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e
 vergadering Nederlands Multi-belanghebbenden Forum 

e-Factureren 
 

Vergadering: 2011-02 
Datum : 5 september 2011 
Tijd : 13.00 – 15.00 uur 
Plaats : Ministerie van EL&I, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag 

 
 
Aanwezig: 

Marc Hameleers (voorzitter)  EL&I 
Rob Zwart    Ricoh 
Monique Fledderman  Syntens 
Peter Potgieser   CEN/RBS 
Joost Kuipers   Belastingdienst 
Jan Bijl    SRA 
Jan Julianus   EL&I 
Jelle Attema (notulist)  ECP-EPN 

 

1. Opening en mededelingen 
Marc Hameleers heet aanwezigen welkom bij de eerste vergadering van het Nederlanse Multi-
belanghebbenden Forum eFactureren. Marc Hameleers heeft het voorzitterschap overgenomen van 
Michel Verhagen die na een interne reorganisatie een andere functie bekleedt. Na een kort 
kennismakingsrondje begint de vergadering. 
Door de “certificatencrisis” (Diginotar) is een aantal leden op het laatste moment verhinderd en moet 
MH voor spoedoverleg de vergadering  halverwege verlaten. Ook konden door de krappe tijdsplanning 
(de Brusselse bijeenkomst van het Forum werd pas laat bekend) een aantal leden vandaag niet 
aanwezig zijn.  
De volgende vergadering wordt ruim op tijd aangekondigd en met een datumprikker zullen de 
voorkeuren eerst in kaart worden gebracht. 

2. Vaststelling notulen voorbereidende vergadering 30 mei 2011 en update ledenlijst. 
Notulen worden geaccepteerd. 
 
Vaststellen huishoudelijk reglement: niet iedereen heeft laatste versie van het reglement ontvangen. 
Er is een update nodig van de ledenlijst: Rob Zwart van Ricoh is toegetreden en vertegenwoordigt 
ICT-Office. Clearbizz heeft belangstelling getoond en brengt de visie in van platform ELFA. Jan-Willem 
Jansen van het HBD treedt toe. 
Jelle Attema (JA) stuurt per mail reglement rond en vraagt iedereen per mail te reageren. 

Deelnemerslijst in reglement moet nog worden geupdate. 
 
Samenstelling groep evalueren. 

In de derde vergadering worden de doelstellingen en samenstelling van de groep geëvalueerd, 
voorbereid door het secretariaat. Aanvullingen op ledenlijst: JA benadert NOAB voor deelname.  

 
Website: inrichting is lopend. 
Notulen: worden op de website geplaatst. 

3. Analyse van antwoorden op huiswerkvragen 30 mei. 
Analyse van antwoorden op huiswerkvragen. 
JA stuurt bijdrage Jan Bijl en Monique Fledderman nog rond.  

De categorisering van antwoorden door Jan Julianus vindt bijval.  
 
Drempels e-factureren:  



 
 

 Overall-conclusie: eigenlijk ontbreekt er een all-inclusive infrastructuur voor e-factureren  

 Peter Potgieser meldt dat vier CEN Workshops on eInvoicing (fase 3) binnenkort Agreements 
(CWAs) publiceren waarvan met name de 3

e
 werkgroep in dit verband relevant is: 

o compliance (Joost Kuipers – eind September in public review; code of practice; 
DGTAXUD),  

o adoptie MKB,  
o interoperabiliteit (public review). Deze CWA bevat o.a. eInvoice Core data model, 4-

corner model en eFactuuradresregister,(een publiek register met informatie over waar 
en op welke manier een organisatie e-facturen kan ontvangen en verzenden). 

o infrastructuur voor communicatie. 
Volgende keer zullen Potgieser en Kuipers de CEN initiatieven presenteren. Zij sturen ter 
voorbereiding 2-3 A4tjes samenvatting. Doel is beter inzage in wat gebeurt er, hoe ver is het 
en wellicht om vanuit forum te reageren op public review.  
4 oktober komt NeBES (expertgroep ebusiness standaarden) bij elkaar om o.a. geïnformeerd 
te worden over deze CEN-workshops. JA anderen uitnodigen voor 4 oktober – 
bijeenkomst e-business standaarden.  

 Overheid stelt hoge eisen aan infrastructuur en dat draagt bij aan technische complexiteit. 
Voor het klein-MKB is die complexiteit belangrijke drempel. Inbedden in bedrijfsproces is 
complex. Van groot belang in MKB. Mn. automatisch verwerken. E-Factureren is voor de 
kleine MKB-er vaak niet interessant: koopt juridische en fiscale risico’s af door factureren op 
papier.  

 Vertrouwen – in beleving van markt speelt vertrouwen een belangrijke rol. Aanvullende rol 
waar we ook op moeten reageren. Vertrouwenscrisis tav elektronisch verkeer.  

 Maak business-case voor het klein MKB aantrekkelijker door bijvoorbeeld sneller te betalen. 
 
Oplossingsrichtingen:  

 Initiatief landkaart e-factureren – met Fred van Blommestein en Gerard Bottemanne (voorjaar 
2011).  
De landkaart inventariseert de manier waarop administratieve softwarepakketten 
gestructureerde factuurberichten  uitwisselen en verwerken: gebruikte standaarden, 
procedures. Op basis van de landkaart tekenen zich “best practices” af voor het gebruik van 
e-mail voor het sturen en verwerken factuurberichten. Er zijn een aantal verschillende 
webservices in gebruik  voor uitwisseling.  

 4-corner model. In opdracht van EL&I en met input en betrokkenheid van belanghebbende 
forum-leden zou een verkennende opdracht voor een onderzoeksbureau kunnen worden 
opgesteld waarin de haalbaarheid en het draagvlak wordt onderzocht. E.e.a. uiteraard met 
meenemen van wat er internationaal al plaatsvindt (CEN, PEPPOL en diverse EU-lidstaten 
zoals Finland (Finvoice) en Duitsland)  

 CEN eInvoice Core data model is gereed. Betreft een zo klein mogelijke subset van 
UN/CEFACT data model..Er is  een mapping van het model op UBL. Public Review is 
afgesloten. Wordt binnenkort gepubliceerd.  

 EL&I laat op verzoek van het Forum Standaardisatie een semantisch factuurmodel indienen 
voor de pas-toe-of-leg-uit lijst van het College Standaardisatie. Een opdracht hiervoor is 
verstrekt aan Logius/TNO Informatiemaatschappij. Hierbij worden door TNO tevens mappings 
opgeleverd naar UBL, SETU en het CEN Core data model. 

 Op termijn als ‘all-inclusive’ infrastructuur is gerealiseerd dan zou adoptie versneld kunnen 
worden door betalingstermijn bij elektronische factuur te verkorten.  

4. voorbereiding 1e vergadering Europees Forum 13 september 2011 

a. Concept presentatie Nederlandse delegatie  
 Tweede sheet: 3

de
 bullet van onderen decision … typefout. 

 Derde sheet:  

 Dutch semantic model: pleidooi om hierbij uit te gaan van het semantisch model dat CEN 
heeft ontwikkeld. 

 Vierde sheet:  

 Allemaal naar 4-corner model ? Model moet er wel zijn, maar niet dwingen. In plaatje 
ontbreekt pijl tussen “sender” en “receiver”. 

Met opmaak: Engels (Verenigde
Staten)

http://www.cen.eu/CEN/sectors/sectors/isss/activity/Pages/einvoicing_2.aspx


 
 

 Wetgeving: BTW-harmonisatie moet door andere lidstaten worden geïmplementeerd. NL 
loopt door besluit van De Jager uit februari 2009 voorop. 

 Pleidooi om addresregister op te nemen.  
 

b. Rules of procedures European Multi-stakeholder Forum 
 
Aanvulling/vraag bij : 4.b. europese rules of procedure … wanneer draft minutes worden opgeleverd. 
Voorstel: na 4 weken. 

c. Proposal Work Programme EU Forum 
 De vier taken in het concept werkprogramma zijn: Monitoring/best practices/solutions/single e-

invoice datamodel. 

 Solutions: focus vanuit Nederlandse delegatie leggen op interpretatie van de verschillende 
regels. Dat is voo Nederland als exportland van belang. Met welke landen zijn de meeste 
problemen rond e-factureren, waar zit dat probleem in? 

 De Nederlandse delegatie is door de Commissie niet benaderd om als task leader op te 
treden. 

 Bij de volgende vergadering van het Nederlandse forum kan beter bepaald worden waar 
belanghebbenden actief betrokken bij willen zijn. 

 

5/6.  Rondvraag, volgende vergadering  
 In oktober/november nog een keer bij elkaar, JA stuurt datumbriefje ..  

 Peter Potgieser wijst op impact van Legal Entity Identifier (LEI): een soort “wereldwijd KvK 
nummer”. BIC en IBAN zijn nu in afwachting van LEI. LEI is ook een onderwerp van de 
NeBES-bijeenkomst op 4 oktober. 

 
 
Datum Wat Wie Wanneer Afgerond 

110530-1 Tekstuele aanpassingen 
huishoudelijk reglement 

JJ 09-11 Ja, zie deze 
notulen 

110530-2 Evaluatie samenstelling en 
doelstellingen forum 

JA 09-11 Ja, zie deze 
notulen 

110530-3 taken en mandaat 
Europees forum bespreken 
en implicaties voor 
samenstelling Nederlands 
forum 

JA 09-11 Ja, zie deze 
notulen 

110530-4 Inventarisatie knelpunten e-
factureren, 
oplossingsrichtingen en 
actoren 

JA, JJ, MV 09-11 Ja 

110530-5 Betere vertegenwoordiging 
klein MKB; NEN 

JA, MF, DN zsm Ja: HBD, NEN 
toegevoegd. 
NOAB wordt 
nog benaderd: 
zie notulen 

110530-6 Contactgegevens leden 
Forum verspreiden 

JA zsm Ja 

110530-7 Inrichten voor iedereen 
toegankelijke middelen: 
website, werkruimte, 
listserver 

JA, MF zsm Ja 

110530-8 Notulen plaatsen op 
www.e-factureren.info 

JA zsm Nee, zie deze 
notulen 

110905-1 Per mail reglement 
rondsturen en vragen per 

JA Zsm  

http://www.e-factureren.info/


 
 

mail te reageren 

110905-2 JA benadert NOAB voor 
deelname 

JA Zsm  

110905-3 JA stuurt bijdrage Jan Bijl 
en Monique Fledderman 
rond naar leden 

JA Zsm  

110905-4 JA stuurt uitnodiging rond 
voor 4 oktober (bijeenkomst 
expertgroep e-business 
standaarden) 

JA Zsm  

110905-5 JA stuurt landkaart 
efactureren rond van FvB 

JA Zsm  

110905-6 JA stuurt URL rond CEN 
Core Invoice data model. 

JA 16-9-2011  

110905-8 samenvatting activiteiten 
CEN op gebied van e-
invoice standaardisatie. 

Potgieser, 
Kuipers 

21-9-2011  

110905-9 presentatie activiteiten CEN 
op gebied van e-invoice 
standaardisatie 

Potgieser, 
Kuipers 

Volgende 
vergadering 

 

110905-10 Evaluatie samenstelling 
groep 

 PM  

 


