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Concept verslag 3e vergadering Nederlands Multi-belanghebbenden Forum e-

Factureren 

 

Datum: 28 februari 2012 

Tijd: 14:00-16.00 uur 

Plaats: Ministerie van EL&I, Prins Clauslaan 8, Den Haag (zaal 10.01 Weerribben en Wieden ) 

 

 

Aanwezig 

Jan Julianus (waarnemend voorzitter) Ministerie EL&I 

Henk van Heerde         Syntens 

David de Nood          VNO-NCW en MKB-Nederland 

Janny Kamp           VNO-NCW en MKB-Nederland 

Fred van Blommestein       Universiteit Groningen 

Peter Potgieser          RBS 

Allard Keuter           Betaalvereniging 

Tony van Oorschot        SRA 

Joost Kuipers           Belastingdienst 

Jelle Attema(secretaris)      ECP 

Jack Verhoosel          TNO 

 

Verhinderd met kennisgeving 

Roel Crooijmans         ClearBIZZ B.V. 

Jelte Dijkstra           Ned. Normalisatie-instituut (NEN) 

Friso de Jong           Platform ELFA 

Peter Mandersloot         Ministerie EL&I 

Peter Leyenaar          Ministerie EL&I 

Rob Zwart            Ricoh Nederland 

 

Mailinglijst 

Henk van Erp           Twinfield 

Jan-Willem Janssen        Hoofdbedrijfsschap Detailhandel 

Peter van Katwijk         Exact International Development B.V. 

Dirk van Roode          ICT-Office 

Michael Samson         Nederlandse Vereniging van Banken. 

 

Gasten 

Tonnis de Boer           Innopay 

Jip de Lange            Innopay 

Opening en Mededelingen 

Jan Julianus zit de vergadering voor. Marc Hameleers heeft zijn taken overgedragen aan Peter 

Mandersloot. Peter Leyenaar zal het voorzitterschap op zich nemen.  

Er zijn twee nieuwe leden: Henk van Heerde (vervangt Monique Fledderman, Syntens) en 

Allard Keuter (draagt bij voor Michael Samson). Een voorstelrondje volgt. 

Twee gasten: Jip de Lange en Tonnis de Boer. Zij zullen een introductie geven op hun 

onderzoeksopdracht: haalbaarheid van een 4-partijen model. 

Vaststellen Agenda 

Het punt “relevante ontwikkelingen”  wordt naar voren geschoven. 
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Relevante ontwikkelingen: 

Ontwikkeling 4-partijenmodel 

Documenten:  

2012.02.21 - NMBF - Bijllage 4 - Beschrijving onderzoek vierpartijen model efactureren, 2012.02.28 - 

Bijlage 5 - tekst brief offerte-aanvraag onderzoek 4-partijenmodel 

De presentatie van Tonnis en Jip wordt rondgestuurd door de secretaris. 

 

Focus van het onderzoek ligt op de vraag hoe een laagdrempelige infrastructuur kan ontstaan 

om e-facturen uit te wisselen. Het gaat om het organiseren van de markt, onder welke 

voorwaarden partijen kunnen toetreden.  

 

Vragen: 

Wat is rol van het forum: er is een kernteam (Marco Pastors, Tony, Jelle, Jan) die het 

onderzoek begeleiden. De tussenresultaten gaan circuleren in Forum. 

Aandachtspunten:  

 Belangrijk dat in het onderzoek gekeken wordt naar de voorwaarden waaronder het een 

succes kan zijn. Komen situaties aan de orde waarin het 4-partijenmodel niet van 

toepassing is?  Bijvoorbeeld: direct aanleveren zonder tussenkomst van providers? 

 Wordt gekeken naar innovatieve vormen van e-factureren: factureren van factuurregels, 

self-billing, koppelen aan financiering (agrarische sector, maak-industrie)  

 Hoe wordt omgegaan met het onderscheid B2B en B2C?  

 In B2C is merkbeleving een belangrijk aandachtspunt: hoe blijft de factuur herkenbaar 

voor de consument en blijft de associatie met de verzender intact. Tegelijkertijd moet er 

een uniforme beleving ontstaan.  

 In B2B vinden bedrijven het niet altijd prettig als er een directe koppeling is tussen 

facturen en bankomgeving. Hoe ontstaat een soepele koppeling zodat de klant kan kiezen 

voor meer of minder betrokkenheid van de bank bij het uitwisselen van facturen?  

 Belangrijk aandachtspunt is dat ondernemers eenvoudig moeten kunnen switchen van 

dienstverlener, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk een bepaalde dienst nodig hebben of  

vanwege prijs. 

 Maak een helder onderscheid tussen Bills en Invoices. Daar zijn andere BTW-regels op van 

toepassingen en gelden andere eisen (fiscaal).  

 Ga in het onderzoek uit van verschillende scenario’s: B2B en B2C, grootfactureerders, 

klein-factureerders, binnen/buiten grenzen. 

 De European e-Invoicing Service Providers Association (EESPA) heeft ook een initiatief: 

neem dat ook mee. 

 

[2012.02.28-1: Presentatie Tonnis de Boer en Jip de Lange rondsturen - Jelle] 

[2012.02.28-2: tussenresultaten haalbaarheidsonderzoek 4-partijenmodel verspreiden onder Forumleden - 

Jelle] 

 

Semantisch factuurmodel 

Het proces om te komen tot opname van het semantisch factuurmodel op de pas-toe-of-leg-

uit-lijst van het Forum Standaardisatie is vertraagd. Verwachting is dat eind dit jaar dat alsnog 

zal gebeuren. 

 

David de Nood stelt de vraag of het Nederlandse Semantische model wel op de pas-toe-of-leg-

uit lijst van het forum moet worden geplaatst, of dat juist het Europese model op deze lijst 

moet komen. Wat voorkomen moet worden is dat ondernemers eerst in het Nederlandse en 

dan in het Europese model moeten investeren. 

 

Peter Potgieser beargumenteert dat het tegen Nederland kan werken wanneer Nederland lijkt 

te kiezen voor geïsoleerde nationale ontwikkelingen. Belangrijk is daarom aan te geven hoe het 

Nederlandse model zich verhoudt tot de Europese ontwikkelingen: anders wordt Nederland 

waarschijnlijk op termijn teruggefloten.  
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Nederland kan aangeven dat het Nederlandse model migreert naar het Europese of dat 

Nederland, vooruitlopend, al een aantal problemen oplost en bijdraagt aan de Europese 

objectives (innovatie !). 

 

Jack Verhoosel heeft onderzoek gedaan naar de verschillen tussen het Europese en 

Nederlandse semantische model. Achtergrond van het Nederlandse semantische model is o.a. 

dat we met een legacy zitten van SETU en UBL waar op korte termijn een oplossing voor nodig 

is. Lange termijn perspectief is convergentie. 

In de te ontwikkelen visie van het beheermodel zal de convergentie naar Europese standaarden 

worden meegenomen. 

 

Fred van Blommestein bepleit snel te convergeren naar de Europese standaarden. 

 

Conclusie  

 Het belangrijk is aan te geven hoe de Nederlandse keuzes bijdragen aan de Europese 

ontwikkelingen. Door dat expliciet aan te geven in de inleiding van het Nederlandse 

semantische model en in de gap-analyse. Dit om te voorkomen dat Nederland wordt 

teruggefloten en Nederlandse ondernemers niet te maken krijgen met desinvesteringen.  

 Daar waar convergentie naar Europese semantisch model voor de hand ligt moet snel het 

pad worden aangegeven in het beheermodel. 

 De innovatieve aspecten van het Nederlandse Model actief moeten ingebracht worden in de 

nieuwe versie van het Core-Invoice model. Peter neemt dat op zich.  

 Jack stuurt daarom de gap-analyse rond onder de deelnemers  van het Forum. Peter biedt 

aan de management-summary in te brengen op 6 maart in Brussel (Europese Forum). In 

de te ontwikkelen visie van het beheermodel komt het convergentiepad aan de orde.  

 

[2012.02.28-3: in inleiding semantisch factuurmodel en gap-analyse wordt aangegeven hoe de 

Nederlandse keuzes bijdragen aan de Europese ontwikkelingen en pad naar convergentie in beheermodel– 

Menno van Drunen]  

[2012.02.28-4: innovatieve aspecten Semantisch model inbrengen in nieuwe versie Core-Invoice model– 

Jack, Peter] 

 [2012.02.28-5: Peter brengt management summary semantisch model in op 6 maart in Europese forum - 

Peter]  

[2012.02.28-6: gap-analyse rondsturen naar leden van het forum – Jack, Jelle] 

 

 

PvA landkaart e-factureren 

De secretaris stuurt binnen twee weken een plan van aanpak rond.  

Doel van de landkaart is de huidige praktijk rond het sturen van e-facturen per e-mail te 

beschrijven en tot een best-practice te komen, zodat ondernemers elementaire vormen van 

zekerheid hebben. Daarnaast zijn er tal van web-services in omloop. Doel is een breed 

geïmplementeerde webservice te beschrijven zodat partijen die e-factureren in hun software 

willen aanbieden daar gebruik van kunnen maken. 

 

Aandachtspunten: 

 Is de factuurmonitor van Friso de Jong betrokken in het onderzoek ? Antwoord is ja. 

 Denk ook aan het feit dat veel jonge ondernemers on-line werken en graag gebruik maken 

van open-source componenten voor factureren/betalen. Denk aan web-winkels. 

 Hoe staat het met open-source online-boekhoudingen? Vaak lopen deze partijen voor wat 

deze functionaliteit betreft. Zijn die afdoende meegenomen? 

 Denk aan de mogelijkheid om e-factureren te stimuleren door geanonimiseerd gegevens te 

verzamelen en te gebruiken voor bench-marking: bijvoorbeeld over aantallen verstuurde 

facturen, formats enz.. 

 

[2012.02.28-7: Plan van aanpak landkaart e-factureren rondsturen voor 13 maart, Jelle].  

 

Final CEN Workshop on eInvoicing, Phase 3 
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Jan Julianus, Joost Kuipers en Peter Potgieser waren aanwezig bij deze workshop op 15 

februari in Brussel. Joost Kuipers krijgt van allerwegen complimenten voor de kwaliteit van de 

e-invoicing compliance guidelines. 

  

Helaas wordt de toolbox compliance guidelines niet vertaald in het Nederlands. Joost Kuipers 

en de secretaris nemen het initiatief om te kijken hoe die Nederlandse vertaling er kan komen. 

De secretaris stuurt een link naar de forumleden.  

 

Peter Potgieser bepleit om de vertaling in samenwerking op te zetten met de country 

information manager van de einvoicing-gateway (Fred van Blommestein) 

 

[2012.02.28-8: PvA vertaling guidelines e-factureren – Joost,  Jelle, Fred] 

[2012.02.28-9: Link doorsturen naar compliance guidelines–Jelle] 

Notulen vorige forumvergadering 

Documenten:  

2012.02.28 - NMBF - Bijlage 1 - concept notulen Nederlands Multi-belanghebbenden Forum e-Factureren – 

2011.11.29 

2012.02.28 - NMBF - Bijlage 2 - Ledenlijst NMBF 

 

Notulen worden vastgesteld met meenemen van punten Peter Potgieser en door de secretaris 

rondgestuurd. 

 

Correcties: 

 Jan Bijl: wordt Tony van Oorschot. 

 Toevoegen: VNO-NCW en MKB-Nederland 

 

N.a.v. de actielijst: 

 Onderzoeksresultaten van Landkaart e-Factureren worden rondgestuurd met Plan van 

Aanpak. 

 Evaluatie samenstelling forum: agendapunt volgende vergadering forum. 

 Bijlagen met paginanummer en filenaam in voettekst. 

 

 [2012.02.28-10: Contact met NOAB, NOVAA en NBA over bijdrage aan forum–Jelle] 

[2012.02.28-11: Evaluatie samenstelling forum, agendapunt volgende vergadering –Jelle] 

[2012.02.28-12: Bijlagen voortaan met paginanummer en filenaam in footer–Jelle] 

[2012.02.28-13: Rondzenden gecorrigeerde notulen (met opmerkingen van Peter P verwerkt)–Jelle] 

Voorbereiding Europese MSF 

Documenten: 

Agenda 6 maart 2012 

2012.02.28 - NMBF - Bijlage 6 - Agenda March 2012 For invitation 

Minutes EU Forum 13 september 2011 + werkprogramma EU Forum 

2012.02.28 - NMBF - Bijlage 7 - Work Programme EU Forum 

Informeel geaggregeerd beeld Activity 3 

PEPPOL-presentatie 6 maart 2012 (nog niet beschikbaar) 

2012.02.21 - NMBF - Bijlage 8 - Activity 3 Report Responses v06 Discussie en besluitvorming 

 

Vraag van de voorzitter: aan welke breakoutsessies moet de Nederlandse delegatie 

deelnemen? 

Peter Potgieser merkt op dat het beeld bij de EC bestaat dat één semantisch datamodel 

interoperabiliteitsproblemen bij e-factureren kan oplossen. Final report van de Expert Group 

wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Ook het werkprogramma is op dat final report 

gebaseerd. Peter neemt waar dat er sterke druk is op de leiders van de taakgroepen om die 

interpretatie aan te houden.  
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Hij zou graag support willen van de Nederlandse delegatie bij het inbrengen van zijn punt dat 

één semantisch model weliswaar in het Final Report naar voren wordt geschoven, maar dat die 

oplossing conflicteert met factuurprocessen die zijn gebaseerd op andere business-processen. 

 

Janny Kamp bepleit dat de Nederlandse delegatie inbrengt hoe de Nederlandse belastingdienst 

omgaat met e-factureren. Het is belangrijk om daar vroegtijdig aandacht voor te vragen. 

Opgemerkt wordt dat Gary Wilkinson, DG TAXUD, het nog te vroeg vindt om best-practices te 

benoemen: hij wil eerst zien hoe in Europa de huidige aanwijzingen rond e-factureren worden 

opgepakt. 

Peter Potgieser stelt voor om de Nederlandse aanpak te beschrijven en in te brengen bij de 

voorzitter van het Europese Forum (Catinat). Die kan het dan inbrengen als best-practice bij 

TAXUD. Omdat de vergadering van het Europese Forum volgende week al is, lukt dat zo snel 

niet meer. 

Peter Leyenaar of David de Nood zullen volgende week bij de Tour de Table dit voornemen 

noemen. Janny Kamp en Joost Kuipers zullen hen beide tevoren van schriftelijke input 

voorzien.  

 

[2012.02.28-14: inbrengen Nederlands beleid e-factureren bij Catinat als best practice–Jan Julianus, David 

de Nood, Janny Kamp, Joost Kuipers, Peter Leyenaar ] 

[2012.02.28-15: David en Peter Leyenaar voorzien van input bij de Tour de Table – europese forum – Jelle, 

Janny, Joost] 

Bijdrage aan Europese Taakgroepen 

Documenten: 

2012.02.28 - NMBF - Bijlage 9 - Dutch contribution to Activity 1 - monitor NL2011 

2012.02.28 - NMBF - Bijlage 10 - Dutch contribution to Activity 3 

2012.02.28 – NMBF - Bijlage 11 – Dutch contribution to Activity 2 volgt eind deze week 

 

De bijdrages zijn rondgestuurd, door forum-leden becommentarieerd en naar betreffende 

taakgroepleiders gestuurd.. 

Rondvraag 

 Peter Potgieser zou graag sterkere communicatie zien via MKB-Nederland en VNO-NCW 

over misverstanden rond de e-factuur. Met name misverstanden over de fraude-

gevoeligheid van digitale administraties.  

 Peter Potgieser deelt mee dat de CEN coordination Group e-business van start kan. Graag 

zou hij geïnteresseerde forumleden uitnodigen om zitting te nemen in het schaduw-forum, 

dat als klankbord kan dienen voor deze coordination Group. Hij stuurt de uitnodiging door. 

  

[2012.02.28-15:communicatie over misverstanden e-factureren via VNO en MKB-Nederland–Peter 

Potgieser, David de Nood, Janny Kamp] 

[2012.02.28-16: Uitnodiging schaduw-forum CEN coordination Group e-business –Peter Potgieser, David 

de Nood, Janny Kamp] 

Vaststellen volgende vergadering 

Een vergaderverzoek wordt door de secretaris rondgestuurd voor een volgende vergadering 

eind juni, in september en in december.  

 

Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
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Actielijst 
[2012.02.28-1: Presentatie Tonnis de Boer en Jip de Lange rondsturen – Jelle - zsm] 

[2012.02.28-2: tussenresultaten haalbaarheidsonderzoek 4-partijenmodel verspreiden onder 

Forumleden – Jelle - PM] 

[2012.02.28-3: in inleiding semantisch factuurmodel en gap-analyse wordt aangegeven hoe de 

Nederlandse keuzes bijdragen aan de Europese ontwikkelingen en pad naar convergentie in 

beheermodel– Jan, Jack - zsm]  

[2012.02.28-4: innovatieve aspecten semantisch model inbrengen in nieuwe versie Core-

Invoice model– Jack, Peter Potgieser- PM] 

 [2012.02.28-5: Peter brengt management summary semantisch model in op 6 maart in 

Europese forum – Peter Potgieser- PM]  

[2012.02.28-6: gap-analyse rondsturen naar leden van het forum – Jack, Jelle, zsm] 

[2012.02.28-7: Plan van aanpak landkaart e-factureren rondsturen voor 13 maart, Jelle, voor 

13 maart].  

[2012.02.28-8: PvA guidelines e-factureren – Joost, Jelle, Fred, zsm] 

[2012.02.28-9: Link doorsturen naar compliance guidelines–Jelle - zsm] 

[2012.02.28-10: Contact met NOAB, NOVAA en NBA over bijdrage aan forum–Jelle – voor 

volgende vergadering] 

[2012.02.28-11: Evaluatie samenstelling forum, agendapunt volgende vergadering –PM] 

[2012.02.28-12: Bijlagen voortaan met paginanummer en filenaam in footer–Jelle - PM] 

[2012.02.28-13: Rondzenden gecorrigeerde notulen (met opmerkingen van Peter P verwerkt)–

Jelle - zsm] 

[2012.02.28-14: inbrengen Nederlands beleid e-factureren bij Catinat als best practice–Jan 

Julianus, David de Nood, Janny Kamp, Joost Kuipers, Peter Leyenaar  - PM] 

[2012.02.28-15: David en Peter Leyenaar voorzien van input bij de Tour de Table – Europese 

Forum – Jelle, Janny, Joost – voor 5 maart] 

 


