E-FACTUREREN
Wat moet je weten?
Facturen worden door gemeenten vaak nog te laat betaald. Ondernemers zijn hier de dupe van. E-factureren
is dé kans om het hele betaalproces te optimaliseren en zo verbeteringen voor zowel gemeenten als
ondernemers te realiseren.

Wat is het?

Met e-factureren bedoelen we het volledig elektronisch ontvangen, verwerken en betalen van
inkomende factureren. Dus geen pdf-jes of gescande facturen meer.

Voordelen?

Het handmatig verwerken van facturen kost veel tijd en geld voor ondernemers en gemeenten.
Door te e-factureren kunnen alle partijen aanzienlijk besparen. Naast kostenbesparing realiseer
je administratieve lastenverlichting en bovenal biedt e-factureren de mogelijkheid om facturen
sneller te betalen.

Waarom nu? Juist nu is het moment voor zowel gemeenten als ondernemers om aan de slag te gaan:
•

•

De decentralisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat een grote factuurstroom op
gemeenten af komt. Door in te zetten op e-factureren kun je dus extra kosten voor het
verwerken van deze facturen voorkomen.
In het recent totstandgekomen SimplerInvoicing netwerk werken softwareleveranciers
samen aan e-factureren. Hierdoor wordt e-factureren voor ondernemers (van zzp-ers tot
multinationals) sterk toegankelijk en daarmee het bereik ervan enorm vergroot.

Wat moet je
doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om met e-factureren te starten. Dit kan geregeld worden
via Digipoort (kijk op logius.nl) of je kunt één van de partijen uit het SimplerInvoicing
netwerk inschakelen (kijk op: simplerinvoicing.nl). Maar, uiteraard kun je ook zelf een
softwareleverancier benaderen en informeren naar de mogelijkheden. Steeds meer leveranciers
zien de kansen van e-factureren in en ontwikkelen nieuwe oplossingen.

En nu?

Vanuit het thema Regelluwe Stad van de Digitale Steden Agenda helpen we graag onderzoeken
hoe we e-factureren in onze steden kunnen realiseren. Dat doen we door verschillende steden
met elkaar te laten optrekken in deze zoektocht. Ook betrekken we ondernemers actief in dit
proces.
Interesse om deel te nemen? Neem contact op via regelluwestad@digitalestedenagenda.nl.
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