
 

 

Probleemstellende notitie voor offerte-aanvraag verkenning 4-partijenmodel e-factureren 

 

Inleiding 

 Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  (EL&I) stimuleert sinds 2009 

elektronisch factureren (e-factureren). 

 Zij deed dat in de eerste plaats via een launching customer beleid voor e-facturen aan de 

overheid (B2G) met als doel een vliegwiel te zijn voor het B2B e-factuurverkeer. 

 Daarnaast is – met name via ECP-EPN - veel gedaan aan stimulering van bewustwording over 

e-factureren in bedrijfsleven en overheid. 

 Sinds 2010 is de spil in het launching customer beleid van EL&I de Digipoort, het centrale 

postkantoor van de overheid voor digitale berichten. 

 Via een Ministerraad-besluit zijn rijksdiensten verplicht aangesloten op Digipoort om e-facturen 

te ontvangen en in behandeling te nemen. 

 

Aantal van de belangrijkste waarnemingen: 

a) Er is veel nadruk in het EL&I-beleid gelegd op het "willen" (=€) ten opzichte van het "kunnen" 

(techniek) dat daaraan vooraf gaat. 

b) Uitgaan in het EL&I-beleid van de overheid als launching customer was wellicht een 

overschatting van marktmacht. 

Uit 1-meting van EIM in december 2010 blijkt dat de overheid jaarlijks 14,4 miljoen facturen 

ontvangt. Ter vergelijking: bouwsector wisselt jaarlijks 18 miljoen facturen uit. 

c) Consolidator model of 3-partijen model (verzender en ontvanger werken via een tussenliggend 

platform zoals Digipoort) lijkt vooralsnog niet het beoogde vliegwiel. 

Ter illustratie twee voorbeelden: 

(i)  de nr. 10 uit top-10 van leveranciers aan het Rijk verstuurt niet meer dan 7.700 facturen 

per jaar aan het Rijk; 

(ii) uit de business case van de Gemeente Deventer blijkt dat van de jaarlijkse 33.000 

ontvangen facturen 94% van de crediteuren minder dan 20 facturen per jaar aanleveren, 74% 

zelfs niet meer dan 3 per jaar! 

d) Tussen verschillende sectoren (bouw, zorg, havens, overheid), die voorop lopen, groeit een 

netwerk van hubs (Bouwend Nederland/ZET Solutions, VeCoZo, Portbase/Ricoh, 

Digipoort/Logius). 

 

Voorlopige conclusie: 

Het ontbreekt aan een laagdrempelige infrastructuur met een groot bereik. Een 4-partijenmodel 

zou hierin kunnen voorzien. 

 

Relevante ontwikkelingen in de markt: 

In de markt zijn al verschillende bewegingen gaande, zowel nationaal als internationaal, gebaseerd 

op een 4-partijenmodel. Ons bekende initiatieven zijn: 

 Billing Service Providors (Basware, Anachron, ZET Solutions en INGIS) werken aan een 

samenwerking sinds begin dit jaar (“One-Invoice” netwerk); 

 PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine), een pan-Europees project van de 

Europese Commissie is gebaseerd op een 4-partijenmodel; 

 CEN, de Europese normalisatie organisatie op gebied van IT, heeft recent een draft CWA (CEN 

Workshop Agreement) opgeleverd in het kader van de CEN eInvoicing Workshop fase 3, 

werkgroep 3 (‘Conformance criteria for interoperability across e-business networks and 

services’); 

 In Finland (Finvoice) en Duitsland (Verband Elektronische Rechnung e.V.) zouden 4-

partijenmodellen werkende zijn. 

 

Onderzoeksvragen 

1. Geef zo mogelijk een nadere onderbouwing of en waarom een 4-partijenmodel voor een 

doorbraak kan zorgen bij de massale adoptie van e-factureren in Nederland. 

2. Is de lijst van relevante (internationale) initiatieven compleet? Zo nee, welke initiatieven zijn er 

nog meer? 

3. Hoe kunnen deze (of een subset) initiatieven met elkaar verbonden worden? 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-17856.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatscourant%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3ddigipoort%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20111108%26epd%3d20111108%26sdt%3dDatumPublicatie


 

 

4. Welke (minimale) set van afspraken is nodig voor een 4-partijenmodel en wie zijn daarbij de 

belangrijkste belanghebbenden? 

5. Onderzoek bij deze belanghebbenden het draagvlak voor de ontwikkeling en het beheer van 

een 4-partijenmodel in Nederland. 

6. Werk bij voldoende draagvlak een financieringsmodel uit voor ontwikkeling en beheer met hard 

(schriftelijk) commitment van belanghebbende marktpartijen. 

 

Kader van de onderzoeksopdracht 

 De Europese Commissie heeft eind 2010 een besluit en een mededeling gepubliceerd waarin 

onder andere werd aangekondigd dat voor een periode van 3 jaar een Europees multi-

belanghebbendenforum voor e-facturering zou worden opgericht dat is samengesteld uit 

afgevaardigden van nationale fora en vertegenwoordigers van relevante Europese verenigingen 

van gebruikers, de CEN, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Groep gegevensbescherming 

artikel 29. 

 Het ministerie van EL&I heeft medio 2011 een Nederlands multi-belanghebbendenforum inzake 

e-facturering opgericht met een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden. 

 In de offerte-beoordeling en de begeleiding van het onderzoek zal EL&I zich laten bijstaan door 

een vertegenwoordiging van experts uit het Nederlandse Forum. 

 

Beoordelingscriteria 

1) Vertaling onderzoeksvraag naar onderzoeksopzet 

2) Kennis van (business zowel als technologie) en visie op adoptie e-factureren en 4-

partijenmodel in het bijzonder 

3) Ervaring met soortgelijke projecten 

4) Beschikken over de juiste contactennetwerken 

5) Prijs (totaal prijs en uurtarief onderzoekers) 

Elk criterium weegt even zwaar. 

 

Planning: 

 20 december 2011: Offerte-aanvraag versturen naar drie bureaus 

 Offertes ontvangen uiterlijk 12 januari 2012 

 Gunning opdracht omstreeks 26 januari 2012 

 Eind februari: Oplevering onderzoeksvragen 1 t/m 5. 

 Eind maart onderzoeksvraag 6. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/decision8467_nl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0712:FIN:NL:PDF

