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Facturen in pdf-formaat 
 
 

1. CONTEXT 
 
Een tijdje geleden ontving het secretariaat de vraag van FAMIFED naar het standpunt 
aangaande het ontvangen van facturen in pdf-formaat. 
 
Aangezien deze vraag waarschijnlijk relevant is voor alle OISZ, wordt daarom hier een kort 
overzicht gegeven van de relevante informatie. 
 
 

2. REGELGEVING SPECIFIEK VOOR DE OISZ 
 
Met het koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 
2001 werden met artikel 3 de woorden “papieren of elektronisch” ingevoegd, zodat het 
verantwoordingsstuk voor een boeking zowel een elektronisch als een papieren document 
mag zijn. 
Hieronder vallen dus zeker facturen in pdf-formaat. 
 
 

3. ALGEMENE WETGEVING 
 
Op de website http://www.efactuur.belgium.be/,1  wordt een overzicht gegeven van de 
wetgeving die van toepassing is, en deze wordt hieronder hernomen. 
 
- Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 
wat de factureringsregels betreft 

- Wet van 17 december 2012 tot wijziging van de Belasting over de Toegevoegde Waarde 
(B.S. 21/12/2012) 

- Koninklijk besluit van 19 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 
december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over 
de toegevoegde waarde (B.S. 31/12/2012) 

 
 

  

                                                 
1 Deze website werd gemaakt door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Administratieve 

Vereenvoudiging, en werd geraadpleegd op 22 oktober 2014. 
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4. VEEL GESTELDE VRAGEN 
 
Op de bovenvermelde website staan eveneens een hele lijst met veel gestelde vragen. Vooral 
het gedeelte “consument” is relevant voor de OISZ, aangezien de OISZ facturen ontvangen in 
hun rol als consument. Enkele interessante vragen worden hieronder hernomen, samen met 
het antwoord erop2. 
 

• Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een 

elektronische factuur ? 

Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch formaat, heeft geen 

belang meer, aangezien alle facturen aan dezelfde regels zijn onderworpen en op dezelfde 

wijze moeten worden behandeld. De juridische waarde van een elektronische factuur is 

dus volledig gelijkwaardig aan die van een papieren factuur 
 

• Kan men weigeren om een elektronische factuur uit te reiken of te 

ontvangen ? 

Ja. De elektronische facturatie als middel is onderworpen aan het akkoord van de 

verzender en de ontvanger van de factuur. U kan steeds een elektronische factuur van één 

van uw leveranciers weigeren als u bijvoorbeeld niet beschikt over de noodzakelijke 

informaticamiddelen om de facturen te lezen en te archiveren. 
 

• Moet men vooraf een akkoord sluiten met zijn klant en/of leverancier 

alvorens over te schakelen op elektronische facturatie? 

Ja. Aangezien papieren en elektronische facturen gelijk moeten worden behandeld, kan de 

aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer op dezelfde manier worden 

bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur. Het kan hierbij dus gaan om een 

schriftelijke, al dan niet formele aanvaarding, of stilzwijgende aanvaarding, bijvoorbeeld 

door de verwerking of betaling van de ontvangen factuur door de klant. Uiteraard zijn 

partijen vrij om hun contractuele relaties zelf te regelen. 

 
  

                                                 
2 De vragen en de antwoorden werden integraal overgenomen van de vermelde website. 
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• Kan ik aan een leverancier vragen om tegelijkertijd een papieren en een 

elektronische factuur te sturen? 

Principieel mag voor éénzelfde handeling slechts één factuur, elektronisch of papier, 

worden uitgereikt. Indien toch twee facturen uitgereikt worden, moet één van beide 

facturen (de papieren of de elektronische) de vermelding 'dubbel' bevatten of enige andere 

vermelding dat duidelijk maakt dat het andere exemplaar het 'origineel' is en enkel dat kan 

gebruikt worden voor het recht op aftrek. 
 

• Als je zowel papieren als elektronische facturen ontvangt, kan je ze dan 

op eenzelfde manier archiveren? 

Ja. Als onderneming bespaar je trouwens het meest als je alle facturen elektronisch 

bewaard, zowel binnenkomende als uitgaande facturen. Papieren facturen kun je heel 

makkelijk inscannen. 
 

• Hoe moet ik mijn facturen bewaren ? 

Facturen mogen zowel op papier als elektronisch worden bewaard, ongeacht het 

oorspronkelijke formaat (papier of elektronisch) van de ontvangen factuur. De bewaring 

moet wel de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van deze 

facturen kunnen waarborgen. Dit betekent dat elke mogelijke manipulatie achteraf van de 

facturen moet worden vermeden en dat de onveranderlijkheid van de facturen vanaf de 

uitreiking en ontvangst tot het einde van de bewaringstermijn moet worden gewaarborgd. 

Dit betekent niet dat de vorm of het formaat van de facturen niet mag worden gewijzigd, 

maar wel alleen dan als de waarborgen van authenticiteit en integriteit behouden blijven. 

De wijze waarop deze waarborgen worden verschaft, mag vrij gekozen worden. 

 


