
E-factureren is een onderdeel van de dienstverlening van Logius en faciliteert het elektronisch factureren 

waarbij facturen aan de overheid elektronisch worden ontvangen en kunnen worden verwerkt. De 

voordelen van e-factureren zijn: minder administratieve lasten, lagere kosten en de mogelijkheid tot 

sneller betalen.

Elektronisch 
Factureren

Waarvoor gebruikt u e-factureren?
Elektronisch factureren is, net als factureren op papier, onderdeel 
van in- en verkoopprocessen. Ieder jaar versturen bedrijven zo’n 15 
miljoen facturen per post naar overheden. De handmatige 
verwerking kost veel tijd en geld. Daarom stimuleert de overheid 
bedrijven elektronische facturen te verzenden. Met e-factureren 
kunnen overheden hun gehele factuurcyclus digitaal maken van de 
ontvangst tot en met de betaling.

Hoe werkt e-Factureren?
Per 1 januari 2011 is door de Ministerraad besloten de administra-
tieve processen van de Rijksoverheid efficiënter te maken. 
E-factureren helpt daarbij: Bedrijven leveren facturen digitaal aan. 
E-factureren maakt van een factuur een gestructureerd digitaal 
bestand dat elektronisch bij de ontvangers kan worden verwerkt. 
E-factureren is een elektronisch keten die bedrijven met overheden 
verbindt.

Eén centrale infrastructuur
Voor de uitwisseling van digitale factuurbestanden maken 
verzenders en ontvangers gebruik van een centrale infrastructuur 
die door Logius wordt geëxploiteerd; Digipoort, het elektronische 
postkantoor van de NL-overheid. Bedrijven leveren hun facturen 
voor de overheid via Digipoort aan. Digipoort controleert of de 
e-factuur betrouwbaar, leesbaar en verwerkbaar is. Digipoort zorgt 
er bovendien voor dat de e-factuur snel bij de juiste 
overheidsorganisatie terechtkomt.

Aansluiten
Overheden kunnen gebruikmaken van e-factureren door aan te 
sluiten op Digipoort. Er zijn verschillende software leveranciers die 
hun programmatuur geschikt hebben gemaakt voor e-factureren. 
Ook zijn er verschillende leveranciers die hun financiële pakketten 
geschikt hebben gemaakt voor het automatisch verwerken van 
e-facturen.



Bedrijven kunnen e-facturen op 3 manieren aanbieden:
1 via Digipoort: Aansluiten op Digipoort is bij uitstek geschikt voor 

bedrijven met grote factuurvolumes en de aanlevering volledig 
willen automatiseren.  

2 via het e-factuur webportaal: Dit portaal is met name geschikt 
voor bedrijven  met kleine factuurvolumes waarop facturen 
handmatige in het portaal aangemaakt worden

3 via een intermediair: De intermediair heeft een aansluiting op 
Digipoort en accepteert verschillende aanlever- en verwerkings-
wijzen en heeft mogelijkheden om facturen naar het juiste 
formaat te converteren.

Techniek
Voor e-factureren wordt gebruik gemaakt van de e-bouwstenen 
Digipoort en voor overheden Diginetwerk en Digikoppeling. 
Tezamen vormen deze de infrastructuur voor de uitwisseling van 
berichten tussen bedrijven en overheid. Als een overheidsorganisa-
tie is aangesloten op Digipoort kunnen bedrijven die aan deze 
overheidsorganisatie factureren meedoen. De gehele Rijksdienst 
kan e-facturen ontvangen. 

Bedrijven die rechtstreeks met Digipoort willen werken, dienen te 
beschikken over de juiste software en digitale services die e-
factureren ondersteunen. Voor de aanmaak, uitwisseling en 
ontvangst van bestanden zijn tussen zender en ontvanger afspraken 
nodig. Koppelvlakafspraken en gegevensstandaarden zijn van 
toepassing.
Alle berichten die worden gebruikt bij e-factureren stoelen op de 
UBL-OHNL of SETU (HR-XML)-OH standaard.

Wat zijn de voordelen van e-factureren?
•	 Minder	fouten	in	het	administratieve	proces.
•	 Het	digitale	proces	levert	een	flinke	kostenbesparing	in	

vergelijking met papieren factuuraanmaak en -processing.
•	 Het	verzenden	van	de	e-facturen	is	voor	bedrijven	gratis.	
•	 E-factureren	draagt	bij	aan	de	snellere	verwerking	van	facturen.	
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Contactgegevens
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Servicecentrum Logius.
Telefoon: 0900 555 4555 (10 ct p/m)
E-mail: servicecentrum@logius.nl
www.logius.nl
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