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Europese richtlijn 2014/55/EU
• Aanbestedende diensten moeten e-facturen kunnen verwerken
• Volgens semantische EN norm, en bijhorende syntax mappings
• Uiterlijk april 2019 in werking
• CEN is gevraagd de norm te ontwikkelen (EN 16931)
• De richtlijn wordt nu omgezet in Nederlandse wetgeving

Wat betekent dit?
• Bedrijven hebben het recht om e-facturen aan overheden te sturen
• Overheden zijn verplicht deze e-facturen te ontvangen en verwerken
• Als ze voldoen aan de norm
• Als ze zijn uitgedrukt in één van de geselecteerde syntaxen
• Verzenders van facturen kiezen de syntax en maken een keuze uit optionele
elementen
• Ontvangers van facturen (in ieder geval overheden) moeten álle syntaxen
ondersteunen, al dan niet via een dienstverlener
• Leveranciers kunnen worden verplicht hun facturen elektronisch te sturen
(zoals bij het Rijk)

Varianten
• Legacy (OHNL, SI 1.2, SETU)
• Basisfactuur
• Gebruikerspecificaties (Core Invoice Usage Specification, CIUS)
Inperking van de basis – per land of (groep) ontvanger(s)
• Extensies (per sector of voor bijzondere omstandigheden)
Uitbreiding van de basis – bilateraal of sectorgewijs overeen te komen
• Versies

Invoering
Bereid je systeem voor om e-facturen te ontvangen/verzenden en te
verwerken
• Sluit aan op een dienstverlener met een Peppol access point
• Zorg dat je systeem alle elementen kan lezen en verwerken (c.q. kan aanmaken)
• Configureer factuurvalidatie en -controle
• Zorg dat de factuur automatisch geboekt kan worden
• Regel de workflow in
• In het ERP systeem
• In aparte software
• Door een dienstverlener

CIUS wildgroei
• Klant 1 identificeert zijn leveranciers met KvK en OIN nummers
• Klant 2 gebruikt uitsluitend GLN nummers voor identificatie
• Klant 3 wil altijd een ordernummer en nooit een projectnummer
• Klant 4 werkt juist alleen met projectnummers
• Klant 5 wil geen creditnota’s, maar negatieve facturen
• Klant 6 kan geen negatieve facturen verwerken en wil dus
creditnota’s

