Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

informatiecentrum tel.

uw kenmerk

(070) 373 8393

bijlage(n)

-

betreft

ons kenmerk

datum

elektronisch factureren

ECIB/U201600693
Lbr. 16/036

12 mei 2016

Samenvatting

Met de minister van Economische Zaken zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om e-factureren
tussen overheden en bedrijfsleven versneld door te voeren. Er wordt o.m. op ingezet dat op korte
termijn alle gemeenten e-facturen gaan vragen aan hun leveranciers.
Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per 2018 e-facturen te kunnen
ontvangen en verwerken. Door nu al de voorzieningen daarvoor te treffen, voldoet uw gemeente
tijdig aan deze verplichting en kan uw gemeente snel profiteren van de voordelen.
Gelet op de Digitale Agenda 2020 ondersteunt VNG de gemaakte afspraken. De voordelen van efactureren – 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 vragen gemeenten niet te wachten tot de wetgeving een feit is, maar nu al de nodige stappen
te zetten – zoals een aantal gemeenten al heeft gedaan:
1)
2)
3)

Nu e-factureren in uw gemeente op de agenda te zetten,
Nu een implementatietraject te starten,
Een contactpersoon aan te wijzen voor het Programmabureau e-factureren bij PIANOo
zodat het programmabureau uw gemeente kan ondersteunen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Geacht college en raad,
In 2015 vonden op initiatief van de Minister van Economische Zaken twee ronde tafel
bijeenkomsten over e-factureren plaats met vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven.
Hierin zijn afspraken gemaakt om zo spoedig mogelijk een doorbraak in e-factureren te realiseren.
Via deze brief willen wij u attenderen op dit initiatief en u vragen om binnen uw organisatie de
nodige voorbereidingen te treffen.
Voordelen
Met een doorbraak kunnen zowel overheden als bedrijfsleven samen gaan profiteren van de
voordelen die e-factureren biedt. Door het ontvangen en verwerken van e-facturen worden
bijvoorbeeld besparingen behaald, minder fouten gemaakt en behoren spookfacturen tot het
verleden. Ook bestaat de mogelijkheid kortere betalingstermijnen te hanteren. De gemaakte
afspraken binnen de ronde tafel maken deze voordelen binnen afzienbare tijd bereikbaar.
Wat zijn de gemaakte afspraken?
In de ronde tafel is afgesproken dat gemeenten in navolging van de rijksoverheid en het
bedrijfsleven concrete stappen richting e-facturen gaan zetten. De belangrijkste afspraken
waarvoor de VNG zich richting gemeenten in wil zetten zijn:


het nog dit jaar in nieuwe inkoopovereenkomsten tussen gemeenten en leveranciers
voorschrijven, dat elektronisch zal worden gefactureerd;



het in 2016 in een addendum bij de (VNG) modelvoorwaarden voor algemene- en ICTovereenkomsten opnemen van een daartoe strekkende bepaling;



het bevorderen dat gemeenten deze bepaling overnemen en om e-facturen gaan vragen,
zodra hun interne organisatie daarvoor gereed is,



het stimuleren dat de G32 gemeenten per 1 januari 2017 in staat zijn e-facturen te
ontvangen en verwerken. Hierover bericht de VNG de G32 gemeenten in een
afzonderlijke brief.

Grondslag afspraken
De VNG ondersteunt de gemaakte afspraken van de ronde tafel en adviseert gemeenten
nadrukkelijk om nu de stappen te zetten om over te gaan op e-factureren. Bovendien maakt efactureren onderdeel uit van de digitale agenda.
De vertegenwoordiging van de VNG binnen de ronde tafel bestond uit Jan Westmaas,
burgemeester van Meppel, lid van ons bestuur en voorzitter van de Commissie Dienstverlening en
Informatiebeleid. Vanuit de G32-gemeenten worden de afspraken ondersteund door Marc Rosier,
wethouder in Zoetermeer.
Verplichting
De VNG acht de gemaakte afspraken de belangrijkste basis om voortvarend e-factureren te
stimuleren bij gemeenten. Daarnaast bestaat er Europese regelgeving die de Europese
(aanbestedende diensten van) overheden verplicht om per 2018 e-facturen te kunnen ontvangen
en verwerken. In Nederland is wetgeving in voorbereiding die naar verwachting ook in 2018
geëffectueerd wordt. Door nu al de voorzieningen voor e-facturering te realiseren, voldoet uw
gemeente tijdig aan deze verplichting en kan uw gemeente sneller profiteren van de voordelen.
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.
Rijksoverheid zet vliegwiel in beweging
Naar verwachting zal de Rijksoverheid al in 2016 geheel klaar zijn om e-facturen te kunnen
ontvangen en verwerken. Bovendien zullen dan alle rijksdiensten bij nieuwe contracten met
leveranciers e-facturen verplicht stellen. De Rijksoverheid wacht dus niet met invoering. Met deze
voortrekkersrol wordt mede beoogd dat e-factureren in 2016 een doorbraak maakt. Verwacht mag
worden dat het bedrijfsleven ook bij mede-overheden meer en meer gaat vragen naar de
mogelijkheid om te kunnen e-factureren.
Wat vragen we van u?
E-factureren staat nog lang niet overal hoog op de agenda. Toch zijn er afspraken gemaakt en is
wetgeving in de maak. De urgentie van implementatie neemt toe. Om voortvarend van start te
kunnen gaan en de afspraken waar te kunnen maken vragen we u, indien u dat nog niet gedaan
heeft:


E-factureren als onderwerp met de nodige urgentie binnen uw gemeente te agenderen,



De stappen te zetten om de implementatie van e-factureren te initiëren,



Daarvoor een coördinator te 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.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?
Om u te faciliteren bij het opstarten en uitrollen van het implementatietraject is recent een
programmabureau e-factureren ingericht bij PIANOo, expertisecentrum aanbesteden van het
Ministerie van Economische Zaken. Het programmabureau neemt de implementatie van efactureren bij uw gemeente niet over, maar 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 vanuit het programmabureau vindt plaats via onder andere handreikingen,
stappenplannen, bijeenkomsten e.d.. Meer informatie over het programmabureau vindt u op
https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren
Geef uw coördinator of contactpersoon door!
Het programmabureau e-factureren hoort graag op korte termijn welke (beleids)medewerker uw
coördinator wordt of als contactpersoon kan fungeren. Daarmee kan het programmabureau uw
gemeente optimaal ondersteunen bij de afwegingen bij e-factureren en de invoering hiervan. Het
programmabureau ontvangt van uw gemeente graag, voor 30 mei a.s., een e-mail met de naam
en de functie van uw contactpersoon; stuur deze e-mail aan hulpbijefactureren@pianoo.nl .
Meer informatie
Op https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren vindt u meer informatie over het
programmabureau e-factureren. De site is nog in ontwikkeling. Op termijn wordt meer en meer
concrete informatie geboden die u ondersteunt bij de implementatie van e-factureren.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Voorzitter directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.

