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1.1.1 Fred van Blommestein (UvG) 

Voornaamste drempels: 
- Levert niets op 

- Wordt niet ondersteund door software 
- Klant accepteert de facturen niet 

 
Drijfveren: 

- Klant betaalt sneller 
- Alles gaat automatisch 

- Komt voort uit een ontvangen elektronische bestelling 
 
Rollen: 

- Eén standaard werkwijze voor elektronisch bestellen en factureren door de 
overheid 

- Opnemen van elektronisch factureren in inkoopvoorwaarden 
- Alle standaardsoftware ondersteunt de werkwijze 

- Alle overheden adopteren de werkwijze 
- Overheden betalen e-facturen sneller 

 

1.1.2 David de Nood (VNO) 

Problemen: 

• onbekendheid met de mogelijkheden 

• ontbreken van een algehele 'digitale bedrijfsvoering' waardoor voorlichten over efactureren 

only niet aankomt. Integraal digitaal werken (inkoop, verkoop, ordersystemen, 

boekhoudpakketten, en later uitwisseling met banken en toezichthouders etc) maakt keuze 

voor efactureren gemakkelijker. 



• ontbreken voorwaarden scheppende regelgeving (bijvoorbeeld EU regels over internationaal 

e-factureren) 

• bij adoptie in het B2G domein speelt er nog een aantal andere problemen. 

VNO kan aanbieden: 

• voorlichting (zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan en ook komende november weer) 

• inzetten voor realisatie voorwaardenscheppende regelgeving 

• meedenken in adoptievraagstuk 

 

1.1.3 Jack Verhoosel/ Dennis Krukkert (TNO) 

Een van de voornaamste drempels voor e-Factureren is volgens mij het gebrek aan goede 

gestandaardiseerde, implementaties van een e-factuur. De business case is er over het algemeen wel 

denk ik. Maar die moet dan wel aan de kosten-kant ondersteund worden 

met eenvoudige en gestandaardiseerde software/interfaces. Er zijn wel de nodige modellen voor een 

electronische factuur, maar die zijn nog niet geharmoniseerd zelfs nog niet op Europees niveau. Men 

is daar wel een eind op weg, maar nog niet klaar..... 

- Kip-ei situatie: elektronisch factureren wordt pas interessant als je een zeker volume hebt. MKB-ers 

hebben vaak niet één grote klant waarmee de businesscase rond te krijgen is. Dit betekent dat men 

een aantal afnemers moet hebben die mee willen doen. Voor hen geldt hetzelfde probleem: ook zij 

moeten een aantal toeleveranciers hebben die elektronisch willen aanleveren om hun eigen 

investering te laten renderen. Wie neemt de eerste stap? 

 - Afhankelijkheid SW-leveranciers. Veel partijen onderhouden niet zelf hun software, maar nemen 

een pakket af van een (of meerdere) SW leveranciers. Om te kunnen eFactureren wordt naar de SW 

leverancier gekeken, die zelf geen actie onderneemt. Vaak wil deze partij wel, mits er maar 

voldoende klanten zij die willen betalen voor een dergelijke uitbreiding. Mogelijke oplossing: 

gebruikers verenigen en samen naar SW leverancier stappen. 

 - Complexiteit. Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar in de praktijk valt het nog wel tegen. Er 

worden verschillende standaarden gebruikt, en al gebruik je dezelfde standaard, dan nog moeten er 

vaak inrichtingskeuzes gemaakt worden. Wil je aanleveren aan de overheid, dan moet je via 

Digipoort. Erg complex om hiermee te koppelen! 

 

1.1.4 Edmond Stassen (NvB) 

De wereld en oplossingen voor e-factureren laten zich naar mijn idee simpelweg niet zo kaderen. Een 

'niche'-segmentering klein-MKB2klein-MKB gaat niet werken. MKB stuurt nota's aan consumenten en 

doet zaken met grotere partijen. 

Mijn visie voor adoptie: 



1. adoptie vereist schaalgrootte (netwerkeffecten etc.) en slagkracht --> synchroniseer agenda 

met enkele sterke partijen op hoog niveau (RvB, etc.); 

2. debat wordt veel te technocratisch gevoerd --> technische oplossingen zijn er te veel, kies in 

agenda nadrukkelijk voor bestaande oplossingen; 

3. stimuleer gebruik door te overtuigen op keuze uit 2 --> communiceer massaal naar eindgebruikers 

gekozen oplossingen. 

 

1.1.5 Henk van Erp (Twinfield) 

Naast de aanpassingen die de softwareleveranciers moeten doen zie ik een grote drempel in de 

adressering en distributie.  

Ben van mening dat de overheid deze taak, net als vroege de PTT, in eerste instantie op zich dient te 

nemen. Na een vijf- of tiental jaren zou het dan weer geprivatiseerd kunnen worden. Ben bang dat 

juist de vrije marktwerking van de distributie een bedreiging vormt. 

1.1.6 Harold Thijssen (minbzk) 

1) de 3 belangrijkste drempels voor adoptie van e-factureren (door het klein-MKB);   

- onbekend maakt onbemind, voordelen 

- baten zijn (te) gering voor klein MKB dan wel onvoldoende duidelijk aan hen gemaakt. 

- veelal te complexe en daarmee te dure oplossingen 

- teveel versnippering in standaarden en E-factuurplatforms (door de bomen het bos niet meer zien) 

2) oplossingsrichtingen  

- uitleggen, uitleggen en nog eens uitleggen. 

- intermediairs in positie brengen 

-belonen gebruik (wellicht door inkorting betalingstermijn) 

- verankeren in wetgeving (net zoals digitale aangifte) 

- geld vragen (in mindering brengen)voor afhandeling papieren facturen. 

3) de rol van actoren (al dan niet aanwezig in het forum) 

_ EL&I/BZK - spread the news,  

- EL&I i.s.m. VNO NCW en MKB Nederland - mogelijk stukje investeren in ontwikkeling oplossingen bij 

(pakket)intermediairs 

- VNO NCW/MKBNL - stimuleren, businesscase uitleggen 

- (rijks)overheid, intern keihard sturen op (gemiste) baten 



 

1.1.7 Jan Julianus (EL&I) 

 

Drempels 

1. Infrastructuur/ Bereik. Nog niet alle klanten en leveranciers zijn in staat om een e-factuur te 

ontvangen resp. te verzenden, waardoor een ondernemer meerdere kanalen moet 

ondersteunen. (Feitelijk het kip-ei probleem.) 

2. Gemak. Er is voor een ondernemer nog geen laagdrempelige oplossing om een elektronische 

factuur te verzenden laat staan te ontvangen. 

3. Business case/ prioriteit. De investering is voor een ondernemer op dit moment nog te hoog (de 

baten zijn uiteindelijk wel hoger maar komen later). Of er zijn urgentere problemen (Vb. goede 

offerte voor stucadoor belangrijker dan een e-factuur). 

Deze drempels komen in zekere mate ook naar voren in het vorig jaar uitgevoerde onderzoek van de 

Universiteit Twente “Gepast betalen – De Diffusie van eFactureren in Nederland” (zie Figuur 11: 

“Redenen om over te stappen op eFactureren” in rapport).  

Oplossingsrichtingen 

De oplossingsrichting onder ad 1 wordt als belangrijkste ingeschat en heeft ook een positieve impact 

waarschijnlijk op drempels 2 en 3. 

Ad 1 

Van “eilanden naar netwerken” oplossingsrichting: 

Onderzoek en faciliteer een afsprakenstelsel voor een 4-partijenmodel (‘all inclusive model’). Het 4-

partijenmodel gaat uit van een netwerk van dienstverleners (werkend conform een afsprakenstelsel) 

die gezamenlijk de oplossing biedt voor e-factureren. De set van afspraken betreft het gebied van 

o.a. techniek, beveiliging, standaarden, adressering, functionaliteit, branding, toetreding, verrekening 

en governance. 

Ad 2 

EL&I kan intermediairen niet dwingen om een laagdrempelige oplossing voor een MKB-er te maken. 

Dat is namelijk iets wat hoort bij het ondernemerschap. De overheid heeft er wel voor gezorgd dat 

een aantal randvoorwaarden zijn vervuld: keuze voor UBL, besluit De Jager waarbij geen hogere 

eisen aan de e-factuur werden gesteld dan aan de papieren factuur en alle (Rijks)overheden zijn 

bereikbaar via Digipoort. 

Ad 3 

Oplossing: kosten verlagen en/of urgentie verhogen. 

Wat betreft het verlagen van kosten geldt dezelfde argumentatie als onder Ad 2. 

De urgentie verhogen heeft EL&I gedaan door 

− via een Ministerraad-besluit per 1 januari 2011 alle rijksoverheden te verplichten om e-facturen 

te ontvangen via Digipoort 



− in de rijksinkoopvoorwaarden op te nemen dat e-facturen via Digipoort het uitgangspunt is en 

daar alleen (tijdelijk) van kan worden afgeweken als de leverancier er nog niet klaar voor is. 

Deze maatregelen hebben nog niet geleid tot substantiële e-factuurstromen via Digipoort. Oorzaken 

hiervoor zouden kunnen zijn dat rijksoverheden er intern nog niet klaar voor zijn en/of dat de 

aansluiting op Digipoort voor bedrijven te hoogdrempelig is. 

Rol van actoren 

Ad 1 

EL&I zou als daar voldoende draagvlak voor is in het Forum een haalbaarheidsonderzoek kunnen 

laten uitvoeren naar een afsprakenstelsel voor een 4-partijenmodel. Dat onderzoek moet leiden tot 

een consortium dat via publiek-private financiering het afsprakenstelsel uitwerkt en in beheer 

neemt. 

Ad 2 

Intermediairen zijn zelf verantwoordelijk voor een laagdrempelig product/dienst. 

Ad 3 

Intermediairen zijn zelf verantwoordelijk met hun product/dienst een aantrekkelijke business case te 

bieden. 

EL&I onderzoekt een recht voor bedrijven op elektronisch zakendoen met de overheid. Daarin zou 

onder andere een wettelijke verplichting kunnen worden opgenomen die ook medeoverheden 

dwingt aan te sluiten op Digipoort voor de ontvangst van e-facturen. Daarmee zouden ondernemers 

de facto het recht krijgen om een e-factuur aan de gehele overheid te sturen. Mochten ondernemers 

te zijner tijd onvoldoende gebruik maken van dat recht dan is wettelijk plicht voor ondernemers 

wellicht nodig om massale e-factuurstromen op gang te brengen. 

 

1.1.8 Friso de Jong (Platform ELFA) 

doelgroep 

micro MKB: < 10 FTE 

klein MKB: 10-50 FTE 
     

 
Knelpunt: Vanuit mijn boekhoudpakket e-facturen kunnen verzenden in andere 
formaten dan PDF 

 
Vraagstelling: Hoe kan ik gemakkelijk en goedkoop vanuit mijn boekhoudpakket 

facturen in geavanceerde formaten uitsturen naar mijn klanten? 
Oplossingsrichting 

1. Maak een printer driver waarmee bedrijven kunnen kiezen in welk format de 
factuur geprint moet worden. Zorg er daar bij voor dat er een  steeds 

groeiende bibliotheek met formatenconversies beschikbaar is. 
2. Stel een outputformaat verplicht en laat dat verplicht inbouwen in 

boekhoudpakketten. 
3. Maak de markt transparant. 
Actoren: 



1. Printer driver bouwer 

2. Markt 
3. Boekhoudpakketten 

4. Subsidieverstrekker 
 

 
Knelpunt: E-facturen in mijnboekhoudpakket verwerken 

Vraagstelling: Hoe kan ik gemakkelijk en goedkoop ontvangen e-factureren 
verwerken in mijn boekhoudpakket? 

Oplossingsrichting 

1. Zie punt 2 hierboven 
2. Creer een eventueel een online read-in bureau waar conversies kunnen worden 

gedaan.  
Actoren: 

1. Markt 
2. Boekhoudpakketten 

 
Knelpunt: Adresseren 

Vraagstelling: Hoe weet ik naar welk adres ik mijn e-factuur in welk formaat 
kan versturen zonder daarvoor bij een BSP aangesloten te moeten zijn? 
Oplossingsrichting 

1. Stel een openbare uitvraagbare unieke (meta)adressering beschikbaar met 
allemaal van die randvoorwaarden daaromheen 

Actoren: 

1. KVK 

2. SIDN 
3. MARKT 

 
 

1.1.9 Peter Potgieser (The Royal Bank of Scotland N.V.) 

Wat mij betreft zijn de drie belangrijkste drempels (volgorde geeft geen onderlinge prioriteit aan)  
- gebrek aan voorlichting(s-informatie), voortbestaan van hypes en misinterpretaties  

-----> vele partijen weten nog niet in voldoende mate wat de implicaties van de overgang op e-
Documenten (dus niet alleen e-Facturen) is; risico wordt 'afgekocht' door bestaande - bewezen 
werkende - situatie te handhaven. 

-----> onzin te veronderstellen dat gebruikers / implementers spontaan zullen overgaan van gebruik 
van ene berichtenformaat in andere. Hier zal ALTIJD een business case aan ten grondslag moeten 
liggen, hoe dan ook ingevuld.  

-----> het is onzin te veronderstellen dat implementaties pas kunnen geschieden als, c.q. te wachten 
op, (er) één enkele standaard (is). De hoogovens zullen nooit dezelfde facturen gebruiken als de 
textielindustrie 

- niet aansluiten op processen  

-----> vraagtekens bij deelname van Nederland in Internationale (EU) ontwikkelingen: eID, PEPPOL, 
Manchester Declaration, …. 

-----> Deze is in combinatie met de volgende; het zijn twee verschillende dimensies - waarbij het 
'opleggen' de extra dimensie is die alleen in B2G kan voorkomen maar waarmee 'marktwerking' wordt 
verstoord. 

- opleggen  

-----> de overheid legt bepaalde concepten op; in plaats van aan te sluiten op bestaande processen en 
daarin prioriteiten te kiezen wordt een (eigen) proces gekozen hetgeen wordt opgelegd aan degenen 



die met de overheid zaken willen doen. Denk aan Digipoort, SBR, EBF en de eigen NL UBL invulling. 
Gecombineerd met 1) is dit fnuikend. Als deze aanpak ook wordt gehanteerd bij de invulling van 
'Recht op elektronisch zakendoen' uit de Digitale Agenda kunnen grote problemen worden verwacht 
t.a.v. adoptie en implementatie. 

-----> aan de andere kant heeft de overheid door 'pas toe of leg uit' aan haar eigen zijde de uniformiteit 
niet in de hand. Daaruit resulteren ook (leert de ervaring) aanzienlijke adoptie- en implementatie 
belemmeringen 

Oplossingsrichtingen moeten worden gekozen door:  
- doelstellingen te bepalen  

- activiteiten te bepalen om tot die doelstellingen te komen (SMART definiëren)  
- activiteiten toe te wijzen aan dié partijen die het geschiktste / meest competent zijn om ze op te 
pakken  

- SMART project management en voortgangsrapportage toe te passen  

Waarbij rekening wordt gehouden met de business- en internationale- dimensie. 

De actoren in het forum moeten dus zodanig worden gekozen dat die bij de geprefereerde 
oplossingsrichting passen.  


