
De bouw gaat factureren 
via DICO versie SALES005, 

vanaf 1 januari 2022.

Toolkit voor
initiatiefnemers



Factureren in de bouw kan beter, efficiënter, 
voordeliger én sneller. Daarom gaat de bouw op 
1 januari 2022 over op elektronisch factureren 
volgens DICO versie SALES005. 

Door de overstap op deze vorm van factureren, 
besparen we tussen de 20 en 50 procent op de 
verwerkingskosten - tot wel €5 per factuur. Voor 
leveranciers is het voordeel dat facturen sneller en 
veilig in behandeling worden genomen. 

Om te zorgen dat iedereen in de sector mee kan 
in deze update, is er de website e-factureren-
indebouw.nl met uitleg en adressen. Ook hebben 
we een aantal communicatiemiddelen voorbereid 
voor de koplopers, te vinden in dit document en ook 
op www.e-facturerenindebouw.nl/downloads.

De middelen zijn bedoeld voor het uitdragen van de 
boodschap naar relaties en collega’s. Zo kunnen 
we zoveel mogelijk mensen helpen bij deze update. 

Heb je vragen of heb je behoefte aan andere 
materialen, neem dan contact met ons op via 
info@e-facturerenindebouw.nl

mailto:info%40e-facturerenindebouw.nl?subject=


1 Brief intern

2 Brief voor leveranciers

3 Tekst voor website

4 Teksten social media

5 Persbericht fase 1

6 Overig materiaal

Er is ook beeldmateriaal beschikbaar, zoals 
logo’s, foto’s, een e-mail handtekening, een 
advertentie en een PowerPoint-presentatie. 
Je vindt deze materialen (ook) op 
www.e-facturerenindebouw.nl/downloads.

http://www.e-facturerenindebouw.nl/downloads


Subject: Nieuwe vorm van factureren per 1/1/2022 

Beste collega,

Factureren in de bouw kan beter, efficiënter, voordeliger én sneller. 
Daarom gaat de bouw op 1 januari 2022 over op elektronisch factureren 
volgens DICO versie SALES005. Ook wij willen vanaf die datum facturen 
ontvangen volgens DICO versie SALES005. 

Door als sector over te stappen op deze vorm van factureren, besparen we 
tussen de 20 en 50 procent op de verwerkingskosten. Voor leveranciers is 
het voordeel dat facturen sneller en veilig in behandeling worden genomen. 

Om te zorgen dat iedereen mee kan in deze update, is de website 
e-facturerenindebouw.nl ingericht met alle informatie die nodig is. 
Diverse leveranciers van oplossingen staan klaar om bedrijven te 
helpen bij deze update. 

Ook wij zullen onze relaties helpen waar we kunnen. Daarvoor hebben we 
om te beginnen een aantal communicatiematerialen klaarstaan. Die vind 
je <xxxx>. Ook op e-facturerenindebouw.nl vind je veel informatie. Deel die 
waar mogelijk. Samen maken we van deze update een succes. 

Met vriendelijke groet,

<afzender>

 

1. Brief intern 

Versie 1. Brief/e-mail - 
wij zijn klaar met de update, 
maar onze leveranciers nog niet

Factureren in de bouw? Dat 
doen we voortaan volgens 

DICO versie SALES005.

e-facturerenindebouw.nlvoor 01/01/2022

Het is belangrijk dat de interne organisatie geïnformeerd is over de 
update naar e-factureren volgens DICO versie SALES005. Hiervoor 
hebben we een tweetal brieven beschikbaar. Een versie voor als je 
al werkt met DICO versie SALES005 en een versie om intern aan te 
kondigen dat je gaat updaten. 

Kies de versie die voor jou geschikt is, vul en pas die waar nodig aan 
en gebruik deze in combinatie met de e-mailhandtekening. 

http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads


Subject: Nieuwe vorm van factureren per 1/1/2022 

Beste collega,

Factureren in de bouw kan beter, efficiënter, voordeliger én sneller. Daar-
om gaat de bouw op 1 januari 2022 over op elektronisch factureren volgens 
DICO versie SALES005. 

Ook wij willen vanaf die datum facturen gaan <versturen / gaan versturen en 
ontvangen> volgens DICO versie SALES005. Zo kunnen we tot 50% besparen 
op de kosten van facturen en worden die bovendien sneller en veiliger in 
behandeling genomen. 

Dit betekent een update van onze werkwijze – in elk geval op financieel-ad-
ministratief gebied. <Voor ons, en voor onze leveranciers.> Een verandering 
ten goede, maar ook die kosten soms wat moeite. Wat we precies gaan 
doen en wanneer laten we je weten <op xxxx/via xxxx>. 

Op de website e-facturerenindebouw.nl vind je alvast meer informatie over 
deze efficiëntere manier van factureren. Deel die waar mogelijk. Samen 
maken we van deze update een succes. 

Met vriendelijke groet,

<afzender>

 
Factureren in de bouw? Dat 

doen we voortaan volgens 
DICO versie SALES005.

e-facturerenindebouw.nlvoor 01/01/2022

1. Brief intern 

Versie 2. Brief/e-mail - 
we gaan updaten

Het is belangrijk dat de interne organisatie geïnformeerd is over de 
update naar e-factureren volgens DICO versie SALES005. Hiervoor 
hebben we een tweetal brieven beschikbaar. Een versie voor als je 
al werkt met DICO versie SALES005 en een versie om intern aan te 
kondigen dat je gaat updaten. 

Kies de versie die voor jou geschikt is, vul en pas die waar nodig aan 
en gebruik deze in combinatie met de e-mailhandtekening. 

http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads


Subject: Nieuwe vorm van factureren per 1/1/2022 

Beste relatie,

Elk jaar worden er in de bouw miljoenen facturen verstuurd. Het maken en 
het verwerken daarvan gaat niet altijd goed en kost ons allemaal veel tijd en 
dus geld. Het kan beter, efficiënter, voordeliger én sneller. Daarom gaat de 
bouw op 1 januari 2022 over op elektronisch factureren volgens DICO versie 
SALES005. Ook wij willen vanaf die datum facturen ontvangen volgens DICO 
versie SALES005. Zo blijf je zeker van veilige (en snelle) betaling.

In bijgevoegde folder lees je meer over deze manier van factureren. Op de 
website e-facturerenindebouw.nl vind je  nog meer informatie. Mocht je 
toch problemen ondervinden met het omschakelen naar e-factureren vol-
gens DICO versie SALES005, neem dan contact met ons op. Samen vinden 
we zeker een oplossing. 

Met vriendelijke groet,

<afzender>

 

Factureren in de bouw? Dat 
doen we voortaan volgens 

DICO versie SALES005.

e-facturerenindebouw.nlvoor 01/01/2022

2. Brief en folder 
Voor relaties die nog niet elektronisch factureren 
volgens DICO versie SALES005 is er deze folder. 
Gebruik het begeleidend schrijven zoals hieronder 
opgesteld en stuur het pdf-bestand mee als bijlage. 
Printen kan natuurlijk ook. Je vindt de folder (ook) op 
www.e-facturerenindebouw.nl/downloads.

        

Elk jaar worden er in de bouw miljoenen facturen 
verstuurd. Het is minder foutgevoelig, efficiënter, 
voordeliger én sneller om dat elektronisch te doen, 
volgens een vaste standaard. Daarom gaat de bouw 
over op factureren met DICO versie SALES005. Op 1 
januari 2022 is het zover. Zorg dat je er klaar voor bent.

Miljoenen facturen, één taal
De DICO Standaard SALES005 is een 
set afspraken tussen fabrikanten, 
groothandels, bouw-, onderhouds- 
en installatiebedrijven en woning- 
corporaties over wat er waar in een 
elektronische factuur moet staan.  
Dit is de standaard die de bouw gaat 
toepassen voor elektronisch factureren. 

Elektronisch factureren, 
lekker efficiënt
Een elektronische of e-factuur is 
een rekening die in de vorm van een 
databestand wordt gemaakt, verstuurd, 
ontvangen, verwerkt en gearchiveerd. 
Zonder dat daar een mens aan te pas 
komt. De kosten voor de factuurstroom 
aan de betalende kant kunnen zo met 
wel 25 tot 50 procent dalen. Facturen 
kunnen bovendien sneller en veiliger 
worden betaald. En dat is winst voor 
iedereen. 

 Minder werk, minder fouten
Het grootste voordeel is efficiency - je hoeft 
de gegevens op de factuur niet zelf in te vullen 
en de ontvanger hoeft dat ook niet. Een goed 
boekhoudprogramma kan namelijk de factuur 
digitaal lezen en de gegevens interpreteren én 
verwerken. Je kunt op verschillende manieren 
facturen aanmaken en veilig versturen volgens 
DICO versie SALES005.

Factureren in de bouw? 
Dat doen we voortaan volgens 

DICO versie SALES005.

Nu updaten
Via de website e-facturerenindebouw.nl is alle informatie 
beschikbaar die nodig is om een goede keuze te maken. 
Diverse leveranciers van facturatie-oplossingen staan 
klaar om bedrijven te helpen bij deze update. 

voor 01/01/2022

Kijk op e-facturerenindebouw.nl

http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads
http://www.e-facturerenindebouw.nl/downloads
http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads


3. Tekst website 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat de 
bouw gaat e-factureren volgens DICO versie SALES005 en 
dat ze die overstap maken. Daarom moeten we allemaal 
helpen om de boodschap te verspreiden onder collega’s, 
relaties en ons netwerk. Plaats bijvoorbeeld deze tekst op 
je eigen website. Afbeeldingen om te gebruiken staan bij 
downloads. Als je tekst wilt aanpassen en/of je eigen rol in 
dit project wilt vermelden, dan kan dat uiteraard.

UPDATE: de bouw gaat e-factureren volgens DICO versie 
SALES005
Elk jaar worden er in de bouw miljoenen facturen verstuurd. Het maken, maar 
vooral het verwerken daarvan kost de sector veel tijd en geld. Dat kan beter, 
efficiënter, voordeliger én sneller. Daarom gaat de bouw op 1 januari 2022 over op 
elektronisch factureren volgens DICO versie SALES005. Bedrijven die producten 
of diensten leveren aan bouwondernemingen moeten dan gaan factureren volgens 
DICO versie SALES005. Zo ben je ook na 1 januari zeker van veilige (en snelle) 
betaling. 

Initiatief uit de praktijk
Begin 2020 is een groep bouw- en techniekbedrijven samen met Bouwend 
Nederland en ondersteund door Ketenstandaard Bouw en Techniek, een initiatief 
gestart om van elektronisch factureren een standaard werkwijze te maken. Daarbij 
is gekozen voor de DICO Standaard, versie SALES005: een afspraak over de 
gegevens in en de indeling van de factuur. Door deze standaard (voorheen S@les in 
de bouw) kunnen bedrijven beter, veiliger en sneller met elkaar communiceren. 
De DICO Standaard is in beheer bij Ketenstandaard. Per 1 januari 2022 gaat de 
bouw dus factureren via deze standaard, en moeten bedrijven hun systeem 
geüpdatet hebben. Niet updaten betekent dat facturen per 1 januari 2022 niet 
meer in behandeling genomen kunnen worden. 

We doen het samen
Overgaan op de DICO Standaard is vergelijkbaar met het updaten van je computer: 
alles communiceert beter met elkaar, er is minder kans op fouten en alles werkt 
wat sneller. Moeilijk is het niet, al zal het voor sommige bedrijven een grotere stap 
zijn dan voor anderen. Maar daar krijg je dan wel tijdsbesparing, meer inzicht en 
meer veiligheid voor terug. Een e-factuur wordt bovendien gemiddeld zeven dagen 
eerder betaald dan een papieren factuur. Op de website e-facturerenindebouw.nl 
vind je alle informatie die nodig is. Diverse leveranciers van facturatie-oplossin-
gen staan klaar om je te helpen bij deze update. Kijk op e-facturerenindebouw.nl  
e-facturerenindebouw.nl 

 

http://e-facturerenindebouw.nl 


SoMe1.
Factureren in de bouw kan beter, efficiënter, 
voordeliger én sneller. Daarom gaat de bouw 
op 1 januari 2022 over op elektronisch 
factureren volgens DICO versie SALES005. 
Update nu, zo ben je straks verzekerd van 
veilige (en snelle) betaling. Kijk op 
www.e-facturerenindebouw.nl

             

SoMe2.
Door als sector over te stappen op elek-
tronisch factureren volgens DICO versie 
SALES005 besparen we tussen de 20 en 50 
procent op de verwerkingskosten. Dat is winst 
voor iedereen. Update dus nu, zo dan ben je 
straks verzekerd van veilige (en snelle)  beta-
ling. Kijk op www.e-facturerenindebouw.nl

             

SoMe3.
Elk jaar worden er in de bouw miljoenen 
facturen verstuurd. Het maken, maar vooral 
het verwerken daarvan kost de sector veel 
tijd en geld. Daarom gaat de bouw over op 
elektronisch factureren volgens DICO versie 
SALES005. 
Kijk op www.e-facturerenindebouw.nl

SoMe4. 
Updaten naar factureren volgens DICO versie 
SALES005 moeilijk? Nee, maar wel belang-
rijk. Kijk op www.e-facturerenindebouw.nl
hoe je zorgt dat je facturen ook na 1 januari 
in behandeling kunnen worden genomen.

             

SoMe5.
Wij zijn al over op elektronisch factureren 
volgens DICO versie SALES005. Ben jij ook al 
zover?  Kijk op www.e-facturerenindebouw.nl 
hoe je dit aanpakt. 

             

SoMe6.
Op 1 januari 2022 gaat de bouw over op 
e-factureren volgens DICO versie SALES005. 
En dat is niet meer zo ver weg. Update dus 
snel je factuursysteem. Hulp nodig? Kijk op  
www.e-facturerenindebouw.nl

             

SoMe7
Tot wel € 5,- besparen per factuur? De 
bouw gaat het doen - op 1 januari 2022 
gaan we over op e-factureren volgens DICO 
versie SALES005.  Doe ook mee: kijk op  
www.e-facturerenindebouw.nl

4. Social media berichten 
Toelichting: plaats deze berichten op je social 
media om je relaties te vertellen over de 
invoer van e-factureren volgens DICO versie
SALES005. Afbeeldingen om te gebruiken 
staan bij downloads. Gebruik als je wilt de 
hashtags #efactureren #dico #update #bouw

http://www.e-facturerenindebouw.nl 
http://www.e-facturerenindebouw.nl 
http://www.e-facturerenindebouw.nl 
http://www.e-facturerenindebouw.nl 
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http://www.e-facturerenindebouw.nl


  

allemaal sneller en veiliger.” Niet updaten kan betekenen dat facturen per 
1 januari 2022 niet meer in behandeling genomen worden. 
“Dit scheelt de sector miljoenen euro’s per jaar!” - Joppe Duindam, 
Bouwend Nederland

Niet moeilijk, wel belangrijk
Moeilijk? “In principe niet,” zegt Duindam “al zal het voor sommige 
bedrijven een grotere stap zijn dan voor anderen. Als je ERP-pakket al DICO 
klaar is, maar je maakt nog geen gebruik van versie SALES005, is het geen 
wereld van verschil. Maar als je nu nog facturen per post verstuurt, dan 
gaat er in je proces natuurlijk wat meer veranderen.” Dat heeft dan wel als 
voordeel dat elektronisch factureren sneller gaat, minder kans op fouten 
heeft, meer veiligheid biedt en tijd en geld bespaart. Een e-factuur wordt 
bovendien gemiddeld zeven dagen eerder betaald dan een papieren factuur. 
“Dit scheelt de sector miljoenen euro’s per jaar!”, zegt Duindam. “De hele 
bouw is er dus bij gebaat om vanaf 1 januari 2022 DICO versie SALES005 als 
standaard werkwijze te gaan gebruiken.”

We doen het samen
DICO facturen zijn te versturen vanuit een boekhoudpakket of ERP-soft-
ware, mits die daarvoor geschikt is. Veel softwareleveranciers bieden deze 
mogelijkheid al, of zijn die aan het ontwikkelen. Ook zijn er online services 
en apps. Via de website e-facturerenindebouw.nl delen de initiatiefnemers 
alle informatie die nodig is om een goede keuze te maken. Diverse leveran-
ciers van facturatie-oplossingen staan klaar om bedrijven te helpen bij deze 
update. Kijk op e-facturerenindebouw.nl 
 
OVER E-FACTUREREN IN DE BOUW
E-factureren in de bouw volgens DICO versie SALES005 is een initiatief van 
TBI, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Koenders Totaalbouw, Ballast Nedam, 
Strukton, Unica, UnifiedPost, Van Wijnen, Volker Wessels, Ketenstandaard 
Bouw en Techniek en Koninklijke Bouwend Nederland. Dit doen zij niet al-
leen. Ook bouwpartners, materiaal- en softwareleveranciers zijn betrokken 
bij de plannen. Op www.e-facturerenindebouw.nl vind je een overzicht.
Samen helpen we de bouw, infra en techniek updaten naar elektronisch 
factureren met DICO versie SALES005. Want dat is winst voor iedereen. 
        

5. Overig materiaal
Persbericht

UPDATE: de bouw gaat e-factureren volgens DICO versie 
SALES005

Elk jaar worden er in de bouw miljoenen facturen verstuurd. Het maken, 
maar vooral het verwerken daarvan kost de sector veel tijd en geld. Dat kan
beter, efficiënter, voordeliger én sneller. Daarom gaat de bouw op 1 januari 
2022 over op elektronisch factureren volgens DICO versie SALES005. 
Bedrijven die producten of diensten leveren aan bouwondernemingen 
moeten dan gaan factureren volgens deze versie van de standaard. Op 
e-facturerenindebouw.nl staat alle informatie die nodig is om te updaten. 

Initiatief uit de praktijk
Begin 2020 is een groep bouw- en techniekbedrijven samen met Bouwend 
Nederland en ondersteund door Ketenstandaard Bouw en Techniek, een 
initiatief gestart om van elektronisch factureren een standaard werkwijze 
te maken. Daarbij is gekozen voor de DICO versie SALES005: een afspraak 
over de gegevens in en de indeling van de factuur. Door deze standaard 
(voorheen S@les in de bouw) kunnen bedrijven beter, veiliger en sneller met 
elkaar communiceren. DICO wordt al sinds 2002 ontwikkeld en beheerd 
door Ketenstandaard Bouw en Techniek. Per 1 januari 2022 gaat de bouw 
dus factureren volgens deze standaard. 

Update
Op 16 juli 2021 werd het startsein voor de overstap gegeven met de lance-
ring van de website e-facturerenindebouw.nl. Communicatie vindt plaats 
onder het motto ‘update’. Joppe Duindam, die dit project namens Bouwend 
Nederland leidt, legt uit waarom: “Omdat het in wezen ook een update is. 
Bedrijven die facturen sturen aan bouwondernemingen moeten dat op een 
modernere en uniforme manier gaan doen.” Volgens DICO dus: Hij vervolgt:
“Het is vergelijkbaar met het updaten van je computer naar een nieuwere 
versie van Windows. Zo communiceert alles beter met elkaar en werkt het

http://www.e-facturerenindebouw.nl


6. Overig materiaal
Powerpoint presentatie 
Voor ondernemingen en organisaties 
die de boodschap live willen brengen
tijdens bezoeken of gesprekken is 
er een ondersteunende powerpoint 
presentatie beschikbaar. 
Download de presentatie direct van 
www.efacturerenindebouw.nl/downloads.

http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads
http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads
http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads
http://www.efacturerenindebouw.nl/downloads


Online banner 
Handig voor het inrichten van een speciale pagina 
over e-factureren: het standaard headerbeeld. 

E-factureren_banner600x100.png

Advertenties 
Voor gebruik in (verenigings-)bladen hebben we 
een advertentie ontwikkeld op A4 formaat. 
Heb je een ander formaat nodig, neem dan 
contact op met info@e-facturerenindebouw.nl 

E-factureren_advertentie_A4_metafloop.pf

E-factureren_advertentie_A4.pdf

Elk jaar worden er in de bouw miljoenen facturen verstuurd. Op ongeveer 

evenveel manieren. Het maken, veilig versturen en verwerken daarvan kost 

ons als sector allemaal veel tijd en geld. Dat kan beter, efficiënter, voordeliger 

én sneller. Daarom gaan we over op factureren met DICO versie SALES005. Op 

1 januari 2022 is het zover. Bekijk met welke stappen je rekening moet houden. 

Ga naar e-facturerenindebouw.nl

Factureren in de bouw? 
Dat doen we voortaan volgens 

DICO versie SALES005.

voor 01/01/2022

voor 01/01/2022
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www.

OVER E-FACTUREREN IN DE BOUW
E-factureren in de bouw volgens DICO versie SALES005 is een initiatief van 
TBI, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Koenders Totaalbouw, Ballast Nedam, 
Strukton, Unica, UnifiedPost, Van Wijnen, Volker Wessels, Ketenstandaard 
Bouw en Techniek en Koninklijke Bouwend Nederland. Dit doen zij niet al-
leen. Ook bouwpartners, materiaal- en softwareleveranciers zijn betrokken 
bij de plannen. Op www.e-facturerenindebouw.nl vind je een overzicht.
Samen helpen we de bouw, infra en techniek updaten naar elektronisch 
factureren met DICO versie SALES005. Want dat is winst voor iedereen. 

www.e-facturerenindebouw.nl
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