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e-Factureren gemeenten

Uw kenmerk

Geachte burgemeester,

Bij aanvang van deze kabinetsperiode ben ik verantwoordelijk geworden voor het
beleid voor de digitale overheid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke
instellingen.

Tot mijn portefeuille behoren diverse digitale voorzieningen die het Rijk en de
decentrale overheden moeten implementeren. Via deze brief wil ik uw aandacht
vragen voor een van die voorzieningen: eFactureren.
De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro aan werken, diensten

en leveringen in1. e-Factureren is een belangrijk instrument om het betaalproces
sneller,

nauwkeuriger

en

goedkoper

te

laten

verlopen;

zowel

voor

de

ondernemers als voor overheden.

Uitdaging
Als Nederlandse overheid hebben we de gezamenlijke uitdaging om conform de

Europese Richtlijn 2014/55/EU, tevens verankerd in de Aanbestedingswet,
uiterlijk 18 april 2019 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.
Mijn ambitie is dan ook om in april 2019 in Brussel te kunnen melden dat de
gehele Nederlandse overheid; het Rijk, alle provincies, gemeenten en
waterschappen e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.
Rijk gereed
Inmiddels is het Rijk gereed om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.
Bovendien geldt sinds 1 januari 2017 de verplichting voor toeleveranciers om efacturen te sturen bij nieuwe contracten. Het doel achter deze verplichting is efactureren een impuls te geven.

PIANOo prog ram ma bureau e-factureren
Het PIANOo programmabureau e-factureren ondersteunt de decentrale overheden
en andere aanbestedende diensten bij de implementatie van e-factureren. Voor
https://www.pianoo.nl/nl/over-pianoo

Pagina 1 van 2

Directoraat Generaal

Overheidsorganisatie
Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

vragen
over
de
implementatie
kunt
u
hen
benaderen
via
hulpbiiefactureren(a>pianoo.nl. Tevens heeft het bureau een monitorfunctie om de
voortgang bij de decentrale overheden bij te houden. De voortgang van de
implementatie wordt in beeld gebracht via een landkaart op de website van het
programmabureau, onder implementatiemonitor e-factureren:

Datum

Kenmerk
2018-0000245088

https://www.pianoo.nl/nl/themas/elektronisch-factureren

Uw medewerking

Via deze weg vraag ik u om met mij samen te werken deze ambitie waar te
maken, niet slechts vanwege het tijdig kunnen voldoen aan de bepalingen in de
Aanbestedingswet, maar uiteindelijk vanwege de grote voordelen die e-factureren
oplevert.
Daarnaast heb ik graag een actueel totaalbeeld van de voortgang en ontvang ik
graag uiterlijk 1 juli aanstaande een reactie waarin u aangeeft in welke fase u
momenteel verkeert met betrekking tot de implementatie van e-factureren, te
weten: niet gestart, voorbereiding, pilot/implementatie, gereed, on hold. Dit om
de eerder genoemde implementatiemonitor van het programmabureau efactureren te kunnen actualiseren.

Tevens ontvang ik graag een korte toelichting over de situatie waarin u zich
momenteel bevindt en hoe uw planning eruitziet om het kunnen ontvangen en
verwerken van e-facturen te realiseren. Indien u reeds gereed bent om e-facturen

te kunnen ontvangen en verwerken dan verneem ik graag of en op welke manier
u uw toeleveranciers hierover informeert.

U kunt deze informatie aanleveren bij het programmabureau e-factureren via
bovenstaand e-mailadres.

Tussenstand in September
De tussenstand wordt in September gepresenteerd op een congres over efactureren dat door PIANOo wordt georganiseerd. U wordt hier te zijner tijd nader
over geinformeerd.

Tot slot wil ik u meegeven dat ik een brief met dezelfde oproep aan uw collega
bestuurders van de gemeenten, de bestuurders van de provincies en de
bestuurders van de waterschappen verstuur.
Een afschrift van deze
Gemeenten gestuurd.

brief wordt

naar

de

Vereniging

van

Nederlandse

Hoogacht
De

nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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