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CEO Pieter Verbruggen ontvangt Oranje Handelsmissiefonds prijs onder toeziend oog van Margriet Vonno, ambassadeur 
Nederland in Signapore, en Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland.

‘5 tips om uw declaratieproces 
internationaal te optimaliseren’

Declaratiesoftware-leverancier SRXP is door ING, KLM 
en het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgeroepen 
tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2017!

Vanwege de winst delen wij: 

Zo hoeft u geen geld meer te verliezen aan uw declaratieproces.
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Ondernemersduo: Pieter Verbruggen en Tommy van Reijen 

Tip 1: Declareer in de cloud
Uit onderzoek van SaaS leverancier Salesforce blijkt dat een derde van de 
bedrijven in Nederland werkt met een software in de cloud. Dit percentage 
groeit exponentieel. Naar schatting wordt er in 2020 ruim 170 miljard euro 
besteed aan cloudservices. 

Bedrijven die snel groeien of groot zijn werken het meest in de 
cloud. Dit komt omdat cloud software goed te schalen is naar 
wens van het bedrijf. Toch zijn er relatief weinig bedrijven die in 
de cloud declareren. Dit aantal groeit wel aanzienlijk. 

Het grote voordeel van werken in de cloud is dat alle data 
wereldwijd centraal, toegankelijk en overzichtelijk is. Papieren 
declaraties en bonnen in excelsheets zijn slecht in te zien door 
de Finance- of HR-afdeling. Deze oude manier van declareren 
is fraudegevoelig en niet efficiënt. Als u medewerkers heeft in 
het buitenland die handmatig declareren is het niet mogelijk 
direct inzicht te hebben uitgaven.

Door in de cloud te declareren is het mogelijk om alle declaraties automatisch en digitaal te verwerken 
op één overzichtelijke online omgeving. Volgens onderzoek van het Aberdeen instituut scheelt dit per 

declaratieformulier 75% in verwerkingstijd.
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Met digitaal declareren is het mogelijk om  
automatische regels in te stellen. Deze regels 
geven vanzelf aan dat een bepaalde uitgave 
niet in lijn is met de regelgeving. Hierdoor kost 
het bijhouden van thresholds geen moeite 
meer. Daarbovenop wordt er real-time  
ingegrepen en worden overmatige uitgaven 
beperkt.

Tip 2: Structuur in uw declaratieproces
Een bottleneck bij het internationale declaratieproces is het hanteren van bedrijfsregels. 
Medewerkers die zelfstandig reizen voor hun werk moeten uitgaven maken. Denk hierbij 
aan etentjes, hotelovernachtingen en overige aanbestedingen. Vaak wordt er meer geld 
uitgegeven dan van tevoren gebudgetteerd is. Vaak kan er pas ingegrepen worden als de 
medewerker weer terug in het land van herkomst is.

‘Het hanteren van automatische regels zorgt gemiddeld binnen 4 
maanden voor afname van 39% van foutief ingeleverde declaraties’

‘Compliancy staat bij het grootbedrijf bovenaan de agenda’
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Om te zorgen dat de reizende medewerkers hun declaraties op tijd indienen is het raadzaam om te 
werken met een systeem dat ondersteund wordt door een app. Met één druk op de knop kan een 
declaratie direct na de uitgave ingediend worden met een foto van de bon. Aangezien niet iedereen 
internet in het buitenland werkt is het ook mogelijk om declaraties offline in te dienen. Alle declaraties 
worden verwerkt zodra er weer internet is. 

Tip 3: Declareer On-The-Road

Ergernis nr. 1 van finance managers is het najagen en controleren 
van foutieve en te laat ingeleverde bonnen. Bij een internationale                 
onderneming zijn veel medewerkers onderweg in verschillende landen. 
Dit maakt het handhaven, najagen en controleren van declaraties nog 
complexer.

‘Een onderzoek binnen SRXP wijst uit dat de reizende werknemers 
geen tijd nemen om na hun business trips hun bonnen te ordenen

Ze hebben geen zin om tijd te besteden aan bijzaken.’

‘Deze verbetering zorgt voor een toename in correcte, op tijd 
ingediende, declaraties’ 

Ergernis opgelost.
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Tip 4: Meer overzicht in creditcards

Om zeker te zijn dat internationale betalingen geaccepteerd worden werken veel   
bedrijven met creditcards. Een gebrek aan overzicht hierin kan risico’s opleveren voor 
ondernemingen. Werknemers geven immers niet hun eigen geld uit.

‘Aan het einde van de maand worden de creditcard-statements 
handmatig gekoppeld aan de bonnen.’

Met een digitale declaratie-oplossing worden de uitgaven met 
creditcards automatisch gekoppeld met de bon. Door een  
digitale declaratie-oplossing die samenwerkt met organisaties 
zoals Visa, Mastercard en American Express is het mogelijk 
om een live-verbinding te hebben met uitgaven van   
medewerkers. Dit zorgt voor real-time aflettering, vermindering 
van fraude en dus kostenbesparing.

Voordelen van een live-verbinding met creditcards:

- Real-time aflettering;

- Fraude vermindering;

- Kostenbesparing.



75% procent van de bedrijven claimen minder dan 
50% van hun buitenlandse BTW

21%

75%

21% van de bedrijven vragen geen buitenlandse BTW 
terug.

25%

Slechts 25% van de bedrijven vragen meer dan 50% 
van de buitenlandse BTW terug

Tip 5: Buitenlandse BTW-Cashback

Een grote kostenpost voor internationale ondernemingen is BTW. 
Binnenlandse BTW wordt veelal teruggevraagd. Het terugvragen van 
Buitenlandse BTW is een traag en bewerkelijk proces. Hierdoor vragen 
bedrijven vaak niets of weinig terug. 

Door alle declaraties meteen digitaal te laten verwerken is het mogelijk 
om de buitenlandse BTW-teruggave te automatiseren.

Hierdoor is het mogelijk om zonder moeite tot 20% te 
besparen op business trips. Als de digitale oplossing 
goedkoper is dan het BTW-bedrag dat teruggevraagd 
wordt, is het mogelijk om een positieve ROI te krijgen 
op uw declaratieproces. 

‘Het is mogelijk om zonder moeite tot 
20% te besparen op businesstrips’



Hoe kunt u deze tactieken toepassen?
Wij van SRXP helpen u graag en vrijblijvend om uw internationale declaratieproces te verbeteren. 

Wij zijn enige software-aanbieder die live creditcard-integratie en automatische buitenlandse BTW 
teruggave aanbiedt. 

Let op! Dit hoeft geen bakken met geld te kosten. 
Voor € 3,- per gebruiker, per maand kunt u beginnen met met 

besparen. 

Wie is SRXP?
Wij van SRXP houden ons met één ding bezig: Declaratiesoftware. 
Dat is onze core-business, hier zijn wij het beste in. 

Dit is wat wij doen:

Geld besparen met declareren;

Inzicht en controle geven in declaratieproces;

Integreren met boekhoudsystemen en creditcard-leveranciers.

‘Ons systeem is binnen 14 dagen geïmplementeerd. 
Geen langdradig proces.’ 

SRXP is winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2017
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Start vandaag nog 

SRXP is marktleider op het gebied van declaratiesoftware, winnaar van de Dutch Fintech Awards én sinds kort 
winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds. Dit zorgt ervoor dat wij het enorm druk hebben. Als jij net als onze 
klanten wilt besparen op je declaratieproces, zorg dan dat je contact met ons opneemt voordat wij vol zitten. 

Wij zijn te bereiken via:
Telefoon:     020-2611 711
E-mail:      pieterverbruggen@srxp.com
Vraag vrijblijvend een demo:  www.srxp.nl/plan-een-online-demo

Ik hoop dat u genoeg weet over de voordelen die digitaal declareren u kan bieden.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Verbruggen

Een greep uit onze gelukkige klanten:


