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Aanleiding 

• Op 2 december 2010 heeft de Europese Commissie een mededeling uitgebracht, die moet 

helpen de voordelen van elektronische facturering (e-facturering) voor Europa te benutten [1]. 

Tevens is op die datum een besluit door de EC gepubliceerd tot oprichting van een Europees 

multi-stakeholderforum inzake e-facturering [2]. 

• In de mededeling wordt de lidstaten gevraagd nationale fora op te richten met een 

evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden (artikel 5.2 in [1]). Een nationaal 

forum mag twee leden afvaardigen naar het Europese Forum (artikel 4.a. in [2]). 

• Het nationale forum bouwt voort op het Stakeholdersoverleg e-factureren dat ECP-EPN de 

afgelopen drie jaar bij elkaar heeft gebracht. 

 

Doel van het Nederlandse e-Factureren Forum 

• Bevordering van adoptie van elektronisch factureren in Nederland door met name in het MKB 

middels onder andere 

o Afstemming tussen belanghebbenden; 

o Uitwisselen van ‘best practices’. 

• Adviseren Nederlandse delegatie voorafgaand aan Europees Forum; 

• Communiceren en opvolgen van uitkomsten Europees Forum naar achterban. 

 

Vergaderfrequentie van het Nederlandse e-Factureren Forum 

• Het Nederlandse Forum komt in principe drie keer per jaar bij elkaar. (Het Europese Forum 

vergadert maximaal twee keer per jaar). 

• Eventueel door het Forum in te stellen werkgroepen kunnen tussentijds bij elkaar komen. 

 

“Spelregels” 

• Deelname aan het overleg is op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie. 

• Een lid van het managementteam van de directie ICT & Toepassing van het ministerie EL&I is 

de voorzitter van het Forum. ECP-EPN levert het secretariaat. 

• Deelnemers aan het overleg zijn uitsluitend partijen zonder commercieel belang in e-

facturering. Uitzondering wordt gemaakt voor partijen die door een belangenorganisatie 

worden erkend als “neutrale” vertegenwoordiger. 

• Er wordt een actieve inbreng verwacht van de leden van het forum. 

• Het Forum kan besluiten om voor specifieke onderwerpen experts uit te nodigen als 

gastspreker. 

• De agenda, documenten en conclusies en afspraken van vergaderingen zijn openbaar en 

worden gepubliceerd op de website www.e-factureren.info. 

• De Nederlandse afvaardiging naar het Europese Forum bestaat uit de voorzitter van het 

Nederlandse Forum en een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven dat e-facturen ontvangt en 

verzendt als crediteur of debiteur. In eerste instantie zal deze functie (in ieder geval het eerste 

jaar) worden ingevuld door een vertegenwoordiger van VNO-NCW/MKB Nederland. 

 

Samenstelling van het Nederlandse e-Factureren Forum 

• Drs. M.G.H. Verhagen, plv. Directeur ICT & Toepassing, Ministerie EL&I (voorzitter) 

• Jelle Attema, ECP-EPN (secretaris) 

• David de Nood of Janny Kamp, VNO-NCW 

• Edmond Stassen, Nederlandse Vereniging van Banken (NvB) 

• Peter Potgieser, als CEN-vertegenwoordiger in het Europese forum 

• Jan Bijl (SRA, Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) 

• Harold Thijssen, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

• Willem-Jan Huijssoon, ministerie van Financiën 

• Joost Kuipers, Belastingdienst 

• Friso de Jong, voorzitter platform ELFA 

• Jelte Dijkstra, NEN 

• Fred van Blommestein, Rijksuniversiteit Groningen 



 

 
 

• Jack Verhoosel of Dennis Krukkert, TNO-ICT 

• Monique Fledderman, Syntens 

• Jan Julianus of René Corbijn, Directie ICT & Toepassing, Ministerie EL&I 

• Henk van Erp, Twinfield, namens het Kennisplatform Administratieve Software 

• Remco Kunz of Xander van der Heijden, Exact Software Nederland, namens het Kennisplatform 

Administratieve Software 

Na een jaar zal worden geëvalueerd of de samenstelling voldoet.  
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