Nijlen neemt mee het voortouw op e-facturatie
NIJLEN – Na een carrière van 20 jaar in de informatica, besloot Bart Van der Donck (44) uit
de Kapellebaan om met een eigen computerprogramma te beginnen. Het programma werd
'myKMO' gedoopt en is vooral gericht op e-facturatie.
“Eigenlijk is het een vrij algemeen facturatieprogramma, voor alle soorten zelfstandigen,” vertelt
Bart, “maar dan met de nieuwste standaarden voor e-facturatie. Na de eerste testmaanden, zijn er
intussen al zes zelfstandigen die myKMO gebruiken. Die zijn vooral enthousiast over hoeveel tijd
ze besparen bij de administratie.”
Het innovatieve karakter ligt vooral in de hypermoderne e-facturatie. Sinds 1 april 2019 is efacturatie immers verplicht voor de overheden. Niet zo verwonderlijk, want een volledige overstap
naar e-facturatie zou een besparing opleveren van maar lieftst 3,5 miljard Euro per jaar, zo lezen we
op de website van de Belgische Overheid. Kort samengevat: elke papieren factuur kost een bedrijf
gemiddeld 20 Euro - het hele verwerkingsproces inbegrepen uiteraard.
“In Scandinavië en Nederland bestaat e-facturatie al veel langer”, vertelt Bart. “Voor alle
duidelijkheid, het gaat hier niet enkel om PDF-bestanden bij emails, maar ook om databestandjes
die door het boekhoudprogramma automatisch ingelezen worden. Het is dan ook begrijpelijk dat
vooral boekhouders dit met argusogen volgen. Enerzijds vrezen ze dat de computer hun werk zal
overnemen. Maar anderzijds zien ze ook dat dit veel sneller is, en ze zich meer kunnen bezighouden
met de echte accountancy.”
Onze regio neemt op dit vlak dus mee het (digitale) voortouw in België. MyKMO werd immers van
A tot Z in Nijlen ontwikkeld tijdens 2017-2019, en dit zowel conform de Belgische als de Europese
standaarden voor e-facturatie. Echt Made in Nijlen dus. “Maar zonder broer Tim (die boekhouder is,
nvdr.) zou het me zeker niet gelukt zijn”, lacht Bart.
Voor meer informatie kan u terecht op www.myKMO.be of 03 337 43 37.

