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Wetgeving m.b.t. e-factureren in verschillende Europese landen 
Fred van Blommestein, augustus 2012 

Inleiding 

In verschillende Europese landen is wet- en regelgeving van kracht of in voorbereiding om het elektronisch 
factureren aan overheidsinstellingen te stimuleren of zelfs verplicht te stellen. Zulke wet- en regelgeving richt 
zich soms op de overheidsinstellingen zelf en soms direct op het facturerende bedrijfsleven. 

Deze notitie bevat een korte schets van de situatie met betrekking tot de regelgeving betreffende het 
verplichten van e-factureren aan overheidsinstellingen in een select aantal Europese landen. De informatie is 
afkomstig van e-invoicing Country Information Managers en van enkele ‘insiders’ die betrokken zijn bij het 
implementeren van systemen en standaards m.b.t. e-facturering. 

Italië 

Enkele jaren geleden is wetgeving aangenomen om e-facturering aan overheden verplicht te stellen. Deze 
wetgeving is om verschillende (politieke, praktische, juridische) redenen nooit van kracht geworden. Nieuwe 
wetgeving is in voorbereiding. Men verwacht dat die over ongeveer 3 jaar in werking zal treden. Het 
oorspronkelijke wetsontwerp definieerde een specifiek Italiaans XML formaat. Er wordt nu echter gesproken 
met een dienst die andere formaten daarin kan omzetten. Voor de infrastructuur is er een grote rol voor de 
banken, die nu ook factuurservices bieden conform Italiaanse standaarden. Die infrastructuur wordt 
waarschijnlijk verplicht gesteld. Bij de discussie over het totstandkomen van de infrastructuur zijn vele partijen 
betrokken, o.a. de Italiaanse postdienst.  

Spanje 

Spanje heeft al geruime tijd geleden een eigen XML factuur ontwikkeld. In 2011 is elektronisch factureren aan 
de overheid zelfs verplicht gesteld. Die regelgeving is echter niet gehandhaafd (gesprekspersoon kent geen 
enkele implementatie). De verplichting is onlangs formeel opgeheven. Momenteel is het, naast het Spaanse 
XML formaat, ook mogelijk UBL facturen aan de overheid te sturen. Zodra een Europese standaard voor e-
facturen wordt vastgelegd zal ook die worden ondersteund. 

Denemarken 

Denemarken is één van de landen die voorop liepen met de verplichting e-facturen te sturen aan de overheid. 
Het te gebruiken, specifiek Deense, formaat (OIOXML) is in de wet vastgelegd. Leveranciers werden verplicht 
hun facturen elektronisch te sturen. Veel overheidsinstanties bleken echter niet in staat elektronische facturen 
te ontvangen. Veel elektronische facturen worden nog uitgeprint. Inmiddels is de migratie afgerond van 
OIOXML naar OIOUBL, een Deens profiel van de UBL factuur. Een grote rol is weggelegd voor dienstverleners, 
zowel naar de verzenders als naar de ontvangers. Er is een centrale dienst opgezet om elektronische facturen 
te ontvangen.  

Zweden 

Overheidsinstanties zijn verplicht elektronische facturen te kunnen ontvangen. Verplichting is geëffectueerd via 
de regels m.b.t. financiële administratie, die zich richten op het totale verwerkingsproces, niet alleen de 
ontvangst. Beleid was erop gericht de verwerkingsprocessen geschikt te maken. Goed overleg met 
systeemleveranciers bleek een cruciale succesfactor. Momenteel kan 99% van de overheidsinstellingen 
elektronische facturen verwerken. Handhaving geschiedt door accountantscontrôle. Er is een voorkeurs 
formaat gedefinieerd, een Zweese subset van de UBL factuur, maar enkele andere formaten (EDI) zijn ook 
toegestaan. Er is een specificatie gedefinieerd voor het transportmechanisme (ebMS). Een aantal 
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dienstverleners is geselecteerd om het factuurverkeer in goede banen te leiden en formaten te converteren. 
Leveranciers zijn niet verplicht elektronisch te factureren, maar kunnen daar door middel van 
raamovereenkomsten wel toe worden gedwongen. 

Finland 

Er is een specifiek Fins factuurformaat gedefinieerd. Er is geen verplichting van e-facturering gebruik te maken, 
maar via een aantal diensten van banken is de adoptie hoog. In feite is het project e-factureren uitbesteed aan 
de banken, die het aan betaalservices hebben gekoppeld. 

Noorwegen 

Overheidsinstellingen zijn verplicht e-facturen te kunnen ontvangen. Er is aangekondigd om ook verplicht te 
stellen dat facturen elektronisch worden verzonden. Dat gebeurt via inkoopvoorwaarden die het verzenden 
van e-factureren verplichten.  

Oostenrijk 

Per 2014 wordt het verplicht e-facturen te sturen aan aan de federale overheid. Facturen moeten via een 
overheidsportal worden ingediend of via de Peppol infrastructuur. Formaat is een nationaal XML formaat of 
Peppol. Wetgeving tot het sturen van e-facturen geldt voor alle schriftelijke orders (schriftelijke orders zijn 
verplicht vanaf een bestelbedrag van 400 Euro). 

Conclusie 

Het voornaamste doel van e-factureren is het besparen op de kosten voor het verwerken van papieren 
facturen, zowel aan de verzendende als aan de ontvangende kant. Deze kostenbesparing wordt teniet gedaan 
indien ten behoeve van e-facturering hoge investeringen moeten worden verricht of dure diensten moeten 
worden afgenomen. Kostenbesparing wordt al helemaal niet gerealiseerd wanneer een elektronische factuur 
wordt uitgeprint en verder verwerkt als papieren factuur. Voor het bedrijfsleven zal e-facturering het meest 
effectief zijn als de infrastructuur kan worden gebruikt voor alle (overheids- en niet-overheids-, nationale en 
internationale) klanten.  

De ervaringen in de verschillende landen leren dat het gereedmaken van de overheidssystemen voor 
verwerking van e-facturen een hogere prioriteit dient te hebben dan het verplichten van een bepaald formaat. 
Als het formaat in de wet wordt opgenomen wordt het moeilijk andere formaten toe te voegen (bijvoorbeeld 
conform Europese standaards) of om de versie te veranderen. Eerst de worst, dan de stok. Verplichten zonder 
dat condities voor besparing zijn geschapen is contraproductief (Italië en Spanje waar wetgeving weer is 
ingetrokken, Denemarken waar veel facturen worden uitgeprint). Pas wanneer overheden werkelijk in staat zijn 
e-facturen te verwerken, kan via inkoopvoorwaarden het uitwisselen van e-facturen worden afgedwongen. Een 
goed voorbeeld is Zweden. Flexibele clearinghouse-diensten, die verschillende in het bedrijfsleven gebruikte 
formaten van aangeboden e-facturen kunnen laten inlezen in overheidssystemen, kunnen zowel bedrijfsleven 
als overheidsdiensten vrijwaren van overbodige kosten en investeringen. De nadruk kan dan komen te liggen 
op kostenbesparingen door procesinnovatie. 


