Hoe kan ik een Quick Response (QR) code toevoegen aan mijn factuur?
Gebruik je bij ons het Onderweg+, Slim Boekhouden, Slim Boekhouden + of Slim Boekhouden Max
abonnement? Dan heb je de mogelijkheid om op verkoopfacturen een QR-code toe te voegen.
Om die QR-code op de factuur toe te voegen, dien je eerst wat instellingen na te lopen binnen je
account:
-

Ga naar de map Instellingen > Algemene instellingen > Algemene instellingen
Zet het vinkje aan bij optie ‘QR-codes’ om gebruik te maken van QR-codes bij alle betaalwijzes
die dit ondersteunen,

-

Klik vervolgens op ‘Opslaan’.

Aan de hand van de bovenstaande instelling wordt bij het aanmaken van een nieuwe Factuur layout,
automatisch de elementen ‘QRCode’ en ‘QRCode uitleg’ op de layout getoond.
Voor het aanmaken van een nieuwe Factuur layout, verwijzen we je naar de handleiding Factuur- en
offerte layout maken op onze kennisbank.
Vanaf Onderweg+ kun je jouw factuur layouts helemaal naar eigen hand zetten. Dit kun je doen door
middel van:
-

Ga naar de map Inkomsten > Instellingen > Overzicht layouts
Open de desbetreffende Factuur layout waarin je wil bepalen waar en hoe groot de QR-code op
de factuur dient te worden weergegeven.

Je komt nu in de layout editor. Hier kun je de layout helemaal maken zoals je dat zelf wilt.
-

Open ‘Actieve layout elementen instellen’
Zet het vinkje aan voor de elementen ‘QRCode’ en ‘QRCode uitleg’

De elementen ‘QRCode’ en ‘QRCode uitleg’ worden nu zichtbaar op factuur layout getoond.
Je kunt de elementen met de muis verslepen, groter of kleiner maken.

Als je het element aanklikt, opent zich rechts de ‘layout element instellingen’.
Je kunt daarin de X, Y en breedte de nauwkeurige plek en het formaat van de QR-code specificeren.

Het fomaat die als standaard wordt aangehouden voor A4 is minimaal 2cm x 2cm, bij een toestelafstand
van 20 cm.
Vervolgens kun je bepalen bij welke ondersteunde betaalwijze de QR-Code op de factuur zal worden
getoond:

-

Klik op een beschikbare Betaling:
o Overschrijven
o Overig betaald

Je wordt met een snelkoppeling direct geleid naar de ‘Tekst Betaalinstructies’ van de desbetreffende
betaalwijze.
Hier kun je aangeven of je de QR-code wilt tonen op de factuur. Waarschijnlijk gebruik je voor het
verzenden van Facturen de betaalwijze ‘Overschrijving’, dus die pakken we als voorbeeld:
-

Zet het vinkje aan voor ‘Toon QR-code op de factuur.

-

Geef een stanBetaalinstructie

De ‘Tekst bij QR-code’ is gekoppeld aan element ‘QRCode uitleg’, maar niet afhankelijk van het element
‘QRCode’.
Zo kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om binnen je Factuur layout het element ‘QRCode uitleg’ uit te
zetten en in plaats daarvan gebruik te maken van het element ‘Toelichting betaling’, waarmee je alleen
de Tekst betaalinstructie op de factuur laat weergeven.
Voorbeeld Tekst bij QR-code:
====================
Je kan deze factuur op twee manieren betalen:

-

Je scant de QR-code met de mobiel-bankieren app van uw bank (als dit kan met uw mobiel
bankieren app), of;
Je scant de QR-code met de camera-app en neem vervolgens de gegevens over bij uw betaling.
Dat kan via internetbankieren, via mobiel bankieren of op het overschrijvingsformulier van uw
bank:
- Een QR-code scannen met je Android smartphone;
Stap 1: Open de camera-app op je Android smartphone en schakel Google Lens in
Stap 2: Richt je smartphone op de QR-code
Stap 3: Tik op de melding onderin je beeldscherm
-

Een QR-code scannen met je iPhone;
Stap 1: Open de camera-app op je iPhone
Stap 2: Richt je iPhone op de QR-code
Stap 3: Tik op de melding om de webbrowser Safari te openen. Is het link naar een
website? Controleer dan even of de website wel betrouwbaar is. Je kan een preview van
de website bekijken door op de melding enkele seconden te drukken.

======================
-

Klik op de knop ‘Opslaan’ binnen de Instellingen van Betaalwijze Overschrijving.
Met de knop ‘Terug’ keer je weer terug naar de Factuur layout
Met knop ‘Opslaan’ bevestig je de wijzigingen binnen de factuur layout van toepassing.

Klaar!
Wanneer je een nieuwe factuur aanmaakt met de desbetreffende factuur layout, wordt er een QR-code
gegeneerd op basis van de European Payments Council (EPC) standaard.
De European Payments Council (EPC) heeft een openbare standaard ontwikkeld om alle betaalgegevens
die nodig zijn voor een gewone Europese overboeking in een QR-code te zetten: het bedrag, het IBAN
van de ontvanger, de naam van de ontvanger en een omschrijving of betaalreferentie.
Dankzij EPC QR-codes kunnen betalers met een mobiele telefoon makkelijker overboeken, zonder
vergissingen of tikfouten te maken. De begunstigde zet aan de hand van deze opties de juiste
betaalgegevens in een QR-code en de betaler moet die QR-code alleen maar met een bankapp scannen
om over te boeken.
Hoe kun je deze QR-code scannen?
Er zijn heel veel apps in de App Store en Play Store waarmee je QR-codes kunt scannen met je
smartphone (of tablet). Deze gratis apps bevatten vaak reclame. Maar wist je dat je iPhone (vanaf iOS
11) of Android smartphone (vanaf Android 9) tegenwoordig zelf een ingebouwde QR-scanner heeft?
De QR-code van de EPC kun je scannen met de mobiele apps van sommige banken. Alleen de ING Bank
en Bunq ondersteunen deze EPC standaard.

De opdracht voor de overboeking wordt dan klaargezet in je bankapp. Je moet die opdracht eerst in je
bankapp goedkeuren voordat die wordt uitgevoerd.
Banken zoals bijvoorbeeld de Rabobank, ABN-AMRO, KNAB, SNS, Triodos ondersteunen deze EPC
standaard niet. Helaas worden alleen iDeal QR codes ondersteund.
Wanneer je een EPC QR-code met een generieke QR-scanner scant, zie je meestal een tekstbestandje op
je smartphone waar de app verder niets mee doet. De gegevens van het tekstbestandje kun je
overnemen bij je betaling via internetbankieren, via mobiel bankieren of op het overschrijvingsformulier
van je bank.
Hoe kun je deze QR-code veilig gebruiken?
Voor meer informatie over veilig gebruik van QR-codes, kunnen we je doorverwijzen naar de website
van Betaal Verening met behulp van de onderstaande hyperlink:
https://www.betaalvereniging.nl/actueel/achtergrondinformatie/in-het-kort/betalen-met-qr-codes-inhet-kort/
Toekomst?
Apple werkt aan een nieuwe manier om met Apple Pay te betalen. Straks kunnen gebruikers een QRcode scannen of laten scannen om geld over te maken.
Apple Pay werkt nu alleen nog maar contactloos met een zogenoemde NFC-verbinding. Dat is
vergelijkbaar met de werking van contactloze betaalkaarten. In iOS 14 wordt daar betalen via QR-codes
aan toegevoegd.
Gebruikers zouden een QR-code van de winkelier kunnen scannen met de camera van hun iPhone, en
vervolgens een Apple Pay-betaling te zien krijgen die zij kunnen voldoen. Andersom werkt het ook: door
een QR-code op het scherm door de winkelier te laten scannen.
Het is nog niet duidelijk wanneer Apple de functie aan iOS 14 wil toevoegen. Mogelijk is dat pas in een
latere vervolgupdate.

