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Onderzoeksbureau GBNED, 3 augustus 2010 
 
Boekingsdocumenten scannen: innovatie of terug de tijd? 
 
Scannen en tekstherkenning als voorloper van elektronisch factureren 
 
MKB ondernemers hebben te maken met inkoopfacturen, verkoopfacturen, betalingsverkeer 
en onkostendeclaraties als het gaat om boekingsdocumenten. Veel MKB ondernemers 
besteden de boekhouding nog uit door het, al dan niet periodiek, aanleveren van deze 
documenten aan een administratiekantoor. Door de opkomst van internetboekhouden zien 
we dat steeds meer ondernemers, al dan niet een deel van deze, mutaties zelf online 
vastleggen, onder het ‘online’ toeziend oog van het administratiekantoor. 
 
Het handmatig vastleggen van boekingen is voor een deel inmiddels verleden tijd. Zo is het 
al jaren mogelijk om elektronische bankafschriften in te lezen en betreffende afschriftregels, 
zoveel mogelijk, automatisch af te letteren en te verwerken in de boekhouding. En komende 
jaren zal elektronisch factureren steeds meer terrein veroveren. Een verkoopfactuur in de 
boekhouding van de leverancier wordt dan automatisch een inkoopfactuur in de boekhouding 
van de afnemer. Door gebruik te maken van moderne internettechnologie (waar we u hier 
niet mee gaan vermoeien) komt er dan geen handmatige handeling meer te pas. Het 
elektronisch uitwisselen van financiële gegevens richting uitvragende partijen neemt ook 
steeds meer toe. Een aangifte omzetbelasting direct vanuit een boekhoudpakket via 
elektronische weg aan de belastingdienst indienen is dan ook gemeengoed. En ook de 
komst van de ‘voor ingevulde aangifte inkomstenbelasting’ zal straks wellicht bijdragen aan 
meer elektronische gegevensuitwisseling, voor het name de kleine ondernemer. 
 
Opvallend is dat tegelijkertijd een oude techniek de kop opsteekt als innovatie van deze tijd. 
We hebben het dan over het scannen, herkennen en verwerken van boekingsdocumenten. 
Een begrip wat hierbij een belangrijke rol speelt is OCR dat staat voor ‘Optical Character 
Recognition’. Inmiddels zijn er talloze programma’s op de markt om bijvoorbeeld de inhoud 
van een PDF document om te zetten naar OCR. Ook Adobe (de makers van PDF) kent de 
mogelijkheid in bijvoorbeeld Acrobat 9 om tekst met OCR te herkennen. Eenmaal omgezet 
kunnen letters en cijfers herkend worden. We zien het aanbod van deze techniek als volgt 
ingezet worden: 
 

1. Op het gebied van elektronisch factureren; waarbij de ontvangende partij per post 
ontvangen facturen scant en vervolgens verwerkt in de administratie, gebruik makend 
van tekstherkenning. Dit kan gezien worden als een voorloper van elektronisch 
factureren.  
 

2. Als ondersteuning voor administratiekantoren; ondernemers scannen handmatig de 
ontvangen boekingsdocumenten en sturen die vervolgens (per email) naar het 
administratiekantoor. Deze laatste maakt gebruik van speciale software om de 
gescande boekingsdocumenten te herkennen en te verwerken in de boekhouding. 
Een alternatieve wijze is dat het administratiekantoor de boekingsdocumenten scant 
en een derde partij deze boekingen verwerkt. Deze derde partij kunnen we dan zien 
als een externe boekingsfabriek die backoffice werkzaamheden (het verwerken van 
boekingsdocumenten) verricht voor administratiekantoren.  

 
In dit artikel gaan we verder alleen in op het scannen van boekingsdocumenten als 
ondersteuning aan administratiekantoren. We kunnen veronderstellen dat 
administratiekantoren een behoudende branche is waar innovatie lang niet altijd bovenaan 
staat. Op zich een prima eigenschap, want altijd voorop lopen met nieuwe technieken levert 
lang niet altijd het gewenste resultaat op. Aan de andere kant is het wel noodzakelijk op enig 
moment de overstap te maken van oude naar nieuwe technologie. Of durft u als 
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administratiekantoor uw klant met droge ogen te vertellen dat u nog gebruik maakt van 
boekhoudsoftware uit het DOS tijdperk, elektronische bankafschriften regel voor regel nog 
handmatig boekt of de aangiftes omzetbelasting een voor een met de hand overtypt via de 
website van de Belastingdienst. En deze overbodige werkzaamheden ook doorbelast aan uw 
klant. 
 
Steeds meer administratiekantoren en ondernemers hebben de weg naar online boekhouden 
gevonden en werken on-line samen. In veel gevallen kunnen ondernemers dan zelf 
boekingen vastleggen en wordt de controle door het administratiekantoor uitgevoerd. Ook 
kunnen ondernemers hun leveranciers vragen om de facturen naar een digitale postbus van 
het administratiekantoor te sturen. De ondernemer hoeft dan zelf niet te scannen, maar kan 
zijn facturen accorderen in de software van het administratiekantoor. 
 
Uitgaande facturen 
Gericht op uitgaande facturen is het meest efficiënt als de ondernemer gebruik maakt van 
een factuurprogramma dat direct is aangesloten op het boekhoudsysteem. Enerzijds om de 
factuur financieel te boeken en anderzijds om vanuit de boekhouding de factuur te kunnen 
raadplegen. Niet voor niets bieden leveranciers van boekhoudsystemen ook een 
factuurmodule. Het is dan nog maar een kleine stap om de factuur elektronisch te verzenden 
aan de afnemende partij.  
 
Inkomende facturen 
Als de hiervoor genoemde uitgaande factuur elektronisch wordt verzonden en ook 
elektronisch wordt ontvangen en verwerkt in de boekhouding van de ontvangende partij dan 
hebben we het over “elektronisch factureren zoals het bedoeld is”. Met name leveranciers 
van online boekhoudsystemen spelen hier op in door veelal de volgende werkwijze. 
 
De afzender en ontvanger spreken af aan welk emailadres een factuur wordt gezonden en in 
welk formaat. Voorlopig zal als formaat voornamelijk PDF gebruikt worden, maar 
langzamerhand zal ook een standaard als UBL (Universal Business Language) gebruikt 
worden of een combinatie van beiden. Het voordeel van een standaard als UBL is dat 
afspraken gemaakt kunnen worden over de inhoud van de facturen, zodat deze herkend 
worden door het ontvangende systeem om te boeken op de juiste rekeningen. Het 
ontvangende systeem zorgt ervoor dat de emailbox waar de facturen ontvangen worden 
automatisch wordt uitgelezen en de facturen klaargezet worden om als inkoopfacturen te 
boeken. Op basis van herkenning van de gebruikte standaard als UBL of tekstherkenning 
(via het PDF document en OCR) wordt dan een boekingsvoorstel gedaan. Na beoordeling 
kan de ontvanger de factuur dan goedkeuren en boeken in de administratie, al dan niet na 
aanpassen van het boekingsvoorstel. De PDF bijlage wordt dan opgeslagen in het 
boekingsarchief en is later eenvoudig te raadplegen.          
 
Betalingsverkeer 
Hiervoor hebben we het al even over elektronische bankafschriften gehad. Steeds meer 
online boekhoudsystemen bieden de mogelijkheid om, naast het uitgaande betalingsverkeer, 
elektronische bankafschriften automatisch op te halen bij de bank en te boeken in de 
administratie. Dus niet eerst telebankieren opstarten, een afschrift downloaden op uw PC en 
vervolgens weer handmatig uploaden via uw boekhoudsysteem. Maar volledig automatisch 
door gegevensuitwisseling via het online boekhoudsysteem en de bank.    
 
Als we in het verlengde van deze ontwikkeling constateren dat steeds meer 
(boekings)documenten elektronisch worden uitgewisseld tussen het systeem van de 
afzender en ontvanger kunnen we ons afvragen of het handmatig scannen van documenten 
wel van deze tijd is? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk “nee”. Maar dan gaan we alleen 
uit van de beschikbare techniek en niet de in gebruik name ervan. En afgezet tegen dat 
laatste denken we dat het handmatig inscannen van boekingsdocumenten voorlopig nog wel 
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rendabel kan zijn. Daarbij moeten we er wel voor waken dat het geen remmende factor is 
voor het echt op elektronische wijze uitwisselen van boekingsdocumenten.  
 
Leveranciers van boekhoudsystemen hebben we de volgende vragen voorgelegd als het 
gaat om het (handmatig) scannen in het bijzonder en elektronisch factureren en online 
samenwerken in het algemeen: 

Levert u software voor handmatig scannen, herkennen en verwerken van 
boekingsdocumenten, al dan niet door een koppeling met software van een externe 
partij? 

Leverancier Antwoord 
AccountView Wij leveren vanaf juli 2010 de oplossing ‘Inkomende facturen 

autorisatie (IFA)’. Met deze oplossing kunnen facturen worden 
ingescand, vindt er OCR plaats en wordt een workflow voor 
autorisatie gekoppeld. De betreffende medewerkers krijgen 
automatisch bericht dat er facturen gereed staan die 
geautoriseerd moeten worden. Na de laatste autorisatie wordt de 
factuur automatisch in de financiële administratie opgenomen.  

Daarnaast levert AccountView de oplossing EDI-Circle aan 
accountantskantoren. Dit betreft geen gescande documenten, 
maar elektronische factuurinformatie die door een veelheid aan 
‘leveranciers’ in een centrale database worden geplaatst. Vanuit 
de cliëntadministratie in AccountView wordt middels een 
webservice de laatste facturen opgehaald, herkend en 
automatisch in de administratie geboekt. Het unieke in de 
werkwijze van EDI-Circle is dat de facturen op regelniveau 
worden ‘herkend’ en dus ook naar meerdere regels automatisch 
worden uitgesplitst (dit in tegenstelling tot bijv. Z-Factuur, waar 
alleen een totaalbedrag wordt ingeboekt). Tevens worden 
aantallen in de boekingsregels meegenomen. 

Er zijn ook koppelingen met oplossingen van derden, o.a.: 
Scansys, DDInformatica, Elvy, Alchemy en Newviews 

AFAS ERP Software Zelf maakt AFAS geen software voor het handmatig scannen, 
herkennen en verwerken van boekingsdocumenten. Met onze 
software kan plug and play gekoppeld worden met de software 
van partners op het gebied van elektronische factuurverwerking 
en multifunctionals. De gecertificeerde partners hiervoor zijn: 
-Ricoh 
-Scansys 
-DD Informatica B.V. 
-Simac Datacollect bv  
-Whitevision 
-K+V Van Alphen automatiseringsdiensten 

Met de bovenstaande partners hebben we koppelingen met 
betreffende applicaties. De UBL 2.0 oplossing via Digipoort 
ontwikkelt AFAS zelf, deze staat voor volgend jaar op de 
planning. 
 
Met de software van AFAS is het sinds jaar en dag mogelijk om 
digitaal te factureren (in de vorm van een pdf en e-mail).  

Naast de software die het voor alle klanten mogelijk maakt om te 
digitaliseren, hanteert AFAS zelf ook een praktische methode om 
het aantal inkoopfacturen op papier te verminderen. Sinds 2009 
biedt AFAS haar crediteuren een aantrekkelijk betalingstermijn in 
ruil voor een digitale factuur. Leveranciers die hun factuur 
voortaan per e-mail aanleveren, worden direct betaald. Zodra de 
digitale factuur bij AFAS binnenkomt, gaat deze via een 
standaard workflow in de ERP-software direct naar de 
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verantwoordelijke medewerker. Na accordering wordt de factuur 
dus direct voldaan. In praktijk betekent dit dat het geld binnen 
één week op de bankrekening van de leverancier staat. Facturen 
die per post bij AFAS binnenkomen, worden na drie weken 
betaald. Met deze beleidsmaatregel wil AFAS het papiergebruik 
bij leveranciers terugdringen. Ook dit is geen innovatie, maar een 
praktische stap in de goede richting. 

Asperion Het scannen, herkennen en verwerken draait momenteel in 
testfase. Er is een licentie genomen op een beproefd OCR 
systeem van (niet nader te benoemen) derden dat geheel in 
eigen beheer wordt gehost en onderhouden. 

BIZON Software  Wij werken samen met BCT een marktleider in de overheid op 
gebied van Document Management Systemen. We gebruiken 
hierbij een aantal onderdelen waaronder 
Scan/Extractie/herkenning en de Flow-software. In de BCT 
oplossing wordt gebruik gemaakt van Abbey herkenning 
software. Ook BCT maakt gebruik van Progress technologie 
waardoor we FactFlow en Finall (ons financieel pakket) naadloos 
geïntegreerd hebben. Daarbij hebben we een redelijk uniek 
concept waarbij we na het scannen/extraheren/herkennen, direct 
alle informatie beschikbaar hebben bij de boeking in Finall. Na 
vastlegging van de factuur in Finall gaat de case terug in de 
workflow en wordt op het einde van de goedkeuring binnen Finall 
betaalbaar gesteld. Voordelen: Factuur is vroegtijdig bekend 
binnen Finall, alle complexe boekingen worden ondersteund 
(Rek. Courant, Periodeverdeling etc), geen complexe interfaces 
of synchronisatieprocessen en een snelle implementatie.  

Exact Software Nederland Exact heeft zelf geen software voor het handmatig scannen en 
herkennen. Wij werken daarvoor samen met een aantal 
specialisten die zorgdragen dat gescande boekingen 
automatisch verwerkt worden in Exact Online en Exact Globe. 
Een intermediair behoudt daarmee de volledige vrijheid om zelf 
te bepalen met welke leverancier hij zaken wil doen. 
Samenwerking vindt plaats met onder andere: Kirean, Scansys, 
Ricoh en nog enkele andere partijen. 

Quadrant Software In ons boekhoudpakket King is het optioneel mogelijk om 
documenten te scannen en vanuit een journaalpost handmatig 
een koppeling te maken naar een scandocument. Het scannen 
en koppelen van documenten gebeurt helemaal vanuit King 

Unit4 UNIT4 levert hiervoor UNIT4 Multivers PaperLess. Het complete 
proces, van het inscannen tot het genereren van een factuur in 
de boekhouding, wordt hiermee afgevangen. Deze koppeling 
tussen beide applicaties wordt aangestuurd door de UNIT4 
Business Connector. UNIT4 Multivers PaperLess is te koppelen 
met UNIT4 Multivers (MKB) en UNIT4 Accounting (Accountancy).

Wat is uw visie over het handmatig scannen van boekingsdocumenten, nu en naar de 
toekomst toe voor administratiekantoren?  

Leverancier Antwoord 
AccountView Onze visie is dat het scannen van boekingsdocument ‘tijdelijk’ is. 

Op de eerste plaats beperkt het scannen van documenten zich al 
tot de inkoopfacturen. Immers de bankafschriften en 
verkoopfacturen kunnen al volledig geautomatiseerd worden 
verwerkt. Daarnaast blijft het ‘herkennen’ (OCR) van gescande 
document altijd een issue. De meeste scanoplossingen 
herkennen elementaire gegevens uit de inkoopfacturen 
(crediteur, factuurnummer, datum en eindsaldo) en hebben niet 
de mogelijkheid om op regelniveau de factuur te herkennen en 
zodoende geautomatiseerd naar verschillende 
(inkoop)rekeningen te splitsen. Wij zien daarom meer toekomst 
in het elektronisch factureren. Hoe, zie antwoord bij de volgende 
vraag. 

AFAS ERP Software AFAS gelooft dat dit op korte termijn niet meer bestaat, het 
scannen van boekingsdocumenten is slechts een tussenvorm ter 
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overbrugging. UBL 2.0 zal hiervoor de vervanger worden, de 
tussenvorm zal dan snel verdwijnen.  

Dit betekend voor de administratiekantoren dat een aanzienlijk 
deel van het werk zal zien verdampen. Deze kantoren zullen zich 
moeten gaan toeleggen op zaken die meerwaarde bieden voor 
de ondernemer. AFAS gelooft dat de accountant of 
administrateur weer coach van de ondernemer moet worden.  

Voor administratie- of accountantskantoren die zich blijven 
richten op hand en spandiensten, betekend dit dat ze zullen 
verdwijnen. 

Het scannen van boekingsdocumenten zien wij als fase 1.2 en 
zeker niet als 2.0. Een goed voorbeeld is de digitale 
belastingaangifte. We hebben een grote stap gemaakt door af te 
stappen van het papier, maar met een te downloaden 
programma blijven de handelingen hetzelfde. De ontvanger moet 
een hoop gegevens invullen en zelf bepalen. Een echte innovatie 
zou het zijn dat je op internet je eigen gegevens ophaalt en klaar 
staan in een portal met alle gegevens die uit gekoppelde 
systemen komen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is de 
wijzigingen doorvoeren en accorderen. Dat is echte innovatie, zo 
ook met online boekhouden, elektronisch factureren en het 
herkennen en verwerken van boekingsdocumenten. Het 
ontwikkelen van een business model op het scannen van 
boekingsdocumenten is volgens ons op lange termijn 
onvoldoende rendabel en succesvol. Gekoppelde systemen die 
documenten door standaarden overbodig maken, leiden tot 
nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, bedrijven en 
klanten en adviseurs en bedrijven. De focus zal komen te liggen 
om registratie en ontwikkeling van diensten en service in plaats 
van controle en registratie. 

Asperion Papieren boekstukken zullen nog lang een belangrijk onderdeel 
van de boekhouding uitmaken. Er is betaalbare technologie 
beschikbaar die papieren boekstukken weer kan vertalen in 
boekingen. Deze technologie inzetten is niet “terug in de tijd” 
maar is eerder een “inhaalslag” die al veel eerder had moeten 
plaatsvinden. Want het loont (nog steeds) de moeite om die in te 
zetten totdat er een tijd aanbreekt waarin er hoofdzakelijk nog 
elektronisch (factuur-) gegevens wordt uitgewisseld. Dat kan n.l. 
nog even duren..... 
Deze handelingen moeten zo veel mogelijk geautomatiseerd 
worden door gebruik van standaard scan-, herkennings- en 
boekingsfuncties in Asperion, waarbij gestreefd wordt naar een 
zo hoog mogelijke scoringskans. Visuele eindcontrole blijft altijd 
nodig om 100% score te halen. Dat blijft het werk van de 
boekhouder c.q. administratiekantoor. 

BIZON Software Scannen is ouderwets! Leveranciers kunnen digitale facturen 
sturen met bijv een CSV- of XML- file met daarin detail 
informatie. Jammer dat er nog geen echte standaard is. 

Davilex Naarmate er steeds meer boekingsdocumenten digitaal, en 
daarmee bedoel ik dus écht digitaal in XML of UBL formaat, 
verstuurd en verwerkt kunnen worden, is het inscannnen alleen 
interessant voor de partijen (BSP’s) die dit als dienst aanbieden. 
Voor administratiekantoren is het wellicht als tussenfase nuttig: 
het werpt echter naar onze mening een onnodige drempel op 
voor ondernemers die zelf makkelijk het beheer van hun 
administratieve processen onder controle willen behouden. 

Exact Software Nederland Het scannen/herkennen en automatisch boeken zal uiteindelijk 
vervangen worden door elektronisch factureren. Bij elektronisch 
factureren worden zowel de boekgegevens (in UBL) als een 
leesbare factuur (PDF, TIF, etc) rechtstreeks of via een Billing 
Service Provider naar een klant of leverancier gestuurd, 
waardoor scannen/herkennen overbodig wordt. De termijn 
waarop elektronisch factureren breed geadopteerd wordt is lastig 
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in te schatten, tot die tijd is scan/herken een prima alternatief. 
Overigens kunnen er in Exact Online en in Exact Globe al 
facturen elektronisch verwerkt en verstuurd worden. 

Kleisteen Voor kleine bedrijven/administraties levert het inscannen niet 
veel op in verhouding met het werk om in te scannen. Voor 
grotere bedrijven zou dit wel eens een voordeel kunnen geven 
wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een workflow en 
functiescheiding om facturen te accorderen. Ik weet niet wat een 
administratiekantoor hiervan vindt. Wanneer op afstand wordt 
meegekeken kan een ingescand document een voordeel zijn. 
Maar ik kan me ook voorstellen dat de boekhouder handmatig 
door een ordner met facturen wil kijken om snel een algemeen 
beeld te krijgen van alle facturen. Dit allemaal wordt natuurlijk 
overbodig wanneer volledige digitale facturen worden verwerkt. 

Quadrant Software Handmatig scannen is slechts de eerste stap. De volgende stap 
is het elektronisch aanbieden van facturen e.d. compleet met 
journaalpost zodat de factuur gelijk kan worden geboekt in de 
administratie van de ontvanger. 

Snelstart Ouderwets 
Unit4 Digitalisering is ‘hot’ en de softwareleveranciers spelen daar op 

in. Eindgebruikers verschillen echter sterk in het opvolgen van 
deze oplossingen. Sommige eindgebruikers staan voor in de rij 
om zo snel mogelijk het nieuwste van het nieuwste te gaan 
gebruiken binnen hun onderneming. Andere organisaties laten dit 
zijn beloop en wachten lang af, soms te lang. Facturen en 
documenten zullen meer en meer digitaal aangeleverd gaan 
worden, via de e-mail of via een portaal (Eneco, T-Mobile etc.). 
De eindgebruiker kan online de factuur inzien en deze opslaan 
ter archivering. 

Voor accountantskantoren snijdt het mes aan 2 kanten, zowel 
voor eigen gebruik als voor verwerking van facturen van hun 
cliënten. Voor cliënten die zelf groot genoeg zijn om een eigen 
boekhouding te voeren is er uiteraard de oplossing in Online 
boekhouden. Echter, waar cliënten nu hun doos met facturen bij 
de accountant komen brengen, kan de client met UNIT4 
Multivers PaperLess zijn eigen documenten inscannen, 
transporteren naar de accountant via het internet (encrypted en 
gecomprimeerd) en zelfs inboeken in zijn/haar administratie bij 
de accountant. Dit laatste kan echter afgeschermd worden 
waarbij de accountant de laatste stap uitvoert. 

Zowel de cliënt als de accountant kunnen vervolgens 
rechtstreeks het digitale archief benaderen waarbij een 
telefoontje met ‘kan ik die en die factuur over de fax/mail 
ontvangen’ ook overbodig is geworden. Met UNIT4 Multivers 
PaperLess is de factuur daarnaast ook direct vanuit de 
boekhouding/factuur/journaalpost op te roepen. De grote 
archiefkasten met facturen zullen dus op termijn verdwijnen als 
met de overstap naar ‘digitaal’ heeft gemaakt. 

Wat is uw visie over elektronisch factureren zoals het bedoeld is? 

Leverancier Antwoord 
AccountView Onze visie op elektronisch factureren hebben we reeds in ons 

product verwerkt. De facturerende partij kan vanuit AccountView 
elektronisch factureren. Hierbij wordt automatisch een e-mail 
aangemaakt waarin een afdruk van de factuur in (beveiligd) PDF 
formaat wordt geplaatst én een XML bestand van de factuur in 
UBL 2.0 formaat. Een leesbare en een machine-leesbare vorm 
dus.  

De ontvangende partij heeft de mogelijkheid om elektronische 
facturen (in UBL 2.0 formaat) automatisch uit een e-mailbox in 
AccountView in te lezen en te verwerken. Hierbij past 



Boekingsdocumenten scannen: innovatie of terug de tijd? 

 
 
 
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl  |  www.softwarepakketten.nl  | www.ictaccountancy.nl |  www.boekhoudplaza.nl  7 

AccountView een vertaling toe van artikelcodes (bijv. EAN 
nummers) naar grootboekrekeningen, zodat een factuur van 20 
regels ook desgewenst automatisch over 20 verschillende 
inkooprekeningen wordt uitgesplitst.  

Het verzenden van elektronische facturen is standaard in de 
module Facturering 2, het automatisch verwerken van 
elektronische facturen is standaard in de module Mutatie–import. 

AFAS ERP Software Handmatig inscannen is wat ons betreft niet een voorloper en 
zeker geen innovatie, maar een afleider van wat er echt moet en 
gaat gebeuren: “gekoppelde systemen die documenten 
overbodig maken”. Er bestaat nog steeds veel verwarring over 
wat wel of geen e-facturering heet. Onze visie is dat verzending 
van facturen in de vorm van .pdf-bestanden of ‘platte’ e-mail 
geen e-facturering is, daar het geen aanknopingspunten biedt 
voor geautomatiseerde verwerking in de systemen van de 
ontvanger. Dit is sinds jaar en dag beschikbaar in onze software, 
maar niet toereikend om te spreken van een echte innovatie. Wij 
wachten dan ook zoals veel branchegenoten op de zaken die 
nodig zijn: een uniforme standaard en dito wetgeving. 

Echt elektronisch factureren zal een enorme lastenverlichting met 
zich mee brengen. 

Software moet administratieve lasten verlichten of doen 
verdampen.  

Asperion Elektronisch factureren kan een enorme efficiency verhoging 
bewerkstelligen. Het gebrek aan uniforme standaarden (en 
tegenstrijdige belangen in die discussie) zal de daadwerkelijke 
invoering echter nog lang doen uitstellen. Asperion zal elke 
duidelijke standaard prompt ondersteunen. 

BIZON Software Zolang er geen onafhankelijke instantie is die voor aangesloten 
partijen het digitale verkeer en onderlinge verrekening uitvoert zal 
de invoering veel tijd vergen. 

Davilex Naar onze verwachting zal UBL de standaard worden. Wel 
dienen wet en regelgeving eenduidig vanuit de overheid 
(belastingdienst) gecommuniceerd te worden naar ontwikkelaars. 
Er is momenteel wildgroei gaande van aanbieders van zgn. 
 “certificering” van diensten op het gebied van E-facturatie. Een 
eenduidig normenkader E-Facturatie (welke ook rekening houdt 
met grensoverschrijdende E-facturatie) opgesteld vanuit het 
kennisplatform administratieve softwareontwikkelaars zou een 
goede stap in de juiste richting zijn. 

Exact Software Nederland Zie antwoord hiervoor bij visie over het handmatig scannen van 
boekingsdocumenten . 

Kleisteen De elektronische facturen zijn een goede (door)ontwikkeling om 
de grote stromen facturen in de toekomst beter te kunnen 
managen. Ik denkt wel dat dit allemaal veel langer gaat duren 
(>5jaar) en in kleine stappen zal verlopen. 

Quadrant Software Elektronisch factureren is nu vooral gemakkelijk voor de 
verzender. Door een standaard te ontwikkelen zal het ook 
aantrekkelijker worden voor de ontvanger, aangezien deze een 
elektronische factuur in een standaardopmaak gemakkelijk kan 
verwerken in de eigen administratie. 

Unit4 Elektronisch factureren valt uiteraard onder hetzelfde kopje 
‘digitalisering’. In geval van EFC (Elektronisch Factureren Cliënt) 
van UNIT4 worden facturen digitaal verzonden, gecertificeerd via 
een portaal en direct gearchiveerd bij de verzendende partij. Als 
de ontvangende partij dan ook gebruik maakt van UNIT4 
Multivers kan deze, aan de hand van de ontvangen 
verkoopfactuur, direct een inkoopfactuur genereren in zijn/haar 
boekhouding op basis van XML. Ook dit laatste voor aangestuurd 
door de eerder genoemde UNIT4 Business Connector. 

Lastig in deze is de algemene denkwijze in de markt en om hier 
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als softwareleverancier op in te spelen; de gedachte dat 
Elektronisch Factureren ‘het verzenden van een PDF via de e-
mail’ inhoudt is echter een veelgehoorde en m.i. onjuiste stelling. 
Meerdere leveranciers in de ERP-markt bieden echter op deze 
manier Elektronisch Factureren aan.  

Elektronisch factureren is voor veel ondernemingen nog ‘te ver 
weg’. Men wacht af wat de rest doet, het ‘leeft’ niet altijd even 
sterk. Daarnaast zijn vrijwel alle standaarden overboord gegooid 
en weet men niet zozeer waar men nu aan toe is en wat er nu 
eigenlijk te krijgen is.  

Elektronisch factureren zoals het bedoeld is zal wel langzaam 
maar zeker verder vorm gaan krijgen. Ik vermoed echter dat dit 
nog wel even zal duren voordat ook dit echt ‘hot’ wordt, net als 
het digitaliseren van de documentstroom 2-3 jaar geleden nog in 
een beginstadium was. Er is niet 1 ‘standaard’ voor 
bestandsformaten om een factuur digitaal aan te leveren. 
Daarnaast, gezien de diversiteit van boekhoudprogramma’s, lijkt 
het me zelfs op termijn haast onmogelijk om alle facturen digitaal 
te verzenden en direct bij het ontvangen in te laten boeken. 
Iedere boekhoudapplicatie heeft zijn eigen SDK, als die al 
beschikbaar is. Op het moment dat er echter 1 standaard (UBL) 
is waarin een eenduidig bestandsformaat afgekaderd is, kan 
iedere softwareleverancier op zijn beurt zijn SDK zo maken dat 
iedere factuur ingelezen kan worden (XML).  

Vooralsnog is de digitale documentstroom dus een welkome 
aanvulling op het elektronisch factureren. Dit laatste vooral in de 
gevallen waarin de verzendende partij een andere 
boekhoudapplicatie gebruikt dan de ontvangende partij (wat in 
bijna alle gevallen toch zo is). Daarnaast, als de genoemde 
standaard beschikbaar is, zal iedere leverancier hier weer zijn 
eigen fiattering/documentstroom en archief voor willen gebruiken.

Wat is uw visie over online samenwerken tussen ondernemers en administratiekantoren? 

Leverancier Antwoord 
AccountView Onze visie op samenwerking tussen ondernemer en accountant 

spreiden wij ten toon in ons product AccountView Go. Met 
AccountView Go wordt benadrukt waar het om gaat in de 
samenwerking tussen accountant en cliënt. Men voert samen de 
administratie en men maakt afspraken over wie welk deel van de 
administratie verwerkt. Online boekhouden in onze visie wil dus 
niet zeggen dat de cliënt zelfstandig de administratie verwerkt en 
dat de accountant ‘meekijkt’ en af en toe eens een correctie 
maakt, maar met AccountView Go werkt men samen aan de 
administratie. Daardoor kan ook optimale efficiency worden 
behaald: de accountant kan veel sneller de bankafschriften 
elektronisch verwerken dan de cliënt handmatig kan verwerken, 
de cliënt kan op zaterdag alle kasmutaties handmatig invoeren. 
Van belang is ook dat cliënt en accountant beide in een voor hen 
optimale omgeving werken: de ondernemer in een eenvoudige 
webapplicatie, de accountant in zijn eigen backoffice met alle 
mogelijke accountancytools. 

Naast een optimale online samenwerking op het gebied van het 
voeren van de administratie is van belang dat de cliënt de 
‘middelen’ aangereikt krijgt zodat hij de administratie kan 
gebruiken als instrument om de onderneming te sturen. Er moet 
een paradigma-shift plaatsvinden: de administratie is niet meer 
een “noodzakelijk kwaad” waarmee “historische gegevens 
worden vastgelegd”, maar de administratie is een “bron van 
sturingsinformatie” en in plaats van achterom kijken ( “wat was 
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het resultaat de vorige maand?”) wordt de administratie gebruikt 
om “vooruit te kijken” (wat gaat er komende maand gebeuren). 
Dat is waar de ondernemer behoefte aan heeft, zeker in deze 
tijden.  

Afgezien van de behoeften van de ondernemer is ook de 
behoefte van de accountant van belang: de accountant heeft 
behoefte aan de beschikbaarheid van de cliëntadministratie 24 x 
7. De accountant moet (onder concurrentiedruk, door 
verdergaande automatisering, door personeelsschaarste) af van 
de grote bulk administratieve dienstverlening en de verschuiving 
maken naar meer adviesdienstverlening. Adviesdienstverlening 
kan alleen worden gerealiseerd op het moment dat men ook 
beschikt over de cliëntadministratie, en dan natuurlijk gedurende 
het hele jaar en niet alleen vlak voor de btw aangifte of (erger 
nog) alleen voor het jaarwerk. Juist daarom is online 
samenwerking zo belangrijk voor de accountant: door online 
samenwerking heeft de accountant altijd de beschikking over de 
cliëntadministratie en kan daarop de adviesdienstverlening 
baseren. Online samenwerking in dit verband zien wij dan ook 
niet alleen in het kader van online boekhouden, wat toch nog 
alleen is voorbehouden voor de kleinere ondernemingen. 
AccountView beschikt ook over unieke faciliteiten om gedurende 
het jaar administratieve gegevens uit te wisselen (via 
webservices of e-mail) waarbij beide partijen door kunnen 
werken. Deze uitwisselingsopties worden veelal gebruikt door 
grotere organisaties die naast een financiële administratie 
bijvoorbeeld ook hun logistieke of projectenadministratie hebben 
geautomatiseerd. 

AFAS ERP Software De ondernemer en het administratiekantoor, of de accountant 
moeten samen kunnen werken in een online administratie. De rol 
van de accountant/ administrateur is om in meerder of mindere 
mate op te treden als coach. De werkzaamheden verschuiven 
van de schoenendoes naar advisering en sturing. Het boeken 
van de administratie moet een geautomatiseerd proces zijn. 

Asperion De ondernemer moet zelf kunnen bepalen hoeveel deze zelf wil 
doen. De rest moet de ondernemer (naadloos) aan het 
administratiekantoor over kunnen laten. Dit vereist het maken 
van goede afspraken tussen beide partijen, zowel qua 
werkzaamheden als qua afrekening. 
De contactfrequentie tussen ondernemer en administratiekantoor 
gaat daardoor omhoog. Door de te verwachten toename aan 
supportvragen richting administratiekantoren, hebben deze 
laatste in toenemende mate behoefte aan customer response 
systemen om de toenemende stroom van vragen tijdig en correct 
af te kunnen handelen. 

Davilex Wat nog wel eens vergeten wordt is dat het project 
administratieve lastenverlichting zich van oorsprong richt op 
ondernemend Nederland en niet uitsluitend op de overheid en 
financiële dienstverleners, hoewel deze laatsten tot nu toe het 
meest profijt hiervan hebben gehad.  De ondernemer moet zich 
meer bewust worden dat hij of zij eigenaar is van diens 
administratie en niet het accountants- of administratiekantoor. 
Online samenwerking is voor de toekomst de juiste weg mits dit 
door de ondernemer geïnitieerd en beheerd wordt. Een online 
administratief systeem hiervoor zou dus a priori zich moeten 
richten op de workflow van de ondernemer. 

Exact Software Nederland Exact Online is ontwikkeld om de online samenwerking tussen 
ondernemers en administratiekantoor te optimaliseren! 
Administratiekantoor en ondernemer werken met dezelfde 
gegevens, desnoods op hetzelfde moment. Het is voor een 
administratiekantoor meteen duidelijk welke van haar klanten in 
de boekhouding hebben gewerkt of salarismutaties hebben 
ingevoerd. Er hoeft geen kostbare tijd verspeeld te worden en de 
ingevoerde gegevens kunnen meteen worden gecontroleerd en 
verwerkt. Onderling kunnen afspraken worden gemaakt over wie 
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wat doet en dat kan met rollen en rechten ook als zodanig 
ingericht worden in Exact Online. Tevens kan gebruik gemaakt 
worden van werkprocessen tussen klant en administratiekantoor. 
De klant kan een vraag indienen op een tijdstip dat het hem of 
haar goed uitkomt (veelal na vijf uur!), vervolgens krijgt het 
administratiekantoor de betreffende vraag in haar to-do lijst en 
kan dan een antwoord formuleren. Daarnaast kan een 
administratiekantoor een startpagina maken voor alle klanten. 
Deze startpagina kan worden gebruikt voor het inzichtelijk maken 
van de cijfers van de betreffende klant of voor het delen van 
nieuws. 

Kleisteen Administratiekantoren lijken nog te moeten wennen om samen te 
werken met hun klanten, maar dit is een onomkeerbare 
ontwikkeling. Belangrijk zijn de afspraken die worden gemaakt 
over wie welke werkzaamheden doet en dat dit ook makkelijk 
aangepast kan worden. Elektronische facturen zullen dit 
makkelijker maken doordat de brondocumenten meteen 
beschikbaar zullen zijn. 

Quadrant Software Online werken maakt samenwerking tussen accountant en 
ondernemer gemakkelijk, doordat op de eigen locatie inzage 
mogelijk is in de administratie. De taakverdeling kan onderling 
worden afgestemd. 

Snelstart Functionaliteit die wij al jaren kennen. Niet online maar via 
periodeuitwisseling waarbij zowel ondernemer als accountant in 
dezelfde administratie gewoon tegelijk door kunnen werken. 

Unit4 Na het uitwisselen van gegevens per floppy werd Online 
boekhouden de nieuwe standaard; zowel accountant als client 
loggen online in. De client doet zijn boekhouding en de 
accountant kan direct inzage krijgen in de administratie van de 
client, 24/7. Geen problemen meer met verloren/foutieve 
backups, geen versieverschillen, geen dure aanschaf van 
hardware/maintenance en alle gegevens zijn altijd bereikbaar. 
Eenvoud in gebruik en het gemak waarmee de accountant nu 
zijn controles uit kan worden zijn hierbij de kernwoorden. Het 
verschil t.o.v. elektronisch factureren en mindere mate ook de 
digitale documentstroom, is dat de accountant hierin het 
voortouw neemt. De accountant stimuleert (en soms zelfs 
‘verplicht’) zijn cliënten om online te gaan boekhouden. Deze 
markt ondergaat op dit moment een zeer sterke groei waarbij de 
verhouding offline/online rond- of zelfs over het kantelpunt heen 
is. 

 
Dienstverlener scannen en boeken 
Budgetboekers levert outsourcingsdiensten aan accountantskantoren en is onder andere 
gespecialiseerd om snel boekingsdocumenten in te voeren. Budgetboekers kan gezien 
worden als de ‘externe inboekafdeling’ van een accountants- of administratiekantoor. 
Budgetboekers heeft, mede op basis van haar eigen expertise, de internetsoftware 
“Newviews” ontwikkeld (via het SAAS model) als aanvulling op bestaande boekhoudsoftware 
om onder meer gescande en elektronisch ontvangen facturen te herkennen en in te boeken 
en het automatisch verwerken van bankmutaties. Ontvangen boekingsdocumenten kunnen 
in meerdere formaten ontvangen worden, bijvoorbeeld facturen in PDF formaat of via UBL. 
Maar ook Excel is mogelijk. Er is een directe koppeling met ABN en RABO, zodat mutaties 
niet eerst gedownload hoeven te worden via elektronisch bankieren. Newviews is een on-line 
toepassing en kent op dt moment een integratie met de boekhoudsystemen van 
AccountView en Twinfield. Tim Paymans van Budgetboekers laat weten dat het met name 
gaat om het efficiënt verwerken van boekingen in verschillende boekhoudingen en dat 
Newviews verder gaat dan alleen het boekhoudpakket. Zo is er ook een koppeling met het 
digitaal dossierbeheersysteem van PinkWeb Applications. Het (handmatig) scannen van 
facturen ziet Paymans als een voorlopige oplossing, totdat elektronische 
gegevensuitwisseling meer de overhand krijgt.  
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Accountants- en administratiekantoren 
En tot slot de reacties van enkele accountants- en administratiekantoren die ervaring hebben 
opgedaan met het handmatig scannen, herkennen en verwerken van boekingsdocumenten. 
 

• Finovion is een advies & administratiekantoor volgens een franchiseformule. Hans 
Roosenstein van Finovion laat weten dat zij begin 2010 een pilot met de 
scansoftware van Newviews hebben uitgevoerd en dat er nu een groot aantal 
Finovion vestigingen zijn overgestapt naar deze nieuwe manier van werken. Ook ziet 
Roosenstein scannen als voorloper van elektronische gegevensuitwisseling. “Er zijn 
klanten die nu ook al eerst een kopie maken van boekingsdocumenten, als 
inkoopfacturen, voor deze naar het administratiekantoor te sturen om in te boeken. 
Het scannen is dan eigenlijk geen extra handeling meer. En als de klant zelf 
boekingen invoert zijn de gescande documenten voor het administratiekantoor ook 
handig bij bijvoorbeeld de BTW controle aan het einde van een kwartaal. Voor 
controle moet het administratiekantoor dan toch beschikken over de 
brondocumenten.” 
 

• Ad Bolleman van Administratie & Belasting Gilde B.V. uit Leiden is in oktober vorig 
jaar begonnen met de implementatie van de OCR-software van KV van Alphen 
(Interfere) gekoppeld aan het ERP-pakket van AFAS. “Na wat initiële problemen met 
de opstart draait het nu prima”, aldus Bolleman en geeft de volgende toelichting op 
de verwerking “De facturen halen we eerst door de scanner. Daarna worden deze 
aangeboden aan Interfere. Als Interfere de crediteur herkent worden de 
stamgegevens uit AFAS gebruik om basisgegevens voor de boeking alvast te vullen 
(zoals bijv. grootboekrekening en btw code). De OCR-software herkent zaken als de 
factuurdatum, factuurnummer etc. Deze worden automatisch gevuld. Verder wordt 
automatisch een boekingsomschrijving gegenereerd volgens de door ons zelf 
bepaalde standaard. Er is flexibiliteit om alle automatisch herkende of opgehaalde 
gegevens aan te passen, al is dit meestal niet nodig. Een simpele inkoopfactuur (bijv. 
een factuur voor adsl) is in 20 seconden te boeken. Bij meer complexe facturen (bijv. 
facturen van Sligro of Horesca) is er weinig tijdswinst t.o.v. handmatig boeken. In die 
laatste gevallen moet je de boekingsregels nog gewoon handmatig invoeren. Wel 
treden we altijd in overleg met leveranciers om de facturen aan te passen, zodat wij 
deze sneller kunnen verwerken. Denk hierbij met name aan groeperen op btw code, 
meegeven van ons eigen rekenschema op de factuur en gelijk laten lopen van 
prestatie en facturatiemoment”. Bolleman geeft aan dat er een aantal leveranciers 
zijn die nooit herkend worden. Dit heeft volgens Bolleman te maken met de 
factuuropmaak en kleuren van de facturen. “Wij scannen alles zwartwit met 300 dpi, 
maar met name kleurige facturen verliezen gegevens bij het scannen naar zwart wit. 
Bolleman volgt er tot slot aan toe dat afgestapt wordt van het zelf scannen van 
facturen. “We zijn nu bezig om dit de klanten te laten doen. De klant mailt de 
gescande facturen naar een apart e-mail adres waarna deze automatisch in de OCR-
software worden verwerkt. Dit levert ons weer een verdere tijdsbesparing op”, aldus 
Bolleman.  
 
Tussenstap 
Het scannen ziet Bolleman als een tussenstap,  vooruitlopend op het digitaal 
uitwisselen van facturen met een tijdbesparing van ongeveer 50%. En als bijkomend 
voordeel wordt genoemd dat de facturen direct vanuit AFAS zijn te raadplegen. 
 

• VISTA Accountants & Belastingadviseurs (met vestigingen in Horst en Roggel) is 
medio 2009 begonnen met de scan & herken oplossing UNIT4 Multivers PaperLess. 
Chrétien Sijbers geeft aan dat eerst begonnen is met het scannen en verwerken van 
eigen inkomende facturen. “Inkomende facturen worden gescand, komen in een 
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autorisatieronde terecht, boekhoudkenmerken worden toegekend en vervolgens 
verwerkt met één druk op de knop”, zegt Sijbers. Binnen VISTA is nu ongeveer een 
jaar ervaring met de eigen facturen. Naast tijdwinst is het digitaliseren van de 
facturen een groot voordeel. “Vanuit de boekhouding, waarvoor wij Multivers 
gebruiken, kunnen we nu eenvoudig het bijbehorende brondocument raadplegen. Dat 
scheelt een hoop tijd in vergelijking met het zoeken naar de juiste factuur in ordners”, 
vult Sijbers aan. Op dit moment is VISTA gestart om ook inkoopfacturen voor cliënten 
in te scannen. Het gaat dan om die cliënten waarvoor VISTA de volledige 
administratie verzorgt. Na deze fase is het de bedoeling dat cliënten facturen (en 
eventueel andere documenten) zelf kunnen inscannen en deze facturen, met behulp 
van internet, automatisch in de boekhouding terecht komen om te verwerken. Sijbers 
ziet elektronisch factureren als de toekomst en noemt XML als uitwisselformaat. Door 
elektronisch factureren verwacht Sijbers dat er meer efficiency valt te behalen door  
het herkennen van de boekingsgegevens. Net als Bolleman ziet Sijbers het scannen 
als een voorlopige oplossing. 

 
Conclusie 
De belangrijkste conclusie is wel dat het handmatig scannen van bijvoorbeeld facturen niet 
als innovatie gezien wordt en op termijn vervangen zal worden door het elektronisch 
uitwisselen van boekingsdocumenten. Ontwikkelingen wat betreft dit laatste zijn in volle 
gang. Het zal echter zeker nog enkele jaren duren voordat het elektronisch uitwisselen van 
boekingsdocumenten de overhand krijgt. Tot die tijd kan het scannen van documenten wel 
efficiënt zijn, zoals we uit de reacties kunnen afleiden. We moeten daarbij ook aantekenen 
dat het elektronisch uitwisselen van bankafschriften inmiddels de overhand heeft en dat je 
als financieel dienstverlener moeilijk aan je cliënten kunt vertellen dat bankafschriften nog 
met de hand ingeboekt worden. Wat dat betreft kan de ontwikkeling snel gaan. 
 
Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.ictaccountancy.nl  
  
 
 
 
 
 
 
    
     
 
       
       


