
  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DATASHEET 

GlobalSign Geavanceerde Elektronische 
Handtekeningen Gebruiken om te Voldoen 
aan de EU-norm voor e-Facturering 

Wat is de Richtlijn voor e-Facturering? 
Richtlijn 2014/55/EU betreffende elektronische facturering bij 
overheidsopdrachten is van toepassing op alle lidstaten van de EU. De 
richtlijn definieert een gemeenschappelijke norm voor e-facturen om de 
complexiteit en de juridische onzekerheid over elektronische facturering te 
verminderen en grensoverschrijdende handelsbetrekkingen te 
vereenvoudigen. De implementatie van de gemeenschappelijke norm is 
niet alleen een aanbeveling. Vanaf 18 april 2019, de deadline waarop 
lidstaten de richtlijn moeten implementeren, moeten alle aanbestedende 
diensten van de overheidssector in de EU e-facturen ontvangen en 
verwerken die voldoen aan de norm. 

Wie Moet Voldoen aan de Richtlijn voor e-Facturering? 
De richtlijn is van toepassing op alle overheidsinstanties in de EU, zoals 
nationale of lokale overheden en onderwijsinstellingen. Hoewel de richtlijn 
het gebruik van e-facturering niet verplicht stelt – overheidsinstanties 
mogen nog steeds papieren facturen aanvaarden, hoewel veel landen zelf 
het initiatief hebben genomen om hiervan af te stappen – moeten ze, 
wanneer ze een e-factuur ontvangen die voldoet aan de normen 
vastgelegd in de richtlijn, deze aanvaarden en verwerken. 

Dit betekent dat leveranciers die zaken doen met 
overheidsinstanties in de EU vanaf 18 april 2019 

ervoor moeten zorgen dat hun e-facturen voldoen aan 
de normen van de richtlijn. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

■ EENVOUDIGE CLOUD-GEBASEERDE 
SERVICE 
Volledig cloud-gebaseerde, volledig 
beheerde service voor het toepassen 
van geavanceerde elektronische 
handtekeningen – geen beheer van 
hardware of PKI-expertise vereist 

■ GEAVANCEERDE HANDTEKENINGEN 
INBOUWEN IN UW 
FACTURATIEPROCES 
De Digital Signing Service kan worden 
geïntegreerd in bestaande workflows 
voor het genereren van e-facturen via 
één REST API-aanroep (in tegenstelling 
tot traditionele implementaties waarvoor 
meerdere aanroepen nodig zijn), wat de 
ontwikkelingstijd en benodigde middelen 
tot een minimum beperkt 

■ ONDERSTEUNT ONDERTEKENING 
VAN GROTE VOLUMES 
De service van GlobalSign omvat 
fouttolerantie, hoge beschikbaarheid, 
hoge prestaties en een hoge 
verwerkingssnelheid voor het genereren 
van grote hoeveelheden facturen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0055?utm_source=internal&utm_medium=datasheet&utm_campaign=PDF


  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geavanceerde Elektronische Handtekeningen 
voor e-Facturering 

DATASHEET 

Geavanceerde Elektronische Handtekeningen om te Voldoen aan de Authenticiteits- 
en Integriteitseisen van de Richtlijn. 
De noodzaak om de "authenticiteit van de herkomst" (d.w.z. de identiteit van de opsteller van de factuur) en de 
"integriteit van de inhoud" (d.w.z. de inhoud van de factuur is vanaf het moment van uitreiking niet gewijzigd) te 
garanderen voor e-facturen, werd vastgelegd in EU-richtlijn 2006/112/EG inzake belasting over de toegevoegde 
waarde (btw). Alle btw-geregistreerde entiteiten moeten aan deze vereiste voldoen om aan de eisen te 
beantwoorden. De "btw-richtlijn" specificeert geavanceerde elektronische handtekeningen als een methode om dit 
te realiseren. 

De nieuwe richtlijn voor e-facturering bouwt voort op de bepalingen van de btw-richtlijn, waaronder de mogelijkheid 
om geavanceerde elektronische handtekeningen te gebruiken om de authenticiteit en integriteit van facturen te 
garanderen, en bepaalt dat alle afzenders van e-facturen, niet enkel btw-entiteiten, dit moeten kunnen garanderen. 

Geavanceerde elektronische handtekeningen garanderen de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de 
inhoud door: 

■ De unieke identificatie van de afzender van de factuur 

■ Het maken van een manipulatiebestendige verzegeling op de inhoud van de factuur, zodat 
eventuele wijzigingen die na ondertekening in het document worden aangebracht 
detecteerbaar zijn 

Met GlobalSigns Cloud-gebaseerde Digital Signing Service kunt u Eenvoudig 
Geavanceerde Handtekeningen Integreren in uw e-Factureringsproces 
Met GlobalSigns volledig beheerde en cloud-gebaseerde Digital Signing Service (DSS) kunt u eenvoudig 
geavanceerde elektronische handtekeningen direct integreren in bestaande workflows voor het aanmaken van 
e-facturen, zonder dat daarvoor aanzienlijke ontwikkelingstijd, PKI-expertise, investeringen in hardware of 
voortdurend beheer nodig zijn. Aangedreven door GlobalSigns wereldwijde datacenters en uitstekende 
infrastructuur, biedt de service de verwerkingssnelheid, beschikbaarheid en fouttolerantie die nodig zijn voor het 
genereren van grote hoeveelheden facturen. 

■ De REST API bevat alle cryptografische componenten die u nodig heeft in één aanroep, wat 
de integratie aanzienlijk vereenvoudigt en de initiële ontwikkelingstijd en het voortdurende 
beheer tot een minimum beperken. 

■ Volledig beheerde, cloud-gebaseerde service betekent dat er geen interne PKI of 
cryptografische expertise nodig is, en geen investering in en beheer van hardware nodig is 

■ Integreer geavanceerde elektronische handtekeningen direct in de processen voor het 
genereren van e-facturen om te voldoen aan de EU-richtlijn 

■ Alle resulterende, ondertekende facturen bevatten bewijs van de afzender en integriteit van 
het document 

Ontdek meer over het gebruik van GlobalSigns DSS om Geavanceerde 
Elektronische Handtekeningen in uw e-Facturering Workflows te implementeren 

BE: +32 16 89 19 00 verkoop@globalsign.com 
NL: +31 85 88 82 424 www.globalsign.nl 

Over GlobalSign UK: +44 1622 766766 
GlobalSign is de grootste aanbieder van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossingen 
waarmee bedrijven, grote ondernemingen, cloudserviceproviders en IoT- vernieuwers wereldwijd hun 
online communicatie kunnen beveiligen, miljoenen geverifieerde digitale identiteiten beheren en 
authenticatie en encryptie automatiseren. Zijn grootschalige Public Key Infrastructure (PKI) en 
identiteits-oplossingen ondersteunen de miljarden services, apparaten, mensen en dingen die deel 
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