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Wist u dat momenteel meer dan 80% van alle facturen nog manueel wordt ingevoerd? Een van de 

gevolgen is dat facturen daardoor lang blijven liggen. Ruim 30% van de ondernemers verwerkt een 

factuur gemiddeld pas 20 dagen na ontvangst. Daardoor is de administratie niet up-to-date, met alle 

nadelen van dien, zoals het ontbreken van inzicht in de actuele situatie en in de benodigde acties. 

Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende financiële resultaten en wat de gevolgen zijn als u te laat 

handelt. Met een actuele boekhouding heeft u een beter inzicht en kunt u sneller ingrijpen als dat 

nodig is. En als de ontvanger van uw factuur die pas na 20 dagen (manueel) verwerkt, zult u ook langer 

moeten wachten op de betaling.

Goed nieuws: factureren kan sneller, betrouwbaarder en goedkoper. Dankzij PEPPOL. Via het 

internationale PEPPOL-netwerk kunt u elektronische facturen (digitale facturen) eenvoudig, snel en veilig 

uitwisselen. Wij noemen dat ook wel e-factureren (of e-invoicing). Exact is volledig klaar om e-facturen 

te versturen en te ontvangen. En wij bieden met onze geavanceerde cloudsoftware ook de mogelijkheid 

om die facturen automatisch te verwerken.

In deze whitepaper leest u wat de voordelen zijn van PEPPOL en e-factureren. Wij vertellen u wat PEPPOL 

is en hoe u dankzij Exact kunt profiteren van e-factureren.

Introductie
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Voldoen aan de regelgeving
Goed om te weten is dat overheden en alle 
andere aanbestedende diensten en speciale 
sectororganisaties al sinds april 2019 verplicht zijn 
om bij aankoopovereenkomsten elektronische 
facturen te ontvangen en te verwerken. Leveranciers 
van de Vlaamse overheid zijn op hun beurt al sinds 
2017 verplicht om e-facturen te sturen (bij nieuwe 
aankoopovereenkomsten). Wanneer u zaken doet 
met de overheid, andere aanbestedende diensten 
en speciale sectororganisaties moet u dus klaar 
zijn om elektronisch te factureren. Met Exact kunt u 
e-facturen versturen, ontvangen en verwerken.

Snelheid
Verwerk facturen in minuten in plaats van dagen. 
Binnenkomende facturen worden automatisch 
ingelezen, ingeboekt en na eventuele goedkeuring 
betaald. Het hele proces verloopt volledig digitaal 
en vraagt nauwelijks nog manueel werk.
 

De voordelen van PEPPOL  

Veiligheid
Bij e-facturatie worden facturen via het beveiligde 
PEPPOL-netwerk uitgewisseld. Zo bent u er zeker van 
dat ze op het juiste adres aankomen.
Iedereen die met het PEPPOL-netwerk werkt, moet 
zich identificeren, waardoor u weet dat inkomende 
facturen van de juiste afzender komen. Zo krijgt u 
geen spookfacturen.

Kostenefficiëntie
Door gebruik te maken van het PEPPOL-netwerk 
minimaliseert u de kans op fouten. Bovendien 
heeft u volledige controle over de verzending én 
ontvangst van facturen, waardoor de ingelezen 
factuur 100% gelijk is aan de verstuurde factuur. 
Doordat alles automatisch in de boekhouding 
terechtkomt, bespaart u naast tijd ook heel wat 
kosten.
 

Betere cashflow
Verbeter uw cashflow door een snellere betaling 
van uw facturen. De ontvanger hoeft de factuur 
namelijk niet meer verder te verwerken. De herkomst 
is altijd te herleiden en via een gedigitaliseerd en 
geoptimaliseerd goedkeuringsproces heeft u altijd 
inzicht in de status van de factuur.
Zo kan die efficiënt verwerkt worden. Facturen 
komen direct in uw boekhouding terecht, waardoor 
uw administratie automatisch wordt bijgewerkt. Zo 
heeft u altijd een juist beeld van uw inkomsten en 
uitgaven.

Inzicht in de status van verzonden facturen! 
Exact biedt meer mogelijkheden dan alleen het 
uitwisselen van e-facturen. Door gebruik te maken 
van PEPPOL heeft u als verzender (mits afstemming 
met de ontvanger) ook automatisch inzicht in de 
status van ontvangst. Sterker nog: met PEPPOL 
heeft u zelfs inzicht in de status van de verwerking 
door de ontvanger. U ziet dus niet alleen dat de 
factuur ontvangen is (en in de administratie van de 
ontvanger staat), maar ook of de verzonden factuur 
goedgekeurd werd bijvoorbeeld.
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PEPPOL is de afkorting van ‘Pan-European Public 
Procurement On-Line’ en is een speciaal beveiligd 
netwerk waar bedrijven en organisaties (inclusief 
overheidsinstellingen) onderling elektronische 
facturen kunnen uitwisselen. Dit internationale 
afsprakensysteem werd opgericht in 2008. Een van 
de afspraken is dat facturen worden gedeeld in 
het formaat UBL. Maar PEPPOL doet veel meer dan 
alleen UBL-facturen uitwisselen!

Documentformaten
Als gebruiker hoeft u zich trouwens niet bezig 
te houden met documentformaten (de factuur 
is bijvoorbeeld ook als pdf beschikbaar, zodat 
u het document gemakkelijk kunt bekijken). Wij 
vermelden dit alleen omdat de term UBL vaak 
genoemd wordt in verband met factureren.

Participanten
In sommige Europese landen is e-factureren via het 
PEPPOL-netwerk al goed ingeburgerd. België is nu 
een inhaalbeweging aan het maken. 

Elimineer fouten
De kracht van PEPPOL zit onder andere in de 
hoge kwaliteit van berichten die bedrijven, 
organisaties en overheidsinstellingen onderling 
veilig en realtime kunnen uitwisselen. Als de 
administratie van zowel de verzender als de 
ontvanger geregistreerd is op het netwerk, wordt 
de elektronische factuur direct vanuit
de boekhouding van de verzender naar de 
boekhouding van de ontvanger gestuurd 
(realtime invoicing). Zo worden in dat proces 
fouten geëlimineerd en kunnen facturen die via 
PEPPOL worden uitgewisseld in veel gevallen 
ook automatisch worden ingeboekt in de 
administratie. Het is zelfs mogelijk om de status 
van verzonden facturen automatisch uit te 
wisselen met de verzender.

Wat is PEPPOL
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Het uitwisselen van e-facturen (digitale facturen 
conform UBL-standaard via PEPPOL) gebeurt 
door middel van zogenaamde 'Access Points' die 
versleutelde berichten naar elkaar sturen. Exact 
heeft een eigen Access Point en biedt toegang 
tot en gebruik van het PEPPOL-netwerk aan, om te 
e-factureren dus.

Deelnemers
Organisaties die via een FULL Participant, zoals 
Exact, e-facturen verzenden en ontvangen, 
worden deelnemers genoemd. De 'identifier' 
binnen het PEPPOL-netwerk is in België het 
ondernemingsnummer. Iedere deelnemer komt 
in het PEPPOL-adresboek terecht. In dit adresboek 
kan iedere deelnemer via zijn software zien wie van 
zijn relaties aangesloten is op het PEPPOL-netwerk 
en welke documenttypes zij kunnen ontvangen. Zo 
kan iedereen die net als u op het PEPPOL-netwerk 
aangesloten is u facturen sturen die rechtstreeks in uw 
administratie terechtkomen. (En wilt u daarnaast de 
factuur zelf ook nog als pdf-document bekijken, dan 
kan dat).

Facturen uitwisselen 
met PEPPOL 

Rechtstreeks in de financiële administratie
Dit netwerk zorgt voor 100% nauwkeurigheid, omdat 
u zeker weet dat de verstuurde informatie 1-op-1 in uw 
financiële administratie terechtkomt. En zo weet u als 
verzender ook wanneer de factuur is aangekomen. 
Bovendien bent u er zeker van dat het document niet 
onderschept wordt. Dat kan bij een verstuurde e-mail 
(met pdf-bijlage en/of UBL-bijlage) wel gebeuren.

Optimale efficiëntie
Is de informatiehuishouding op orde en 
geoptimaliseerd, dan moeten uw medewerkers zich 
ook minder lang bezighouden met manueel werk en 
tijdrovend opzoekwerk. Ze kunnen hun tijd productiever 
besteden voor een beter eindresultaat.
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Exact stimuleert het gebruik van e-facturen 
(PEPPOL) en is daarom ook nauw betrokken bij 
de ontwikkeling en invoering van die standaard. 
Wij geloven dat onze klanten op die manier veel 
efficiënter kunnen werken!

No hands accounting en 
stimuleren van e-factureren.
Met Exact kunt u eenvoudig e-facturen versturen 
en ontvangen: zo hebben wij voor accountants- 
en administratiekantoren de oplossing No hands 
administratie. Bovendien stimuleren wij het 
factureren via PEPPOL ook door u te informeren, 
bijvoorbeeld via deze whitepaper, door u in te 
lichten over de voordelen en door u te adviseren.
 

Win-winsituatie voor kantoor en klant 
U kunt zich gemakkelijk aanmelden op het PEPPOL-
netwerk vanuit onze software. Exact begeleidt u 
daarbij. Daarna is het belangrijk om uw relaties of 
klanten te laten weten dat u e-facturen verstuurt 
en/of dat u graag e-facturen wenst te ontvangen. 
Via PEPPOL dus. De voordelen die voor u gelden, 
gelden ook voor hen. Het is een win-winsituatie.

Misschien hebben zij de mogelijkheid al, maar 
weten ze niet dat u ook op het PEPPOL-netwerk 
bent aangesloten. En anders kan dit hen ook 
stimuleren om deelnemer te worden van het 
PEPPOL-netwerk. En als ze gebruik maken van 
Exact, weet u alvast zeker dat ze de stap naar 
e-factureren gemakkelijk kunnen zetten!

Facturen uitwisselen
met Exact Online 
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No hands accounting 

Automatische boekingsvoorstellen
Bij Exact kunt u boekhouden zonder manueel 
werk. Wij noemen dat No hands accounting. De 
robot neemt uw manuele boekhoudtaken over 
en uw administratie is altijd up-to-date. Uiteraard 
bieden wij u toegang tot het PEPPOL-netwerk en 
kunt u met Exact e-factureren. Ontvangen facturen 
worden door de robot automatisch verwerkt tot een 
boekingsvoorstel. Ook als de ontvangen factuur 
geen e-factuur is trouwens, maar bijvoorbeeld 
een pdf-bestand. Dan zorgt onze Scan & Herken-
oplossing voor het inlezen van die factuur in onze 
boekhoudsoftware.

De robot verwerkt facturen en bankafschriften 
Het goedkeuringsproces van facturen kan ook naar 
wens geautomatiseerd worden. Exact biedt namelijk 
verregaande automatisering en optimalisering van 
het digitale goedkeuringsproces. Kies bijvoorbeeld 
voor passende goedkeuringsflows, maak het proces 
voor de goedkeurder(s) efficiënt en duidelijk, stel 
limietbedragen in voor automatische goedkeuring 
en/of automatiseer de goedkeuring voor specifieke 
leveranciers. Wij stellen accountants en hun klanten 

in staat om nog efficiënter en gemakkelijker samen 
te werken, via Mijn[Kantoor] met onder meer
input van de klant die digitaal gedeeld wordt. Elke 
ochtend zijn uw bankafschriften verwerkt in onze 
boekhoudsoftware dankzij suggesties voor of 
toewijzing aan de juiste grootboekrekening. Dat 
weet de robot bijvoorbeeld uit eerdere transacties.

Zo bespaart u tijd en geld terwijl uw administratie 
correct, compleet en actueel is. En kunt u nog beter 
voorbereid beslissingen nemen dankzij uw actueel 
inzicht.

Als zowel de verzender als ontvanger 
gebruik maken van het PEPPOL-netwerk 
verloopt het factuurproces nog sneller 
en efficiënter! In dat geval is de in het 
boekhoudsysteem ingelezen factuur 
100% gelijk aan de verstuurde factuur 
(met een dus nog sterkere foutenreductie) 
en de verzender kan - indien dit zo werd 
afgesproken - de status zien van ontvangst 
en verwerking door de ontvanger.

No hands accounting is beschikbaar 
voor zowel kmo's als accountants- en 
administratiekantoren.
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Starten met of optimaliseren 
van e-facturatie

Zorg dat u e-facturen kunt versturen en 
ontvangen (PEPPOL).

Zorg dat u uw goedkeuringsproces 
digitaliseert (dat maakt dit proces nog 
gemakkelijker).

Test het versturen en ontvangen van 
e-facturen met enkele goede relaties die ook 
e-facturen versturen (PEPPOL). U zult zien dat 
dit nu kan met het grootste ge mak.

Bekijk wie van uw relaties op het PEPPOL-
netwerk is aangesloten (heel eenvoudig 
dankzij het 'PEPPOL- adresboek') en wissel 
e-facturen met hen uit.

 

Laat al uw relaties weten (of zij al dan niet op 
het PEPPOL-netwerk zijn aangesloten) dat u in 
staat bent om e-facturen te ontvangen en te 
versturen en dat dit uw voorkeur geniet.

Mochten uw relaties meer willen weten 
over e-factureren/PEPPOL, verwijs hen dan 
bijvoorbeeld door naar deze whitepaper.

Uiteraard kunt u met vragen altijd terecht bij 
Exact. Wij helpen u graag om het PEPPOL-
netwerk te leren kennen.

Stappenplan

1

2

3

4

5

6

7

Meer weten?

Wilt u meer weten over de oplossingen van Exact 
voor e-factureren, het goedkeuren van facturen of 
gerelateerde onderwerpen? Bezoek dan onze website 
of neem contact op met ons.

Financiële processen 
www.exact.com/benl/behoefte/financiele-processen
 
E-factureren voor accountants en hun klanten 
www.exact.com/benl/producten/accountancy/ 
no-hands-accounting

Uiteraard biedt Exact up-to-date oplossingen voor 
e-facturatie en bijbehorende procesautomatisering.
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© Exact Group B.V., 2020. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin 
vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke 
eigenaren. ACCB21007

Exact 

Koningin Astridlaan 166
1780 Wemmel
België

Tel: 02 711 15 11 
E-mail: info@exact.be
Website: www.exact.com/benl

Exact inspireert kmo’s om te groeien. Zij dragen de economie, wij 
ondersteunen hen  daarbij. Net zoals kmo’s is Exact niet bang voor het 
onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de 
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve 
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten. Exact 
biedt kmo’s en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht in morgen. 
Zo helpen we onze klanten over de hele wereld om hun ambities te realiseren.

Exact. Cloud business software.
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