
e-Invoicing 
voor overheidsdiensten

Service van uitgifte van legale facturen gericht aan 
Europese overheidsdiensten

De beginselen die ten grondslag liggen aan de Europese wetgeving inzake elektronische facturering, 
benadrukken de mogelijkheden die dergelijke documenten bieden om efficiëntie en competitieve voordelen in het 
management van bedrijven te ontwikkelen. 

De omstandigheid doet zich bovendien voor dat het “oude continent” wordt geconditioneerd door een 
gemeenschappelijk wetgevingskader als gevolg van de “Europese Unie”, wat de verschillende lidstaten beperkt 
en betekent dat ze in geen geval regels kunnen ontwikkelen die strijdig zijn met de richtlijnen bepaald door de 
Europese bestuursorganen. 

In dit verband hebben de diverse Europese richtlijnen inzake elektronische facturering de ontwikkeling bevorderd 
van normen die, hoewel zeker niet bedoeld als verplichting met het doel van fiscale controle van handelstransacties 
(zoals in het geval van Latijns-Amerika), de ontwikkeling hebben gestimuleerd van wetgevende initiatieven op 
basis van een overeenkomst tussen de partijen en vrijheid van formaten en procedures, zolang de integriteit 
en de authenticiteit van het elektronische document gewaarborgd blijft. 

Ondanks dit zijn er vele inspanningen die worden uitgevoerd in Europa om de adoptie van elektronische facturen 
te stimuleren.  Eén van de meest duidelijke initiatieven in deze zin is het project “De Europese Digitale Agenda”, 
dat, naast andere maatregelen, overheidsdiensten van de landen van de Unie oproept om een kader van openbare 
aanbestedingen te definiëren op basis van elektronische procedures inclusief de digitale factuur.

Deze richtlijn wordt met andere regels geconsolideerd in de richtlijn 2014/55/EG, waarin de uitgangspunten worden 
geformuleerd voor de ontwikkeling van een Europese norm voor elektronische facturatie in het B2G-bereik, die 
het verzenden van dergelijke documenten faciliteert ongeacht het land van oorsprong van de leverancier. 
Deze standaard, waarvan de datum van inwerkingtreding is gesteld op november 2018, zal zich niet richten op 
de ontwikkeling van een unieke syntaxis (XML, EDIFACT, X 12, enz.), maar zal voorschriften voor “semantische” 
interoperabiliteit voorstellen die het bestaan van een minimale hoeveelheid gegevens garanderen in een factuur 
gericht aan een Europees overheidsorgaan. 

De gevolgen van deze initiatieven kunnen al worden gezien in verschillende Europese landen: Italië, Frankrijk 
of Spanje hebben reeds geconsolideerde projecten voor elektronische B2G facturen. Duitsland of Nederland maken 
snel progressie met de ontwikkeling van hun systemen en op korte termijn moet ook de rest van de Europese landen 
zich aansluiten bij dit initiatief ter bevordering van de elektronische B2G factuur.
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EDICOM oplossing voor elektronische facturatie met 
overheidsdiensten

Het internationale platform voor elektronische facturatie EDICOM implementeert alle functionaliteit 
die nodig is voor het versturen van legale elektronische facturen, overeenkomstig de specificaties van de 
bestaande systemen voor elektronische B2G facturen in de Europese Unie.
 
Leveranciers van producten en diensten van de Europese overheden, administraties en instellingen, 
krijgen met EDICOM een handige en permanent geactualiseerde oplossing conform de eisen van de 
verschillende landen van de Europese Unie. 

Aspecten zoals de aanpassing van de normen die door elk land worden gesteld (meestal XML), de 
toepassing van elektronische handtekeningen, of verzending naar administraties via gedefinieerde 
connectoren (meestal Web Services https), worden op transparante wijze geregeld voor elke emittent die 
EDICOM diensten gebruikt om haar projecten voor “B2G Compliant e-Invoicing” te bevorderen. 

Het gaat daarnaast om projecten waarbij overheidsdiensten vaak een stroom van communicatie met 
hun leveranciers onderhouden, zoals de verzending van “ statusberichten” om hen te informeren over de 
status van het beheer van de betaling van elk ontvangen document. Het EDICOM platform werkt in twee 
richtingen en integreert de communicatie van elke administratie, ter vereenvoudiging van de controle 
door de leverancier van de status van elk van de verzonden facturen. 
 

Voor wie is het bedoeld?

Elke leverancier van één of meerdere Europese overheidsdiensten kan gebruiker worden van het 
EDICOM-platform voor elektronische facturatie met overheidsdiensten. 

EDICOM zal een project ontwikkelen dat is aangepast aan de behoeften van elke leverancier, afhankelijk 
van aspecten zoals het aantal te verbinden administraties, volume van verzonden facturen of te integreren 
landen.
 
De specifieke behoeften van het project bepalen aspecten zoals het aantal toe te voegen omgevingen, 
de te implementeren schema‘s voor transformatie van gegevens of de kenmerken in termen van digitale 
handtekeningen, systemen voor opslag van facturen, protocollen van point-to-point communicatie of 
integratie van specifieke ontvangstbewijzen die zijn aangepast aan de procedures van iedere ontvangende 
administratie.

http://globaleinvoicing.com/


Zo werkt de oplossing

Het EDICOM platform configureert een omgeving voor elk land dat facturen uitgeeft die zijn gekoppeld aan 
uw organisatie. 

Het  EDICOM platform wordt geïntegreerd met uw management- of ERP-systeem voor het vastleggen van de 
gegevens die zijn vastgelegd door uw gebruikers en die worden gebruikt in de uitgifte van elektronische facturen. 

Het EDICOM platform herkent in de datastructuren die uw ERP aanlevert, de geadresseerde overheidsdienst 
voor elke factuur en leidt deze door naar de op het platform geconfigureerde omgeving (land 1, land 2, land N).

EDICOM Platform transformeert de gegevens uit de ERP naar het formaat van het elektronische document 
dat voor elk geval vereist is (normaal gesproken XML). Tegelijkertijd worden de voorschriften toegepast die in 
elk geval vereist zijn (B2G regels): syntactische validatie van het document, semantische validatie, verificatie van 
het bestaan van de minimaal vereiste gegevens, verificatie van elektronische handtekeningen, enz. 

De resulterende elektronische facturen worden overgedragen aan de Hub voor Overheidsdiensten 
EDICOM. Deze service configureert een knooppunt van connectoren die zijn aangepast aan de specificaties 
van de verschillende projecten voor Europese elektronische B2G facturen, en die de “routing” van elke factuur 
automatiseren om te garanderen dat ze naar de geadresseerde verstuurd worden op een veilige manier en via 
het voor elke situatie vereiste kanaal. 

De ontvangers versturen verschillende ontvangstbevestigingen (ACK - bevestiging) en rapporteren over 
de status van de ontvangen facturen. Deze berichten worden gerouteerd via de Hub voor Overheidsdiensten 
EDICOM als antwoordberichten van de verschillende overheidsdiensten. 

De uitgewisselde documenten worden opgeslagen in EDICOMLta (Edicom Lange Termijn Archivering) 
of Lange-termijn Opslagdienst. Deze opslag categoriseert documenten en traceert elke factuur met zijn 
bijbehorende ontvangstbevestigingen. Het gaat hier om een wettelijke bewaring met de garantie van de Provider 
van Vertrouwelijke Services EDICOM, die rechtskracht verleent aan dossiers die zijn opgeslagen conform de 
Europese verordening “eIDAS”.
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 EDICOM is een internationale onderneming met actieve projecten in meer dan 65 landen, 
beheerd vanuit 8 permanente vestigingen in Europa, de VS en Latijns-Amerika (één van de 
meest actieve regio’s in de ontwikkeling van modellen voor “Compliant e-invoicing”). 

 Wij zijn een bedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van oplossingen voor data-
integratie en dat sinds 1995 internationaal opereert.

 EDICOM is certificaatautoriteit voor Europa en Mexico, en heeft de benodigde ervaring en 
technologie voor het implementeren van digitale handtekening processen die vereist zijn in 
de overgrote meerderheid van wettelijke elektronische factureringssystemen. 

 Via EDICOM krijgt u toegang tot een internationale klantenservice die beschikbaar is in 
wel 7 talen en wordt beheerd door personeel dat is gekwalificeerd en gespecialiseerd 
in processen voor compliant e-invoicing. Onze klantenservice is georganiseerd om 
ondersteuning te bieden in meerdere tijdzones, met de mogelijkheid van ononderbroken 
24x7 service. 

 Garantie voor beschikbaarheid van de service voor 99,9% van de tijd, conform de SLA 
(Service Level Agreement) die is overeengekomen met EDICOM. 

 We passen de meest stringente procedures toe om de veiligheid van al uw documenten te 
garanderen conform veeleisende kwaliteitsnormen: 

 
ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Waarom kiezen voor 

EDICOM is een multinationaal bedrijf 
gespecialiseerd in elektronische data-
uitwisseling en facturatie, zowel B2B 
als B2G. Momenteel hebben we actieve 
projecten lopen in meer dan 65 landen. 

www.edicomgroup.com

Hulp nodig? 

Contact

http://edicomgroup.com/
https://globaleinvoicing.com/nl/contact

