
 

Aanpak van de 
e-factureringsrichtlijn 

Elk jaar stromen er miljoenen facturen tussen kopers, verkopers en de toeleveringsketen. En hoewel er 
nog steeds behoorlijk wat papier ronddrijft, bouwt e-facturering momentum op. 

Heel eenvoudig, elektronische facturen zijn gemakkelijker te verwerken, bereiken hun bestemmingen 
sneller en kunnen centraal worden opgeslagen tegen relatief lage kosten. Misschien is dat de reden 
waarom de European e-Invoicing Service Providers Association schat dat er alleen al in 2017 1,9 miljard 
elektronische facturen werden verwerkt. Dit vertegenwoordigt een groei van bijna 23 procent ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

In heel Europa verscheen de kwestie van integriteit van e-facturen, inclusief oorsprong en inhoud, voor 
het eerst in EU-richtlijn 2006/112/EG betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (btw). 
Deze richtlijn verwijst specifiek naar geavanceerde elektronische handtekeningen als een betrouwbare 
benadering om aan deze behoefte te voldoen - de authenticiteit en integriteit van inhoud garanderen 
door de afzender uniek te identificeren en de documentinhoud te beschermen. 

Dit e-boek is ontworpen om de opkomst van elektronische facturering te onderzoeken, de belangrijkste 
richtlijnen voor e-facturering nader te bekijken en te zien hoe geavanceerde elektronische handtekeningen 
kunnen helpen. 
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INVOICE

Hoofdstuk 1: "De digitale golf" 

In de meeste gevallen breekt er een digitale golf door elke sector. Er wordt gemeld dat er vóór 2020 40+ 
biljoen gigabytes aan gegevens moeten worden opgeslagen, beheerd, gearchiveerd en beveiligd.  Andere 
rapporten wijzen op een 50-voudige toename van gegevens tussen 2010 en 2020. Aangezien elektronische 
documenten organisaties in staat stellen tijd en geld te besparen en soepeler te werken dan ooit tevoren, 
vormen ze een groot percentage van deze gegevens. 

De groei van e-commerce blijft deze hoeveelheid voortstuwen, omdat kopers, verkopers en leveranciers 
gemakkelijker transacties kunnen uitvoeren en voltooien in digitaal formaat. Analisten melden zelfs dat 
consumenten in 2018 alleen al in de VS $ 517 miljard online hebben uitgegeven. In Europa vertoont 
e-commerce ook een groei met dubbele cijfers. Eind vorig jaar werd de e-commerce markt in die regio op 
602 miljard euro geschat. 

Dit betekent dat de infrastructuur die elektronische transacties ondersteunt niet alleen sterk, maar ook 
betrouwbaar moet zijn. Een van de belangrijkste factoren voor dit succes is elektronische facturering. 

Hoofdstuk 2: Alles over elektronische facturering 

E-facturering gaat over het stroomlijnen van het bedrijfsproces - het transformeren van het handmatige 
karakter van betaling en belastinghefng. Sommige rapporten schatten dat de elektronische aanpak tot 80 
procent kan besparen vergeleken met typische papieren methoden. 

Volgens deze aanpak worden facturen in elektronische vorm ingediend via EDI, of met behulp van een 
leveranciersportaal aan het factureringssysteem van een leverancier gekoppeld. Dit biedt verschillende 
belangrijke voordelen: 

- Sneller geld overboeken, drastische vermindering 
van boeken en betaling van facturen 

- Preventie van frauduleuze facturen 

- Vermindering van druk- en portokosten 

- Gestroomlijnde verwerkingskosten, omdat 
elektronische facturen rechtstreeks aan de 
betalings- en boekhoudinfrastructuur van het 
bedrijf zijn gekoppeld 

- Lagere kosten voor opslag en systeemontwikkeling 

Maar zoals met alle goede dingen, brengt het systeem ook duidelijke uitdagingen met zich mee. Bovenaan 
de lijst staat consistentie - aangezien elektronische facturen in een breed scala aan formaten en standaarden 
worden geproduceerd. Dit beperkt de eenvoudige overdracht van deze documenten en de uitwisseling van 
middelen. Er is ook een breed scala aan regels voor alle regio's die de geldigheid van e-facturen regelen. Met 
een reeks verschillende normen die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke, fnanciële en administratieve 
vereisten voor grensoverschrijdende transacties, wordt het uiterst moeilijk om de kernelementen te 
begrijpen die nodig zijn om aan de regels te voldoen. En niet te vergeten de beveiliging. Met de uitbreiding 
neemt het risico van verkeerde voorstelling van zaken en fraude toe. 
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Daarom worden standaarden voor elektronische facturen - zoals formaat, opslag en verwerking – steeds 
belangrijker in deze gesprekken. 

Hoofdstuk 3: Een standaard ontwikkelen 

Een van de belangrijkste discussies over e-factureringsnormen is de Europese Richtlijn 2014/55 betrefende 
elektronische facturering. Met deze richtlijn wordt een gemeenschappelijke norm bedoeld om de 
complexiteit en rechtsonzekerheid van e-facturering te verminderen - waardoor grensoverschrijdende 
transacties eenvoudiger worden. Om aan de richtlijn te voldoen, moeten alle aanbestedende diensten in de 
EU documenten volgens deze norm kunnen aanvaarden en verwerken. 

Hoewel de richtlijn e-facturering niet verplicht stelt, vereist zij dat alle elektronische facturen die aan de 
norm voldoen altijd worden geaccepteerd en verwerkt. Volgens de Europese Commissie dienen drie van 
de belangrijkste vereisten voor de goedkeuring van elektronische facturering een systeem omvatten om te 
zorgen voor: 

- Authenticiteit van de oorsprong (bevestiging van de opsteller van de factuur) 
- Integriteit van de inhoud 
- Geen wijzigingen vanaf het tijdstip van uitgifte 

En hoewel deze bepalingen specifek zijn ontworpen voor controle, tracering en om fraude te ontmoedigen 
- veroorzaken zij belangrijke uitdagingen in de hele toeleveringsketen. Gelukkig hebben toonaangevende 
bedrijven die actief zijn op het gebied van digitale handtekeningen, zoals GlobalSign, het probleem proactief 
vastgesteld en erop gereageerd. 

Hoofdstuk 4: nieuwe normen & geavanceerde elektronische handtekeningen 

Een betrouwbare geavanceerde elektronische handtekening maakt gebruik van een digitale identiteit die 
door een openbare Certifceringsinstantie (CA), zoals GlobalSign, is geverifeerd. Door de ondertekenaar 
en het exacte tijdstip van ondertekening van documenten te koppelen, zorgt deze ervoor dat er nergens 
mee is geknoeid - door eenvoudig en snel te verifëren of de handtekeningen legitiem zijn. 

De oplossingen zijn echter veel meer dan alleen geavanceerde elektronische handtekeningen. De oplossingen 
worden ondersteund door cryptografsche technologie - zodat wordt bevestigd dat de documenten 
authentiek van een betrouwbare bron zijn. Gebruikers kunnen reageren op de handtekening en de identiteit 
van de afzender bekijken. Geavanceerde elektronische handtekeningen zijn ontwikkeld om de integriteit van 
het document te waarborgen. Sterke oplossingen omvatten ook tijdstempels om te bevestigen wanneer de 
ondertekening plaatsvond. 
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Zichtbare handtekening - klik om 
eigenschappen te bekijken 

Geldige handtekening in de statusbalk 
Geldige handtekening 

Integriteitscontrole 
van de inhoud 

Vertrouwde tijdstempel 

Meer informatie over de referentie 

Hoofdstuk 5: Uitbreiding met geavanceerde elektronische handtekeningen 

Bedrijven zoals GlobalSign stellen gebruikers in staat om eenvoudig geavanceerde elektronische 
handtekeningen in conforme, e-factureringsprocessen te integreren. 

De Digital Signing Service (DSS) van GlobalSign elimineert implementatiebelemmeringen en verlaagt de 
totale kosten. In tegenstelling tot traditionele producten voor het ondertekenen van documenten die 
tokens of locaal hardware security modules (HSM's) vereisen, kan de uiterst schaalbare en API-gestuurde 
oplossing van GlobalSign gemakkelijk worden geïntegreerd met commerciële en maatwerk aanbiedingen 
voor de documentenwerkstroom. Dit maakt het eenvoudig en kostenefectief om publiek vertrouwde 
geavanceerde elektronische handtekeningen veilig en zeker aan elk bestaand proces toe te voegen. Met 
GlobalSign kunnen bedrijven nog steeds gelijke tred houden met de toegenomen wettelijke vereisten om 
efectief te presteren in de wereld van het elektronisch zakendoen. 
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De Digital Signing Service van GlobalSign biedt alles wat u nodig hebt om legaal toegestane 
conforme digitale handtekeningen in één cloudgebaseerde service te gebruiken 

Digitale ondertekening Uitgifte Privé sleutelopslag op Betrouwbare Herroepingscontrole 
voor de hash van een handtekeningcertificaat de cloud-gebaseerde tijdstempelservice opgenomen in het 
document of andere HSM van GlobalSign antwoord (vereist voor 

transactie langetermijnvalidatie) 

GlobalSign is ontwikkeld op een uiterst schaalbaar, cloud-gebaseerd PKI-platform en biedt openbaar 
vertrouwde, geavanceerde elektronische handtekeningen en verlaagt de barrières zoals kosten, onderhoud en 
interne expertise. GlobalSign verwerkt alle cryptografsche componenten die vereist zijn voor betrouwbare 
handtekeningen - zoals ondertekening, certifcaatuitgifte, sleutelbeheer, tijdstempels en integraties met 
externe verifcatieservices. De oplossing is ook de veiligste, zonder database met privé sleutels die kan 
worden gecompromitteerd en zonder dat er documenten worden opgeslagen - zelfs niet in gehashte vorm. 

GlobalSign is eenvoudig te integreren met elke oplossing voor elektronische documentenwerkstromen. 
Bedrijven met bestaande aanbiedingen - op maat of commercieel - kunnen de service snel implementeren. 
Bovendien werkt GlobalSign samen met een reeks leveranciers van documentenwerkstromen, waardoor 
de implementatie nog eenvoudiger wordt. 

Door het verwijderen van enkele van de grootste belemmeringen voor geavanceerde elektronische 
handtekeningen, maken deze oplossingen het eindelijk mogelijk voor bedrijven van elke omvang om 
documentenwerkstromen te optimaliseren. Nog belangrijker is het dat de oplossing de basis legt om alle 
kritieke nalevingsnormen volledig te omarmen - en, naarmate ze evolueren, aan te passen. 

De volgende stap zetten 

In deze steeds digitaler wordende wereld zal de invoering en implementatie van geavanceerde elektronische 
informatie alleen maar toenemen. Dit betekent dat bedrijven constant moeten voldoen aan en in 
overeenstemming zijn met nieuwe normen en voorschriften voor e-facturering. GlobalSign is een vertrouwde 
partner - die u helpt om deze uitdagingen aan te pakken, ongeacht waar de normen en voorschriften toe 
kunnen leiden. 

Ontdek hoe GlobalSign kan helpen. Meer informatie over onze Digital Signing Service – en hoe wij u kunne 
helpen bij het afstemmen op de EU-richtlijn voor e-facturering! Laten we samen de volgende stap zetten! 
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Wilt u meer weten over digitale handtekeningen? 

Bezoek onze DSS productpagina 

GlobalSign NV/SA 
Diestsevest 14 
3000 Leuven 

België 
BE: +32 16 89 19 00 
NL: +31 85 8882424 
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