wil je e-facturatie wel een goede plek 

geven in je administratieve proces.  

Efficiëntie en snelheid blijven daarbij vooropstaan. 

Eigenlijk moet het niet uitmaken in welke vorm 

en via welk kanaal een factuur binnenkomt: jouw 

proces moet altijd uniform zijn en doorlopen.  

 

Vanuit die filosofie geven we je zeven handige 

tips voor het goed omgaan met e-facturatie!

Zó geef je e-facturatie een plek 
In je administratie: 7 tips



Alle inkomende facturen wil je zo optimaal 

mogelijk verwerken. Je moet ze boeken op het 

juiste grootboek of de juiste kostenplaats en 

eventueel matchen met de bijbehorende inkooporder. 

Daarna wil je dat ze langs de betreffende goedkeurders 

gaan om alle benodigde handtekeningen te verkrijgen.  

 

Dit verwerkingsproces moet eenduidig zijn. Maar als 

je e-facturatie gaat omarmen, verandert er veel — óók 

in dat proces. Neem het daarom eens kritisch onder de 

loep om te bekijken of je bepaalde stappen kan overslaan. 

Misschien is het bijvoorbeeld niet meer nodig om facturen 

ter accordering rond te sturen. In dat geval kan je besluiten 

om het goedkeuringsproces af te schaffen. Bedenk dan 

echter wel wat je met het uitvalproces doet. Wat als een 

factuur niet matcht met de inkooporder? In zulke gevallen 

moet je alsnog kunnen terugvallen op een goedkeurder. 

Bouw zulke mogelijkheden in om uitzonderingen op een 

goede manier af te handelen!

TIP 1.  
Neem je verwerkingsproces kritisch onder de loep



Je administratie wil je zo efficiënt en betrouwbaar 

mogelijk inrichten. Dát is je einddoel. Met de opkomst 

van e-facturatie en het hybride model dat daar het 

gevolg van is, verlies je dit gemakkelijk uit het oog. En dan 

kom je al gauw in een situatie terecht waarin je e-facturen 

op een geheel andere manier verwerkt dan pdf-facturen.  

 

Krijg je te maken met een andere standaard of een ander 

factuurtype? Waak er dan voor dat je je hele stroom 

verandert. Zodra je begint met XML-bestanden in een 

andere map te stoppen om alle facturen uiteindelijk weer 

bij elkaar te brengen, ga je de mist in. Want dan ben je in 

feite een ander proces aan het optuigen voor e-facturen, 

wat resulteert in twee zeer verschillende stromen binnen 

je bedrijf. ‘Eenduidigheid’ moet altijd de sleutelterm 

blijven!

TIP 2. 
 Houd je einddoel goed in ogenschouw



TIP 3. 
Zorg dat alle facturen kloppend zijn

Hoewel een e-factuur in veel opzichten verschilt 

van andere facturen, blijft het uitgangspunt van 

een goede verwerking hetzelfde: zij moet kloppen. 

Daarom is het cruciaal dat leveranciers e-facturen correct 

aanleveren en dat de stamgegevens overeenkomen.  

 

Voed je leverancier dus op om te zorgen dat je kloppende 

facturen binnenkrijgt. En check regelmatig of je 

softwarepakket up-to-date is. Als deze twee zaken op orde 

zijn, is het een stuk makkelijker om e-facturen snel en 

efficiënt te verwerken.



Je bent inmiddels gewend geraakt aan het 

uitwisselen van facturen via e-mail. Maar met de 

opkomst van e-facturatie krijg je te maken met 

diverse beveiligde digitale netwerken waar je facturen 

kan ophalen. Als je een automatiseringsoplossing 

gebruikt voor inkoopfactuurverwerking, is het 

essentieel dat deze zulke facturen kan uitlezen.  

 

Ga je voor e-facturatie via zo’n digitale weg communiceren? 

Bespreek dit dan goed met een (interne of externe) IT-

expert. Misschien kan je eens om de tafel gaan met een 

consultant van je softwarepakket. Deze kent immers alle 

ins en outs van het uitlezen van e-facturen!

Dit whitepaper richt zich op inkomende e-facturen. 

Maar vergeet niet dat het thema ook een ander 

aspect kent: de verzending. Het is cruciaal om 

beide kanten vanuit je organisatie te bekijken. Heb je je 

voorbereid op de binnenkomst van e-facturen? Dan is het 

tijd om te bespreken of je misschien ook e-facturen wilt 

verzenden (bijvoorbeeld omdat je ze dan sneller betaald 

krijgt).

TIP 4. 
Laat e-facturen uitlezen

TIP 5. 
Bekijk beide kanten van het  

e-facturatieproces



Houd rekening met het feit 

dat er veel verschillende 

facturen zullen binnenkomen. 

Hoe je dit ook oplost, kijk altijd 

naar de combinatie van e-factuur-

standaarden, pdf-documenten 

en UBL-facturen die je ontvangt.  

 

Het is essentieel dat je de stroom 

coördineert. Dat kan je het best doen 

met een automatiseringsoplossing die 

jou ontzorgt door alle standaarden en 

formaten op een eenduidige manier 

te verwerken. Zo kan jij je focussen op 

uitdagende taken waarmee je meer 

waarde toevoegt voor de organisatie.

TIP 6. 
Ga goed om met de diversiteit



Ga binnen je eigen organisatie na of jij e-facturen 

kan verwerken met een automatiseringsoplossing. 

Kan dit bijvoorbeeld met je eigen 

softwarepakket? Of is het een optie om hiervoor een 

softwareleverancier te zoeken die zich specifiek richt op 

het verwerken van inkomende documenten? In hoeverre 

is zo’n oplossing voor jou van toegevoegde waarde?  

 

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is een 

gesprek met je ERP-leverancier vaak een goed 

startpunt. Vraag eens na hoe ver je leverancier is 

met e-factuurverwerking en hoe het overkoepelende 

verwerkingsproces er met jouw ERP-software zou uitzien. 

 

Als blijkt dat je een aparte oplossing nodig hebt, ga dan 

op zoek naar een verwerkingsoplossing die aansluit op 

je ERP-systeem, de hybride structuur en jouw bestaande 

mogelijkheden.

TIP 7. 
Onderzoek welke software aansluit op jóuw  

specifieke e-facturatiebehoeftes



Het verwerken van inkomende facturen behelst een 

proces dat diverse stappen kent. Maar uiteindelijk komt 

het erop neer dat je alle inkoopfacturen moet verzamelen 

en op een goede manier moet verwerken. Hoewel een 

e-factuur het proces waarschijnlijk snel zal doorlopen,  

kan de diverse stroom aan facturen zorgen voor méér 

tijdrovende handelingen en uitzoekwerk.

Dit kan je voorkomen met een slimme 

automatiseringsoplossing die kan omgaan met alle 

standaarden en documenttypes. Daarmee maakt het 

niet meer uit of een factuur geheel via de definitie of 

compleet afwijkend wordt aangeleverd. Met slimme 

documentverwerkingssoftware gaat elke inkomende 

factuur op de juiste manier door het proces heen.

Verschillende XML-standaarden en -formaten verwerken 
met slimme software: waarom zou je dat doen?



Gebruik je een totaaloplossing waarin ook matching- en 

worklow-software zitten, dan neemt het systeem elke stap 

van het verwerkingsproces voor zijn rekening. Jij krijgt 

een controlerende functie en hoeft je niet meer druk te 

maken over standaarden en formaten. De juiste software 

kan je compleet ontzorgen — of je nu XML-, pdf-, UBL- of 

andersoortige facturen verwerkt.

E-facturen net zo soepel verwerken 
als andere inkomende documenten? 

 

Wil jij je op de financiële administratie geen zorgen 

hoeven te maken over documenttypes en -formaten? 

Moeten XML-standaarden geen verschil maken voor 

jouw verwerkingsproces? Wil je dat de accordering van 

e-facturen en andere inkomende documenten op een 

efficiënte, soepele en eenduidige manier verloopt?



WhiteVision helpt organisaties eentonig en repeterend werk de 

wereld uit te helpen. We bieden oplossingen waarmee inkomende 

documenten snel en eenvoudig digitaal worden verwerkt. 

Telefoon 076 – 560 78 20

Mail  info@whitevision.nl

Website  www.whitevision.nl

Volg ons          

WhiteVision

Bij WhiteVision stellen we een totale ontzorging op dit 

gebied voorop. Met onze slimme oplossing –met o.a. 

OCR- en workflow-software- kan je alle inkomende 

documenten, waaronder dus óók e-facturen, op dezelfde 

manier verwerken. Een bepaald formaat vergt geen 

bijzondere handeling van jou, want het systeem herkent 

de ontvangen documenten om ze op eenduidige wijze te 

verwerken.

Wil je meer weten of eens sparren over jouw situatie en 

mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. We 

bespreken graag hoe onze oplossingen jou blijvend kunnen 

ontzorgen op e-facturatiegebied.
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