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1. VOORBEREIDEN VAN FACTUREN 
 

Het is belangrijk om een goede voorbereiding te hebben om een zo vlot mogelijk proces te 

garanderen, hier geven we alle info die nodig is om optimaal die voorbereiding te doen. 

 

De volledige werking geldt zowel voor Aan- als Verkoopfacturen.   

 

Even belangrijk is te weten wat eigenlijk aanzien wordt als een factuur! 

Wat moet er wettelijk gezien op een factuur staan? 

• Het woord 'factuur'; 

• Datum en volgnummer van factuur; 

• Naam en adres van maatschappelijke zetel van de uitreiker; 

• Het nummer van de bankrekening; 

• Het BTW-nummer / ondernemingsnummer; 

• Leveringsdatum; 

• Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte dienst, 

alsmede het BTW-tarief;  

• Prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende 

BTW-tarieven van toepassing zijn); 

• Bedrag van de verschuldigde BTW (eventueel per tarief); 

• Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet aan 

de BTW onderworpen is; 

• Plaats waar de factuur werd opgemaakt en datum; 

Bron: https://www.unizo.be/advies/welke-vermeldingen-moeten-er-op-de-factuur-staan-1 
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1.1 MANUELE FACTUREN 
Uw klanten sturen hun facturen manueel door, maw fysieke facturen. De overgrote meerderheid 

van facturen bevatten op de achterkant de verkoopsvoorwaarden. Om kosten te beperken en de 

performantie hoog te houden, leest de OCR-applicatie deze verkoopsvoorwaarden niet (oftewel: 

hij leest de pare bladzijden niet).  

1.1.1 SORTEREN 

Alvorens de facturen in te scannen kan u ze best per klant sorteren en alle ‘aanhangsels’ 

verwijderen (nietjes, post-it, enz…). 

1.1.2 SEPAREREN 

1.1.2.1 D-Sticker 

Op elke voorpagina van de factuur kleeft u een D-sticker. Deze bladzijde wordt dan volledig 

door het systeem ‘gelezen’ (OCR) (zie ook 2.1.)  

 

 

 

In geval van facturen die uit meervoudige bladen bestaan, zullen enkel de oneven bladzijden 

door de OCR ‘gelezen’ worden, gezien toch meestal de verkoopsvoorwaarden op de 

achterkant staan. 

1.1.2.2 A-Sticker 

Op elke bijlage die u ook graag wil inscannen omdat u die digitaal wil opslaan, kleeft u een A-

sticker. Deze pagina’s - en alle volgende - worden niet door de OCR ‘gelezen’, maar wel 

gedigitaliseerd (PDF-bestand). Dit heeft bijgevolg geen invloed op de performantie van de 

OCR machine. 

 

 

 

Enkel de eerste bladzijde van een factuur of de eerste bladzijde van de bijlagen dient u te 

voorzien van een sticker. 

 

De D-sticker kleeft u op de factuur waar de meest relevante gegevens op 

staan: identificatiegegevens van de leverancier; Factuurnummer; prijzen; etc. 

Het systeem weet dan aan de hand van de D-sticker wat te doen.  
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Het separeren van de facturen kan ook digitaal gedaan worden. Indien de klant één grote pdf 

met al zijn facturen heeft doorgestuurd, kan u met een PDF reader1 deze facturen ook gaan 

separeren met een D of A sticker, weliswaar dan met een digitale sticker. Door middel van de 

stempel functie kan u heel eenvoudig de stickers plakken. 

 

1.2 DIGITAAL VERSTUURDE FACTUREN 
Uw klanten sturen hun facturen digitaal door. Hier zijn echter 2 mogelijkheden, een ingescande 

factuur door de klant of een elektronische factuur.  

1.2.1 INGESCANDE FACTUREN 

De klant scant zelf zijn facturen en stuurt ze door? Hier moeten de scans uiteraard voldoen 

aan de minimum vereisten (zie 2.2). 

Indien de klant per factuur een pdf bestand stuurt, hoeft u ze enkel in de correcte map op te 

slaan en verloopt alles verder zoals bij de manueel gescande documenten. Indien de klant 

alle facturen in 1 pdf doorstuurt, dient u ze nog wel te separeren. (zie 1.1.2). 

1.2.2 ELEKTRONISCHE FACTUREN 

Onder een elektronische factuur verstaan we dat het een digitaal bestand is (maar geen pdf) 

dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het 

andere systeem. Het is dus in een digitale vorm, net als een video of foto dat op de computer 

staat.  

Op dit moment is er nog geen wereldwijde standaard voor de e-factuur. Veelgebruikte 

formaten zijn EDI en UBL (gebaseerd op XML).  

De UBL’s kunnen ineens ingelezen worden in het boekhoudpakket. Hier is geen OCR nodig. 

                                                             
1 De meest gekend is Adobe Acrobat Reader®, maar er zijn er nog vele anderen op de markt. 
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2. FACTUURHERKENNING (OCR) 

2.1. WAT IS OCR 

Optical Character Recognition of in het Nederlands : Optische Tekenherkenning is een 

transformatie waarbij uit een afbeelding van een tekst door middel van patroonherkenning alle 

tekens uit de afbeelding als zodanig worden herkend en apart opgeslagen door een software 

programma. De tekst uit een afbeelding wordt als het ware omgezet in bewerkbare tekst.  

Als u facturen inscant, gaat de OCR deze facturen dus uitlezen en interpreteren. Omdat de grote 

meerderheid van fysieke facturen op de achterkant de verkoopsvoorwaarden bevat, worden 

enkel de oneven pagina’s ingelezen in de OCR software.  

Wat doet de OCR machine precies? 

• Splitst PDF bestanden (aan de hand van de D en A stickers) 

• Genereert een PDF met hoge compressie 

• Genereert samen met de PDF een XML bestand  

 

XML : Bevat zeer relevante digitale gegevens van de gekoppelde factuur dat vele opties 

biedt, bijvoorbeeld het importeren van de facturen in een boekhoudpakket.    

 

2.2. MINIMUM VEREISTEN VOOR EEN GOEDE SCAN 

Het scannen van de facturen is meteen ook de meest kwetsbare schakel in het geheel. Het is 

belangrijk een goede scan te hebben om de OCR optimaal zijn werk te kunnen laten doen.  

Een goed scan toestel is dan ook noodzakelijk, hij moet namelijk in staat zijn volgende 

kwaliteiten te bieden: 

- Minsten 300Dpi 

- Recto/verso scans 

- Kleur 

- PDF bestand 

- Niet gecomprimeerd 

- Whitepage removal (AF) 
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2.3. WAT WORDT HERKEND (GELEZEN)? 

Als de OCR wordt geactiveerd op uw gescande facturen, dan herkend hij zelf volgende dingen: 

- BTW nummer van leverancier 

- Factuurnummer 

- Factuurdatum 

- Vervaldatum 

- Gestructureerde mededeling 

- Bedragen (netto, BTW, totaal) 

In onderstaand voorbeeld staat rechts de factuur en links de data die door de OCR gelezen is: 

 

In sommige gevallen kunnen bepaalde velden ‘getraind’ worden. Dit komt bijvoorbeeld wel eens 

voor bij factuurnummers. Wij ‘leren’ of trainen dan het systeem de consistentie van de 

factuurnummer voor een bepaalde leverancier te herkennen, zodat die de volgende keer perfect 

wordt gezien. 

Ook Buitenlandse facturen worden op dezelfde manier uitgelezen en herkend. 
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2.4. WAT WORDT NIET HERKEND (GELEZEN)? 

U begrijpt dat het scannen uiteraard ook zijn valkuilen en beperkingen heeft. Naast correct 

werkende hardware (scanner, netwerk,…) kunnen er ook door de gebruiker foutjes gemaakt 

worden (facturen die verkeerd in de scanner zijn gestoken, pdf’s in verkeerde map gekopieerd,..) 

Wat voor het menselijke oog misschien wel te lezen is, kan voor een machine soms moeilijker te 

interpreteren zijn. Zo kan bij onduidelijke scans een B voor een 8 gelezen worden of omgekeerd. 

Ook de facturen zelf moeten aan wat vereisten voldoen. Hier volgen enkele voorbeelden van 

facturen die moeilijk te lezen zijn. 

 

Het woord ‘moeilijk’ is letterlijk te interpreteren. Het kan immers zijn dat het 

systeem alsnog de tekst herkend, maar indien niet, dan weet u in ieder geval enkele 

mogelijke oorzaken. 

 

2.4.1. HANDGESCHREVEN FACTUREN 

Het spreekt voor zich dat geschreven tekst niet optimaal gaat herkend worden door de OCR 

software. 

 

2.4.2. GEKLEURDE OF GESPIKKELDE ACHTERGROND 

Facturen met een andere kleur van achtergrond of gespikkelde achtergrond, kan het ‘lezen’ 

aardig bemoeilijken. 
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2.4.3. VORMELIJKE EIGENSCHAPPEN 

2.4.3.1. Design facturen 

Zwarte achtergrond met witte letters, of een factuur dat een bepaald design van is gemaakt 

daagt de OCR machine ook uit. 

 

2.4.3.2. Markeren van woorden of bedragen 

Markeren met een fluostift, bijgeschreven tekst die ‘over’ de afdruk gaat, stempels of 

doorstreepte gegevens kunnen ook hier het ‘lezen’ bemoeilijken.  
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2.4.3.3. Afdrukken van matrixprinters of documenten van slechte kwaliteit 

Een lichte afdruk zoals in dit voorbeeld is ook voor de OCR een hele uitdaging. 

 


