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Achtergrond 

Uit de analyse en discussie van de drempels voor e-factureren die zijn benoemd tijdens de 

vergadering van het NMBF op 4 september 2011 komt de volgende aanpak naar voren: 

Maak het gemakkelijker voor de Nederlandse ondernemer om te e-factureren door: 

a. te werken aan een “all-inclusive” infrastructuur,  

b. implementatie van e-factureren in bedrijfsvoering gemakkelijk te maken, 

c. gevoel van urgentie te verhogen bij ondernemers en zakenpartners door 

informatievoorziening. 

Specifieke activiteiten benoemd voor het Nederlandse domein: 

1. Maak afspraken over een 4-partijenmodel (inclusief adressering en semantiek, aansluitend 

op de actuele Europese ontwikkelingen) zodat de bestaande factuur-netwerken 

interoperabel worden en nieuwe markspelers gemakkelijk kunnen toetreden en meteen een 

groot netwerk kunnen aanbieden. 

2. Faciliteer het tot stand komen van laagdrempelige vormen van e-factureren  - voor kleine 

ondernemer met kleine aantallen facturen, met aandacht voor betrouwbaar en veilig 

verzenden, ontvangen als verwerken van e-facturen -  door  

a. Beste practices te inventariseren (landkaart e-factureren) 

b. In overleg met belanghebbenden de best practices te benoemen (transparantie, 

draagvlak) en vast te leggen  

c. Best practices te communiceren naar softwareleveranciers, intermediairs en 

ondernemers. 

3. Communicatie en afstemming naar en tussen belanghebbenden. 
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1 inventarisatie die door Fred van Blommestein en Gerard Bottemanne is gemaakt van de manieren waarop e-factureren plaatsvindt, 2011 
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