
 

 

E-factureren in de bouw. 

Algemeen. 

Er worden elk jaar duizenden facturen verstuurd aan bouw- en aannemersbedrijven. Een 

aantal van deze bedrijven is een samenwerking aangegaan om dit proces te digitaliseren, met 

behulp van efacturering. Het samenwerkingsverband heet efacturerenindebouw. Op hun 

website staat een overzicht van deelnemende bedrijven en de procedure. De samenwerking 

streeft ernaar om vanaf 1 januari 2022 elektronische facturen te ontvangen. De standaard die 

daarvoor gekozen wordt is DICO Sales005. Omdat TANS niet met alle onderliggende partijen 

afzonderlijk wil koppelen is er een samenwerking met een broker, eVerbinding, die de 

factuurbestanden omzet naar DICO formaat en doorstuurt naar de opdrachtgevers. TANS 

klanten die hiervan gebruik willen maken dienen een account te openen bij eVerbinding. 

TANS levert 2 toepassingen aan haar klanten waarmee facturen aan de bouw aangeleverd 

worden, TALIS en Promatie Verticaal Transport. Beiden hebben een verschillende 

afhandeling. 

Vanuit TALIS wordt er bij het aanmaken van een factuur desgewenst ook een XML bestand 

aangemaakt. Dit bestand kan naar eVerbinding gestuurd. Aan de hand van het unieke klant 

ID stuurt eVerbinding de factuurgegevens door. 

Vanuit Promatie kan geen bestand aangemaakt worden maar kan de PDF factuur 

doorgestuurd worden naar eVerbinding. 

Stappenplan. 

Wat moet je doen om snel en veilig te kunnen e-factureren. 

• Zorg er voor dat de unieke klant ID* is ingevoerd bij de debiteur in TALIS of Promatie.  

Maak een testfactuur en controleer of het unieke nummer ook in het bestand of op de PDF 

staan. 

• Zorg er voor dat je als leverancier zelf ook een unieke ID hebt. 

• Maak een account aan bij eVerbinding 

• Stuur na het factureren het bestand of PDF naar het e-mailadres dat je hebt gekregen van 

eVerbinding. 

Goed om te weten 

• *Het unieke ID kan een GLN code, KvK nummer, IBAN nummer, of BTW nr. zijn. De 

voorkeur gaat uit naar de GLN code. Deze worden beheerd door GS1 Nederland. Je dient 

als aanbieder van de factuur ook zelf een unieke code te hebben, zodat eVerbinding weet 

van wie het bestand of PDF afkomstig is.  

• Het xml bericht dat vanuit TALIS wordt gegenereerd is niet gemaakt volgens het DICO 

formaat. Wij hebben gekozen voor het Peppol formaat, dat internationaal erkend is volgens 

de UBL standaard. eVerbinding zet het bestand om van Peppol naar DICO. 

 

Deze informatie is ter beschikking gesteld door TANS. Automatisering voor transport en logistiek 

www.tans.net 
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