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2.3.1.2 Nederlandse situatie  

De Lijst met open standaarden voor „pas toe of leg uit‟ (bijgewerkt t/m 16 december 2010) 

bevat de volgende documentformaten: 

 

 „Open Document Format ISO 26300‟ [sic] voor de „uitwisseling van reviseerbare 

documenten‟, 

 „NEN-ISO 19005-1:2005 EN (PDF/A-1)‟ [sic] voor „lange termijn archivering van 

documenten‟, 

 „ISO 32000-1:2008 Part 1: PDF 1.7‟ [sic] voor „het uitwisselen en publiceren van niet- of 

beperkt reviseerbare documenten, waarbij duiding van oorsprong of functierijkheid 

onderdeel zijn van het document en waarbij PDF/A-1 als standaard niet kan worden 

ingezet. 

 

Voorts wordt in „de lijst‟ bepaald dat PDF/A-1 naast ODF gehanteerd mag worden voor de 

lange termijn archivering, specifiek voor niet-reviseerbare documenten. 

 

Zoals het Forum opmerkt in „de lijst‟: “Met de toevoeging van PDF 1.7 staan nu drie 

standaarden voor documentformaten op de lijst met open standaarden (ODF, PDF A-1 en 

PDF 1.7). Het Forum zal een handreiking maken die het makkelijker moet maken om te 

kiezen welk formaat in welke situatie het best gebruikt kan worden”. 

 

ODF en OOXML zijn beide door NEN overgenomen als nationale norm. 

 

Een onderzoek van de Deense mededingingsautoriteit schetst een gemengd beeld van de 

keuzen die andere Europese overheden maken: 

 Het merendeel van de landen wacht verdere ontwikkelingen af alvorens een keuze te 

maken tussen ODF en OOXML 

 Geen enkel land lijkt al een strategie te volgen die exclusief een keuze maakt voor ODF of 

OOXML  

 Landen die wel een besluit hebben genomen hanteren in de meeste gevallen een 

verscheidenheid aan formaten, en combinaties van ODF, OOXML, PDF en andere 

formaten 

 Er lijkt een tendens te bestaan bij overheden om ODF een voorkeurspositie te geven. Die 

is dan vooral gebaseerd op een streven naar marktwerking. 

 

Een belangrijke implementatie van documentstandaarden in Nederland lijkt plaats te vinden in 

het kader van het programma Digitale Werkomgeving Rijksoverheid (DWR), en vooral de 

overgang van DWR 1 naar DWR 2 dat is gebaseerd op open standaarden. De samenhang 

tussen DWR en standaarden voor documentformaten is niet nader onderzocht. 

2.3.1.3 Advies voor lange-termijn archivering: Sit back and follow 

Hoewel PDF gestaag wordt doorontwikkeld blijft PDF/A-1 een voor de hand liggende keuze 

als formaat voor lange termijn archivering. De standaardisatie-ontwikkelingen betreffen 

voornamelijk technische doorontwikkeling. Het advies is om deze ontwikkelingen van afstand 

te volgen, en periodiek de keuze voor PDF/A-1 te heroverwegen waarbij afgestemd wordt met 

de Rijksarchivaris. 
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2.3.1.4 Advies voor reviseerbare documenten: Be alert 

Door de toenemende onderlinge compatibiliteit van beide genormeerde documentformaten 

wordt interoperabiliteit bevorderd en neemt het gevaar van vendor lock in gaandeweg af – 

althans in theorie. De internationale standaardisatie-ontwikkelingen op zich geven op dit 

moment geen aanleiding om bij strategische keuzes een standaard boven de andere te laten 

prevaleren. Het zijn vooral de ontwikkelingen in de markt, rond de daadwerkelijke 

implementatie van de standaarden, die nauwlettend moeten worden gevolgd.  

De standaard voor conversie is geen panacee. 

 

2.3.2 Advies elektronisch factureren 

2.3.2.1 Internationale ontwikkelingen 

EDI (Electronic Data Interchange) wordt door veel multinationale ondernemingen gebruikt, 

maar is onpractisch voor het MKB. Verschillende internationale normalisatieorganisaties 

werken aan het normaliseren van e-Factureren. Zo is er de de Cross-Industry Invoice (CII)-

norm van United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT), 

de Universal Business Language (UBL)-factuur van de Organisation for the Advancement of 

Structured Information Standards (OASIS), de ISO 20022 Financial Invoice Message van ISO 

en de Workshops van CEN (verderop specifiek genoemd) over specifieke kwesties in verband 

met de standaardisering en advies over implementatie van e-facturering.  

 

De Europese Commissie financiert het werk van een aantal CEN Workshops (voor de 

ontwikkeling van de standaarden) en Europese Pilot projecten, waaronder de grootschalige 

pilot PEPPOL, (voor implementaties, gebruikmakend van de standaarden), om Europese 

interoperabiliteit een stap dichterbij te brengen. 

 

In de Digitale Agenda (key action 3) wordt bij lidstaten aangedrongen op de transpositie van 

de VAT richtlijn (aanpassing van 2006/112/EC zoals voorgesteld door de EC in 2009) die 

voorziet in gelijke behandeling van elektronische en papieren fakturen (in Nederland is hier al 

aan voldaan). Dit verheldert en versoepelt de administratievereisten voor elektronisch 

factureren. 

 

In de Digitale Agenda verbindt de EC aan SEPA (Single European Payment Area) ook het 

ondersteunen van de totstandkoming van een "Interoperable eInvoicing Framework (key 

action 2 digitale agenda)."
1
 Omgekeerd kan een toenemend gebruik van eFactureren ook 

SEPA ondersteunen. 

 

 
1
 Een digitale agenda voor Europa -  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1:NL:HTML   
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2.3.2.2 Nederlandse situatie en vertegenwoordiging 

In situaties waar er geen dominante sectorspecifieke standaarden gebruikt worden, maar 

er wel begonnen wordt met elektronisch factureren, adviseert het Forum om de Universal 

Business Standaard 2.0 te gebruiken. Deze standaard blijkt goed te werken en kan op dit 

moment geïmplementeerd worden. Dit is een aanvulling op het besluit van het College uit 

mei 2008 waarin werd gekozen voor de standaard UBL 2.0 voor pilots en het gebruik van 

andere standaarden van overheidswege (tijdelijk) te accepteren en geen „pas toe of leg 

uit‟ toe te passen op UBL 2.0.Voor het gebruik van de Universal Business Standaard 2.0 

en Setu2-standaard afgeleid van de internationale HR-XML SIDES3 standaard (met het oog 

op de opname ervan in UN-CEFACT CII) is in april 2009 een convenant getekend tussen 

overheid (verschillende bestuurslagen, beleid en uitvoering) en bedrijfsleven (VNO-NCW, 

MKB Nederland en ICT office. 

 

Per 2011 hebben alle leveranciers aan de Rijksoverheid het recht hun factuur elektronisch 

aan te leveren bij één centraal aanleverpunt, de Digipoort. De grote leveranciers zullen dit 

rechtstreeks doen, de kleine via intermediairs of softwareleveranciers
2
 Ook heeft de 

Rijksoverheid de regels versoepeld: 

 Het is niet langer verplicht een papieren kopie van een elektronische factuur te bewaren 

voor de Belastingdienst.  

 De regels voor elektronische facturen zijn gelijkgetrokken met die van papieren facturen.  

 De elektronische handtekening is niet meer verplicht. 

 

De Nederlandse deelname in de diverse gremia wordt weergegeven in de tabel „Grondstof 

voor advies‟ (hoofdstuk 3). 

2.3.2.3 Relatie Europese ontwikkelingen en situatie in Nederland 

De Workshops van CEN als MUG (Message user guidelines), Bii2 (Business Interoperability 

Interfaces for Public procurement in Europe) en eInvoicing3 (eINV3) zullen in 2011 belangrijke 

(concept) standaarden opleveren die naar verwachting merkbare impact gaan hebben in 

Europa. De groepen gebruiken echter verschillende standaarden als basis voor hun eigen 

werk. Zo gebruikt Bii2 voornamelijk UBL voor haar werk, al wordt er wel een mapping 

gemaakt naar de CII. eINV3 gebruikt als basis echter alleen de CII. Dit complexe speelveld is 

als volgt weer te geven: 

 

 

 
2
 Document van de Tweede kamer - Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011 - 

http://www.slideshare.net/FrisodeJong/commissievoorstellen-efactureren-en-initiatieven-eulidstaten-feb2011 
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Het speelveld is complexer geworden met de publicatie van de Financial Invoice Message (op 

basis van ISO 20022), Deze kan ook gebruikt worden voor standaarden en implementaties, 

zoals bovengenoemde UBL en CII. EDIFACT wordt gebruikt door de early adopters zoals de 

containerlogistiek. Internationaal is nog geen standaard aan te wijzen met een duidelijk 

technisch voordeel, dan wel groter marktaandeel. 

 

Er zijn aanwijzingen dat Nederland voorop loopt in Europa wat betreft elektronisch factureren. 

Hierbij zijn kanttekeningen echter op hun plaats. De verwarring over de definitie van 

elektronisch factureren blijft groot. Het lijkt van groot belang om deze verwarring te voorkomen 

rond vragen als: wat is een elektronische factuur en welke wet- en regelgeving hangt hieraan 

vast? 

 

De totstandkoming van een Europees interoperabiliteitsraamwerk voor elektronisch factureren 

(naar aanleiding van de SEPA richtlijn) kan effect hebben op de manier waarop Nederland via 

Digipoort elektronisch facturen faciliteert. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een dergelijk 

raamwerk de interoperabiliteit zal bevorderen door nationale infrastructuren met elkaar te 

verbinden. De precieze effecten van een dergelijke verbinding met andere landen kan nader 

in kaart worden gebracht. 

2.3.2.4 Advies: implementatie van acties en actief volgen belangrijkste ontwikkelingen 

Het advies is tweeledig: 

1. Sit back and follow: identificeren en activeren van een bestaand forum dan wel het 

opzetten van een nieuw, actief forum op het gebied van eFactureren (een van de acties 

geformuleerd door de Europese Commissie) om gezamenlijk op te kunnen treden waar 

wenselijk: 
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De Europese Commissie heeft als doel gesteld ervoor te zorgen dat er een Europese 

consistente wettelijke omgeving voor eFactureren komt. Daarbij heeft de Commissie 

acties geformuleerd ter bevordering van eFactureren op nationaal niveau: “De lidstaten 

zijn goed geschikt om het gebruik van e-facturering te bepleiten, te ontwikkelen en te 

vergemakkelijken. Zij moeten ervoor zorgen dat hun nationale praktijken [zoals het 

oprichten van een nationaal forum, red.] op het gebied van handel, belastingen en 

overheidsopdrachten bijdragen aan de ontwikkeling van een omgeving voor e-facturering 

die de hele EU bestrijkt.” Deze actie kan dan direct bijdragen aan het voorkomen van 

eerder genoemde verwarring onder veel organisaties.
3
 

 

2. Be alert: Actief volgen van de belangrijkste Europese standaardisatie-ontwikkelingen. 

Diversiteit hoeft geen probleem te vormen zolang interoperabiliteit door middel van 

conversies mogelijk is. De groepen van CEN als MUG, Bii2 en eINV3 zullen in 2011 

belangrijke (concept) standaarden opleveren die een impact kunnen hebben in Europa. 

Basis compatibiliteit van de Financial invoice message volgens ISO 20022 met de CEN 

standaarden is belangrijk voor de toekomstige interoperabiliteit van gebruikers. Zodra 

duidelijk is dat gepubliceerde standaarden gebruikt worden, maar dat interoperabiliteit een 

probleem is, moet er worden gekeken om invloed uit te oefenen op het meer in lijn 

brengen van de formaten. 

 Aanpalend is het van belang te borgen dat een Europees raamwerk voor de uitwisseling 

van elektronische facturen over de landsgrenzen heen, rekening houdt met en past op de 

in Nederland gekozen oplossing. Hierbij speelt de routing via Digipoort een rol. Het 

verdient aanbeveling uit te zoeken of zich hier een kans voordoet voor de Nederlandse 

oplossing. 

2.3.3 Advies elektronisch aanbesteden 

2.3.3.1 Internationaal 

Europa hecht veel waarde aan grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronisch 

aanbesteden. Berekeningen van de EC wijzen uit dat zeer significante besparingen mogelijk 

zijn wanneer dit vlekkeloos verloopt, met enorme mogelijkheden voor grotere economische 

groei. Dit is mede ingebed in de Europese aanbestedingsregels die doelen stellen voor het 

percentage elektronische aanbestedingen.  

 

In dit kader heeft de EC tal van initiatieven ontwikkeld om deze „high impact service‟ op 

Europees niveau van de grond te krijgen en te stimuleren. Recent is daar het Groenboek 

bevorderen elektronisch aanbesteden in de EU bijgekomen.  

 

Al iets langer zijn van belang:  

 PEPPOL: Pan-European Public Procurement Online: waarmee lidstaten met 

medefinanciering van de EC werklen aan interoperabiliteit van alle onderdelen van het 

aanbestedingsproces van eTendering tot ePayment. 

 

 
3
 P. 12 in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0712:FIN:NL:PDF 
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 e-PRIOR: electronic PRocurement, Invoicing and ORdering; (the first eProcurement 

implementation which enables the exchange of electronic business documents using the 

data models of CEN WS/BII – Phase 1) 

 Binnen het ISA programma wordt gewerkt aan de duurzaamheid van de PEPPOL 

oplossing en wordt de integratie voorzien van het Europese Commissie systeem voor 

elektronische aanbestedingen, ePrior, en PEPPOL.  

 

CEN WS Bii2 (business interoperability interfaces): Het identificeren en documenteren van de 

benodigde business interoperability interfaces voor Pan-Europese elektronische transacties 

betreffende openbare aanbestedingen welke worden uitgedrukt als een set van technische 

specificaties. Dit werk neemt de ontwikkelingen in andere CEN Workshops en UN/CEFACT in 

acht om zo wereldwijde uitwisseling mogelijk te maken, en om Pilots (zoals PEPPOL en 

ePRIOR) te ondersteunen teneinde technische obstakels te voorkomen. Aanbesteding is sterk 

verbonden met onderwerpen als eSignature, eCatalogue, eIdentity, eOrdering en eInvoicing. 

 

In de CEN WS Bii2 zal er gebruik worden gemaakt van de syntax oplossingen die in 

UN/CEFACT voor dit werkveld zijn vastgesteld, en van UBL. Bii2 zal proberen de Europese 

vereisten te vervullen door een set van praktische specificaties en richtlijnen te publiceren. 

Naar verluidt is er goede samenwerking met Pilot project PEPPOL en e-Prior.  

 

OASIS UBL library of standard electronic XML business documents such as purchase orders 

and invoices: Het werk aan catalogi dat momenteel wordt gestart in CEN/WS eCAT/CCP3 lijkt 

van specifiek belang voor overheidsaanbestedingen.  

2.3.3.2 Nationaal  

Nederland is op het gebied van elektronisch aanbesteden bezig met een aantal programma‟s: 

TenderNed, E-Factureren, EBF (elektronisch bestellen en factureren) en SBR (Standard 

Business Reporting). SBR (Standard Business Reporting) is een gemeenschappelijke, 

op XBRL gebaseerde taal voor de bedrijfsadministratie. Op basis hierban kunnen rapportages 

worden opgemaakt voor onder andere de overheid en het bankwezen 

Nederland heeft een nationaal netwerk op het gebied van elektronisch aanbesteden: PIANOo 

(Nederlands).  

 

Nederlanders zijn betrokken bij relevante internationale gremia via TenderNed, ECP-EPN en 

Royal Bank of Schotland. Vanuit EBF wordt niet geparticipeerd in internationaal 

standaardisatiewerk. Vanuit SBR wordt een aantal relevante standaardisatie-ontwikkelingen 

actief gevolgd (zie „Grondstof voor advies‟) 

 

Nederland is geen consortium partner in PEPPOL. Wel is er contact tussen de Nederlandse 

overheid en het PEPPOL consortium. Nederland heeft een toehoorderstatus en volgt 

PEPPOL met interesse met het oog op mogelijk hergebruik en aansluiting (Ministerie EL&I).  

2.3.3.3 Analyse 

Europa hecht veel waarde aan aanbesteden en het over de grens mogelijk maken van 

elektronisch aanbesteden. Tegelijkertijd zijn er nog veel obstakels voordat elektronisch 

aanbesteden over de grens daadwerkelijk vlekkeloos zal verlopen. Zo zijn er afhankelijkheden 
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met elektronische identificatie van bedrijven, waar Europa overigens ook flink aan trekt.  

 

Met het initiëren van een Groenboek geeft Europa weer een verdere impuls aan het dossier. 

In het Groenboek wordt standaardisatie als expliciet aandachtspunt genoemd. In PEPPOL 

worden oplossingen bedacht voor grensoverschrijdende interoperabiliteit. Voor Nederland 

spelen hier twee belangen:  

1. Borgen dat de Nederlandse oplossing op termijn kan aansluiten om op die manier niet 

Europees buiten de boot te vallen;  

2. Inspiratie opdoen voor oplossingen die wellicht ook in de Nederlandse context gebruikt 

kunnen worden.  

2.3.3.4 Advies: Sit back and follow 

De aansluiting van Nederlandse initiatieven op de Internationale ontwikkelingen is niet 

evident. Met het Groenboek is een nieuwe fase aangebroken waarbij de commissie naast het 

onderzoeksmiddel (de grootschalige pilot) ook een meer klassiek regelgevend traject lijkt in te 

zetten. Het is voor Nederland interessant om hier op aangehaakt te zijn en blijven om 

zodoende eigen belangen te borgen en eventueel leentjebuur te spelen. Het dossier is goed 

belegd bij het Ministerie van EL&I. Ook de ontwikkelingen binnen PEPPOL staan op het 

netvlies bij het Ministerie van EL&I en zijn daarmee goed belegd.  

 

2.4 Vervolg 

In het volgende rapport september/oktober zal aandacht worden besteed aan de 

grootschalige pilootprojecten die door de Europese Commissie mede worden gefinancierd en 

vind er een verdieping plaats op het gebied van semantiek.  
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3 Achterliggende bevindingen 

In de volgende paragrafen en tabellen zijn de bevindingen weergegeven van het onderzoek. De bevindingen zijn gerangschikt naar 

“signaleren, verkennen en adviseren” en per dossier weergegeven. De basis voor het advies is ondergebracht onder de noemer: 

Grondstof voor advies. 

 

3.1 Grondstof voor advies 

Op aangeven van de Stuurgroep is voor de eerste rapportage het dossier „Toegang‟ onderzocht met als doel hierover te adviseren aan 

het Forum Standaardisatie. Voor deze tweede rapportage zijn op aangeven van de Stuurgroep de volgende dossiers met hetzelfde doel 

onderzocht: 

 

 Toegang (identificatie en authenticatie) – advies september 2010 

 Elektronische documentformaten - nieuw 

 eFactureren - nieuw 

 eAanbesteden - nieuw 

 

 De volgende bevindingen werden gedaan. In hoofdstuk 1 zijn op basis hiervan analyses gemaakt met de Nederlandse situatie.  
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Factureren 

Dit dossier wordt verkend daar er binnen een groot aantal gremia recente ontwikkelingen zijn gesignaleerd. 

 

Beschrijving (status, doelstelling) Nederlandse deelname Andere gremia 

UN/CEFACT 

De UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) biedt standaard XML 

schema's, een internationaal consistent factureringsproces en 

standaardgegevens die vaak worden gebruikt binnen een groot aantal 

industrieën.  

 

OASIS - UBL 

UBL van OASIS is een implementatie van de UN/CEFACT CCTS 2.01. 

UBL bevat XML schemas voor 31 basis bedrijfsdocumenten voor alle typen 

organisaties. Onder deze documenten zijn ook schemas voor invoices te 

vinden. 

 

In de formele standaardisatie-organisaties CEN en ISO zijn vier groepen 

van bijzondere invloed: 

 

CEN\Workshop eINV3 

De CEN Workshop voor eInvoicing is al in haar derde fase. In deze fase 

worden compliance, MKB en interoperability guidelines beschreven. Ook 

De Nederlandse inbreng in UN/CEFACT 

wordt gecoördineerd door ECP/EPN in 

opdracht van het Ministerie van EL&I. 

 

 

 

 

Deelnemers in OASIS – UBL voor 

Nederland zijn onbekend. Een lijst met 

internationale deelnemers is 

beschikbaar.
5
 

 

 

 

In de CEN Workshop eInvoicing 3 staan 

de volgende Nederlandse personen op de 

distributielijst voor informatie: 

 Friso de Jong van 
Eeinvoicingplatform.com 

De EC publiceerde een 

communicatie over 'Reaping the 

benefits of electronic invoicing for 

Europe'. Een belangrijke mededeling 

van de EC aangaande de toekomst 

en de te ondernemen acties.
7
 

Lidstaten dienen een strategie te 

ontwikkelen ter bevordering van e-

facturering op nationaal niveau. 

Deze strategie moet als doel hebben 

om onder andere het gebruik van e-

facturering te bepleiten, vooral in het 

mkb. Om ertoe bij te dragen dat 

deze doelstellingen worden gehaald, 

moeten de lidstaten nationale 

belanghebbendenfora inzake e-

facturering oprichten en de 

Europese Commissie daarvan 
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Beschrijving (status, doelstelling) Nederlandse deelname Andere gremia 

bevordert deze workshop de implementatie van eInvoicing door promotie 

en praktische informatie te bieden op haar website.
4
 Deze workshop heeft 

als belangrijke taak berichten te standaardiseren en het informeren hoe 

organisaties eInvoicing kunnen implementeren.  

 

De CEN workshop eINV3 baseert haar werk op de CII van UN/CEFACT. 

 

CEN\Workshop Bii2 

De CEN Workshop voor "Business Interoperability Interfaces for Public 

procurement in Europe“ is reeds in haar tweede fase. Een van deze 

'interoperability interfaces' van Bii2 is het maken van een transactie-data-

model. 

 

De CEN workshop Bii2 baseert haar werk op de CII van UN/CEFACT en 

op UBL.  

 

 

CEN\MUG Project 

 Henk van Maaren van Cetima 

 Jaap Bakker en Leen van Dalen van 
Equens 

 Jacob Boersma van Innopay 

 Jelle Attema van ECP-EPN 

 Joost Kuipers van de Belastingdienst 

 Lennard Dijkum van Liaison 
Technologies 

 Peter Potgieser van de Royal Bank of 
Scotland 

 Rob Zwart van Ricoh 

 

In de CEN Workshop Bii2 nemen de 

volgende Nederlandse personen deel: 

 Frans Weerdesteyn en Kornelis 
Drijfhout van TenderNed  

 

 

 

Deelnemer in het MUG Project is vanuit 

uiterlijk in juni 2011 in kennis stellen.
 

8
 

 

In de Digitale Agenda (key action 3 

other actions) wordt bij lidstaten 

aangedrongen op de transpositie 

van de VAT richtlijn (aanpassing van 

2006/112/EC zoals voorgesteld door 

de EC in 2009) die voorziet in gelijke 

behandeling van elektronische en 

papieren behandeling (in Nederland 

is hieraan voldaan). 

 

 

Europese Commissie: Final report of 

the Expert Group on e-Invoicing 

(november 2009). 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 
5
 http://www.oasis-open.org/committees/membership.php?wg_abbrev=ubl 

7
 De voordelen van elektronische facturering voor Europa benutten, Europese Commissie, Brussel, 2.12.2010 COM(2010) 712 definitief - http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0712:EN:NOT 
4
 http://www.e-invoice-gateway.net 

8
 Commission Decision setting up a European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing - 

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/einvoicing/c8467_en.pdf 
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Beschrijving (status, doelstelling) Nederlandse deelname Andere gremia 

De CEN Workshops eINV3, Bii2 en EBES besturen samen het CEN MUG 

project. Dit project zal een Europese 'Core' Invoice vaststellen en hiervoor 

implementatie-aanbevelingen schrijven. Onder „core‟ kan worden verstaan: 

een gelimiteerde dataset wat door een groot deel van de facturerende 

partijen doorgaans gebruikt zal kunnen worden. Hiermee kiest het 

nadrukkelijk voor een duidelijker gedefinieerd bericht, waar echter niet 

iedereen gebruik van zal kunnen maken. 

 

ISO\TC68 

ISO/TC68 heeft als scope de mondiale standaardisatie ten behoeve van de 

sector Financiële Diensten. TC68 heeft via een van haar WG‟s (WG4) een 

standaard in haar beheer – de ISO 20022. Recentelijk is de Financial 

Invoice message goedgekeurd door de ISO 20022 – organisatie, en 

gepubliceerd. Deze Financial Invoice message is overigens geen ISO 

standaard, maar dus een resultante van de ISO 20022 standaard. 

 

ISO/TC 154 Processes, data elements and documents in commerce, 

industry and administration 

ISO/TC154 heeft als scope de standaardisatie van handelsdata elementen. 

Dit omvat de organisatieprocessen en de daarbij behorende data welke 

gebruikt worden bij informatie-uitwisseling tussen organisaties. ISO 9735 - 

EDIFACT is in deze TC in beheer. EDIFACT is een internationale 

standaard voor elektronisch (EDI). De standaard beschrijft de opmaak van 

het bericht dat gebruikt wordt voor de elektronische gegevensuitwisseling 

tussen ondernemingen, met als doel het schriftelijke verkeer bij 

handelstransacties tot het minimum te beperken. EDIFACT wordt al lange 

tijd gebruikt door grotere organisaties om elektronische facturen te 

Nederland: 

– Peter Potgieser van de Royal Bank of 

Scotland 

 

 

 

 

 

Deelnemers in de groepen van ISO/TC68 

zijn voor Nederland onder andere: 
– Peter Potgieser van de Royal Bank of 

Scotland 
– Joop Zomer van ABM AMRO 
– Pierre Karsten en Bas Peeters van 

Equens 
– Michiel van Doeveren van DNB 
– Michael Samson van de NVB 
– Arie Schil van de Rabobank 
– René Steenbeeke van Currence 
– Joop Zomer van ABN AMRO 

 

Deelnemers in de internationale groepen 

van ISO/TC154 zijn voor Nederland onder 

andere: 
– Peter Potgieser van de Royal Bank of 

Scotland 
– Stef Spaan van GS1 Nederland 

 

 

NEN verzorgt het secretariaat voor de 

Europese Commissie: European 

Council Directive on eInvoicing 

(COUNCIL DIRECTIVE 

2006/112/EC, Art 233) 

 

European Payments Council (EPC) - 

supports and promotes the creation 

of the Single Euro Payments Area 

(SEPA) 
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versturen. Een andere belangrijke functien ISO/TC154 is de harmonisatie 

van het werk tussen ISO en UN/CEFACT door het overnemen van 

UN/CEFACT standaarden als ISO standaard. Vervolgens wordt er 

gezamenlijk gewerkt aan updates.  

 

ETSI 

Binnen ETSI wordt er gewerkt aan een standaard voor informatiebewaring 

wat relevant is voor eInvoicing.  

 

De Nederlandse normcommissie voor informatiebeveiliging, de NEN-

NC381027 is hiervan op de hoogte. Ook de leden van de CEN/WS eINV3 

weten van dit ETSI initiatief. 

 

 

Europese Pilotprojecten 

Er zijn Europese projecten als PEPPOL, E-Prior en eTEN Procure om 

interoperabiliteit over de grenzen te stimuleren. Deze pilots hebben meer 

betrekking op aanbestede, waar factureren een onderdeel van uitmaakt. 

Deze pilots gebruiken de modellen en standaarden voor hun advies over 

hoe elektronisch factureren te implementeren die ontwikkeld worden door 

de bovengenoemde standaardisatiegroepen, In de aanbestedingspilots a 

CEN Workshops eINV3, Bii2, het MUG 

Project en ISO/TC154. 

 

 

 

Deelnemers in ETSI – STF401  voor 

Nederland zijn onbekend. Een lijst met 

internationale deelnemers is 

beschikbaar.
6
 Het Ministerie van EL&I is 

lid van ETSI. 

 

 

 

 

Volgens de publiekelijk beschikbare 

informatie zijn er geen Nederlandse 

deelnemers in de Europese pilot-

projecten. Via informele bronnen volgt 

Nederland wel deze ontwikkelingen en 

zijn er plannen om verder aan te sluiten 

bij deze Projecten. Vanwege het gebruik 

 

 
6http://portal.etsi.org/Portal_STF/Contacts.asp?FullSearch=Yes&PTCODE=401&PTTYPE=&TbId=607&TabId=&SubTB=0&Param=&Selec

tSTF=&SelectTB=&SelectTBName=&SelectStatusSTF= 
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PEPPOL en E-Prior lijkt CEN/WS Bii2 vanwege haar volledige beschrijving 

van de aanbestedingsprocessen invloedrijk.  

 

Follow up pilot projecten 

Lidstaten en de Commissie zullen de resultaten van PEPPOL beoordelen 

en een duurzame follow-up geven; De lidstaten moeten op basis van de 

resultaten van PEPPOL grensoverschrijdende diensten uitrollen 

(eGovernment Action Plan 2010 - 2015) 

 

van UBL in PEPPOL lijkt deze keuze 

logisch.  

 

SBR Nederland kent een aantal 

kennisvlakken waarop het contacten 

onderhoud met gerelateerde 

standaardisatie-activiteiten. De 

contactpersonen hiervoor zijn: 

 Gegevens (XBRL): 

Marc van Hilvoorde (Logius) 

 Processen (BPMN): 

Stephan Kockelkoren (Logius) 

 Techniek (Digipoort: SOAP, 

ebMS, WS, etc):  

Jean-Paul Bakkers (Logius) 

 

Vanuit EBF wordt niet geparticipeerd in 

internationaal standaardisatie-werk. 
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Aanbesteden 

Het dossier aanbesteden wordt verkend. Er is een sterke samenhang met Europees beleid. Sectorale initiatieven kunnen een sectoroverstijgende 

relevantie hebben. 

 

Beschrijving (status, doelstelling) Nederlandse deelname Andere gremia 

CEN/WS eProcurement: Het identificeren en documenteren van de 

benodigde 'business interoperability interfaces' voor Pan-Europese 

elektronische transacties betreffende openbare aanbestedingen welke 

worden uitgedrukt als een set van technische specificaties. Dit werk neemt 

de ontwikkelingen in andere CEN Workshops en UN/CEFACT in acht om 

zo wereldwijde uitwisseling mogelijk te maken, en om Pilots (zoals 

PEPPOL en ePRIOR) te ondersteunen teneinde technische obstakels te 

voorkomen. Aanbesteding is sterk verbonden met onderwerpen als 

eSignature, eCatalogue, eIdentity, eOrdering en eInvoicing. 

 

 

In CEN/WS Bii2: 

 Kornelis Drijfhout van 

TenderNed/Ministerie van EZ 

 

In UN/CEFACT: 

 Arie van Bellen van ECP-EPN 

 Peter Potgieser van de Royal Bank of 

Scotland 

 

 

CEN WS/BII 

CEN WS eInvoicing 3 

eInvoicing Expert Group 

 

Herziening eHandtekening-richtlijn 

SEPA (voornemen Digitale Agenda 

tot een eFactureren-raamwerk). 

 

PEPPOL: Pan-European Public 

Procurement Online: five building 

blocks (BB) that cover the entire 

procurement process from 

eTendering to ePayment. 

 

e-PRIOR: electronic PRocurement, 

Invoicing and ORdering; (the first 

eProcurement implementation which 

enables the exchange of electronic 

business documents using the data 

models of CEN WS/BII – Phase 1) 

 

Europese Commissie: IDABC 

opvolger: ISA - Interoperability 
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Solutions for European Public 

Administrations (Sustainability van 

PEPPOL, integratie ePrior en 

PEPPOL) 

 

OASIS UBL - library of standard 

electronic XML business documents 

such as purchase orders and 

invoices. 

In de CEN WS Bii2 zal er gebruik 

worden gemaakt van de syntax 

oplossingen die in UN/CEFACT voor 

dit werkveld zijn vastgesteld. Bii2 zal 

proberen de Europese vereisten te 

vervullen door een set van 

praktische specificaties en richtlijnen 

te publiceren. Naar verluidt is er 

goede samenwerking met Pilot 

project PEPPOL en e-Prior.  

 

Het werk aan catalogi dat 

momenteel wordt gestart in CEN/WS 

eCAT/CCP3 lijkt van specifiek 

belang voor 

overheidsaanbestedingen.  

 

Nederlandse 
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Overheidsprogramma's: Standard 

Business Reporting, E-Factureren, 

EBF en TenderNed. 

 

Netwerken: PIANOo (Nederlands) 

en EUPP (Europees) 

Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) werkt aan de 

interoperabiliteit van nationale aanbestedingssystemen. PEPPOL werkt 

daarvoor aan de interoperabiliteit van de volgende bouwstenen:  

 Digitale handtekeningen;  

 Digitale Bedrijfsdossiers (hergebruik van al beschikbare 

elektronische bedrijfsinformatie);  

 Managen van elektronische Catalogi die gebruikt worden in het 

“bidproces”; 

 eOrdering met als doel een eOrdering raamwerk; 

 eFactureren met als doel een eFactureren raamwerk waarmee 

elektronische facturen tussen lidstaten kunnen worden 

uitgewisseld (zie ook Factureren - SEPA). 

In PEPPOL heeft Nederlands (Ministerie 

van El&I) een toehoorderstatus.  

 

Recent is het contact tussen EL&I en 

PEPPOL versterkt 

Nederland is niet direct betrokken bij 

de pilot. De uitkomsten van het werk 

dat in de pilot wordt uitgevoerd 

kunnen relevant zijn voor de 

Nederlandse omgeving zoals het 

programma eFactureren, 

TenderNed, PKI.Overheid 

Groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de 

EU  

In dit Groenboek consulteert de EU de lidstaten hoe de bevordering van 

elektronisch aanbesteden verder vorm kan krijgen. De EC is ervan 

overtuigd dat de economische belangen bij eenvoudige en naadloze 

elektronische uitwisseling over de grens enorm zijn.  

Het Groenboek noemt onder andere onvoldoende standaardisatie als een 

van de knelpunten, in het bijzonder in de fase van inschrijving en de fasen 

Het Ministerie van EL&I begeleidt de 

consultatie in Nederland. Een 

conceptreactie is in de kamers besproken. 
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daarna. 

 

eGovernment Action plan: De Commissie zal een witboek publiceren 

betreffende praktische stappen om e-aanbestedingscapaciteit overal op de 

interne markt te koppelen 
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