
'E-factureren' bespaart €600 min
Overheid 'weinig ambitieus' met 3,6 miljoen elektronische rekeningen
Bert van Kalles
Den Haag-

Staatssecretaris Frank Heemskerk
van Economische Zaken wil dat
Nederland massaal overstapt op
het elektronisch verwerken van re-
keningen. Elektronisch facture-
ren kan volgens hem een kosten-
besparing opleveren van zo'n
€ 600 min op jaarbasis.

Er worden in Nederland jaar-
lijks vele honderden miljoenen
facturen verstuurd, maar dat ge-
beurt nog vooral op papier. 'Elek-
tronisch factureren komt nog niet
echt van de grond in Nederland. Er
is koudwatervrees. Iedereen wacht
op iedereen', zegt Heemskerk.

Managementconsultant Rik Es-
meijer van systeemleverancier Lo-
gica bevestigt dit beeld. 'In Neder-
land doen alleen grootbedrijven
wat; het mkb doet weinig. In België
en Zweden ligt dat anders. Daar
worden tientallen procenten van
de facturen elektronisch ver-
stuurd.' Het Europese gemiddelde
ligt volgens hem rond 15%.

Hij wijst er wel op dat de investe-
ringen voor e-facturering nu nog te

hoogzijnvoorveelmkb'ers. 'Hetis
nu lonend vanaf 100.000 facturen.
Maar de verwachting is dat de kos-
ten flink gaan dalen en er meer
aanbieders op de markt komen'.

Om Nederland aan de e-facture-
ring te krijgen, heeft Heemskerk
een actieplan opgezet om de onze-
kerheden weg te nemen. En hij wil
dat <Je overheid zelf het goede voor-
beeld geeft door als 'launching
customer' op te treden bij het elek-
tronisch factureren.

'Voor de introductie heb ik twee
jaar uitgetrokken. In 2010 moeten
er 3,6 miljoen facturen elektro-
nischnaar.de overheid worden ver-
stuurd', zegt hij. Dat komt neer op
10% van het totale aantal facturen
dat de overheid jaarlijks ontvangt.
'Dat is wat mij betreft slechts het
begin.'

Om dat te bereiken, wordt een
aantal pilots gestart tussen over-
heidsinstellingen en leveranciers.
Het is de bedoeling dat in ieder ge-
val de Belastingdienst en het CWI
daaraan deelnemen.

Esmeijer van Logica vindt het
cruciaal dat de overheid het voor-
touw neemt. 'In België en Zweden

hebben de overheden niet alleen
de standaard gedicteerd, maar
ook gezegd dat zij enkel nog elek-
tronische facturen accepteren.
Dat is daar een enorme katalysator
geweest.'

Hij is echter niet te spreken over
het ambitieniveau van Heemskerk
om in 2010 bij de overheid op 10%
e-facturering uit te komen. 'Wei-
nig ambitieus', zegt hij. 'Het zit
ruim onder het Europese gemid-
delde van nu.' Het is volgens hem

Dure rekening
Per post of internet
• In Nederland worden per jaar

vele honderden miljoenen
rekeningen verstuurd

• Dat gaat vooral per post en
nog nauwelijks elektronisch

• Elektronisch factureren kan de
kosten drukken met €600 min

• De overheid wil e-facturering
stimuleren en zelf 10% van de
nota's elektronisch verwerken

niet zo dat de Nederlandse over-
heid vanaf nul moet beginnen.
'Wij hebben zelf een portal neerge-
zet waarop verschillende ministe-
ries al zijn aangesloten.'

Om de koudwatervrees te over-
winnen is het volgens Heemskerk
nodig dat er een heldere standaard
komt voor elektronisch facture-
ren. Hij laat samen met het Forum
Standaardisatie onderzoek uitvoe-
ren naar het draagvlak voor de
open standaard UBL 2.0.

Volgens Esmeijer van Logica
snijdt Nederland zich daarmee
niet in de vingers. 'Deze standaard
wordt in Scandinavië gebruikt.
Het is bewezen technologie.' Wel
raadt hij Heemskerk aan goed te
kijken of de Nederlandse wetge-
ving en fiscaliteit voldoende aan-
sluiten bij deze standaard.

De staatssecretaris signaleert
bij potentiële gebruikers verder
onduidelijkheid over de regelge-
ving, met name bij de btw. Hij gaat
ondernemers helderheid geven
via internet en een brochure die
wordt opgesteld samen met de Be-
lastingdienst, VNO-NCW en MKB-
Nederland.
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