Schriftelijke vraag van De Liberalen volgens het reglement van orde (art 37)
Onderwerp: Deadline e-factureren

De Liberalen staan voor het uitbreiden van de digitale dienstverlening en bereikbaarheid. Ieder jaar
versturen bedrijven miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nog voor een groot deel
handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld en is foutgevoelig. E-factureren brengt grote efficiency-voordelen
met zich mee. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland overstapt op e-factureren, op
termijn jaarlijks 1,2 miljard euro bespaard kan worden.
Ook de EU stimuleert de uitwisseling van e-facturen en heeft in richtlijn 2014/55/EU bepaalt dat straks alle
aanbestedende diensten in de lidstaten e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken. Inmiddels is
de Europese richtlijn als verplichting verankerd in de Nederlandse Aanbestedingswetgeving.
De verplichting in de Aanbestedingswetgeving houdt concreet in dat de Rijksoverheid, de decentrale
overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties per 18 april 2019 e-facturen moeten
kunnen ontvangen en verwerken.
Staatssecretaris Raymond Knops heeft gemeenten, waterschappen en provincies op de deadline
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gewezen in een brief. Hij vraagt tevens om een tussenstand van de situatie. De implementatiemonitor ,
die in te zien is op de website van Expertisecentrum Aanbesteden Pianoo, geeft momenteel echter een
weinig rooskleurig beeld. Een grote meerderheid van de gemeenten bevindt zich nog in 'oriënterende
fase', slechts een handjevol gemeenten is al gereed. Een klein aantal gemeenten is bezig met pilots.
De gemeente Bunnik is volgens de implemenatiemonitor nog niet gestart met de voorbereidingen van efactureren. Terwijl de verplichting er nu snel aan komt en het e-factureren ook voor de gemeente grote
voordelen biedt.
De vragen die De Liberalen dan ook voor u hebben luiden:

1. Is het college op de hoogte van de verplichtstelling van het kunnen ontvangen en verwerken van
e-facturen per 18 april 2019?
2. Heeft het college al stappen ondernomen om deze deadline te kunnen halen?
3. Is het college bereidt de raad pro-actief van de voortgang op de hoogte te houden, bijvoorbeeld
door ieder kwartaal een informatienota met kort de stand van zaken en de verwachtingen aan de
raad te verstrekken?
De Liberalen ontvangen graag een mondelinge beantwoording van deze vragen.
Namens de fractie van De Liberalen,

Fred Schenk
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https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=17a412116fbf409584682a671e878f6e

