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Samenvatting

Met de minister van Economische Zaken zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om e-factureren 
tussen overheden en bedrijfsleven een impuls te geven. Nu de datum nadert dat de verplichtstelling 
ingaat waarop medeoverheden e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken (per april 2019) 
neemt de urgentie toe om e-factureren bij gemeenten te implementeren.
Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per april 2019 e-facturen te kunnen 
ontvangen en verwerken. Verankering van de regelgeving in de Aanbestedingswetgeving vindt nog 
dit jaar plaats. Door nu de voorzieningen te treffen, voldoen gemeenten tijdig aan de verplichting. 
VNG ondersteunt de gemaakte afspraken, mede in het kader van de Digitale Agenda 2020. De 
voordelen van e- factureren - in het bijzonder voor ontvangende partijen - zijn evident en technisch 
zijn er geen drempels meer. Zo is er bijvoorbeeld Simplerinvoicing. Dat is het netwerk van 
(boekhoud)softwareleveranciers en dienstverleners dat laagdrempelig e-factureren mogelijk maakt. 
Wij adviseren gemeenten niet te wachten tot de wetgeving een feit is, maar nu al de nodige stappen 
te zetten:
1. 1) Nu e-factureren in uw gemeente op de agenda te zetten,
2. 2) Nu een implementatietraject te starten
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Geacht college en gemeenteraad,

Vorig jaar hebben wij u middels een ledenbrief op de hoogte gesteld over het belang van het 
kunnen ontvangen van elektronische facturen (e-facturen). Via deze brief willen wij u nogmaals 
hierop attenderen en u vragen om binnen uw organisatie de nodige voorbereidingen te treffen, voor 
zover u dat nog niet heeft gedaan. Alle gemeenten moeten vanaf april 2019 in staat zijn 
elektronische facturen van leveranciers te kunnen ontvangen en verwerken. De Europese richtlijn 
2014/55/EU schrijft dat voor en verankering vindt in 2017 plaats via een wetswijziging in de 
Aanbestedingswet.

Voordelen
Overstappen op e-factureren biedt zowel overheden als bedrijfsleven voordelen. Door het 
ontvangen en verwerken van e-facturen worden besparingen behaald, minder fouten gemaakt en 
behoren spookfacturen tot het verleden. Ook bestaat de mogelijkheid kortere betalingstermijnen te 
hanteren.

Geen drempels meer
De VNG heeft samen met het ministerie van Economische Zaken, de Rijksoverheid en het 
bedrijfsleven afspraken gemaakt om een doorbraak in e-factureren te realiseren. Mede door deze 
afspraken én in het kader van de Digitale Agenda 2020 kunnen gemeenten nu de implementatie 
van e-factureren in gang zetten om klaar te zijn als de verplichting per april 2019 ingaat. Technisch 
zijn er geen drempels meer. Zo is er bijvoorbeeld Simpler Invoicing. Dat is het netwerk van 
(boekhoud)softwareleveranciers en dienstverleners dat laagdrempelig e-factureren mogelijk maakt.
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De Rijksoverheid verplicht al sinds januari 2017 haar nieuwe toeleveranciers tot het zenden van e- 
facturen bij nieuwe inkoopovereenkomsten. Verwacht wordt dat het bedrijfsleven ook bij mede
overheden meer en meer gaat vragen naar de mogelijkheid om te kunnen e-factureren.

Hoe kunt u aan de slag?
E-factureren staat nog lang niet overal hoog op de agenda, maar de urgentie van implementatie 
neemt toe. Om met het proces te starten kunt u:
^ E-factureren als onderwerp - met de nodige urgentie - agenderen binnen uw gemeente;
^ Stappen zetten om de implementatie van e-factureren te initiëren;
^ Daarvoor een coördinator benoemen met voldoende mandaat om binnen uw gemeente de

noodzakelijke lijnen uit te zetten; naar bestuurlijk niveau, maar ook naar de afdelingen 
Financiën, Inkoop en ICT en uw toeleveranciers.

Ondersteuning bij implementatie
Binnen de DA2020 wordt e-factureren ondersteund. Zo kunt u informatie verkrijgen via de site, 
vragen stellen aan de accountmanagers of deelnemen aan een van de bijeenkomsten die we 
organiseren.
Daarnaast helpt het programmabureau e-factureren van PIANOo overheden bij het opstarten en 
implementeren van e-factureren. Het programmabureau ondersteunt bij:
^ Het technisch kunnen ontvangen en verwerken van e-factureren,
^ De organisatorische veranderingen die nodig zijn om de voordelen van e-factureren te 

kunnen benutten.

Het programmabureau voert zijn rol in nauwe samenwerking met VNG/KING uit. Ondersteuning 
vindt plaats via onder andere: handreikingen, stappenplannen, bijeenkomsten e.d. Meer informatie 
vindt u op https://www.pianoo.nl/e-factureren.

Op de site van e-factureren kunt u ook de monitorkaart bekijken en controleren of de status van uw 
gemeente de juiste is. Hier ziet u ook welke andere gemeenten al aangesloten zijn. Zo kunt u 
ervaringen delen. Mocht de aangeven status niet kloppen dan kunt u dat aan het programmabureau 
doorgeven (hulpbijefactureren@pianoo.nl).

Meer informatie: Op https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren vindt u meer informatie 
over het programmabureau e-factureren

Met vriendelijk groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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