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Concept verslag 5de vergadering Multi Stakeholder Forum  e-
Factureren 
 
Datum: 17 september 2012 
Tijd: 10:00-12.00 uur 
Plaats: Ministerie van EL&I., Bezuidenhoutseweb 30, Zaal 0.32 
 
 
Aanwezig: 
Jan Julianus (voorzitter)     Ministerie EL&I 
David de Nood      VNO-NCW en MKB-Nederland 
Janny Kamp      VNO-NCW en MKB-Nederland 
Fred van Blommestein     Universiteit Groningen 
Joost Kuipers      Belastingdienst 
Jelle Attema (secretaris )    ECP 
Rob Zwart      Ricoh Nederland 
Menno van Drunen     Logius 
Peter Potgieser      RBS 
Henk van Heerde     Syntens 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Roel Crooijmans     ClearBIZZ B.V. 
Henk van Erp      Twinfield 
Jack Verhoosel      TNO  
Jelte Dijkstra      Ned. Normalisatie-instituut (NEN)  
Friso de Jong      Platform ELFA 
Allard Keuter      Betaalvereniging 
Tony van Oorschot     SRA  
 
Mailinglijst: 
Jan-Willem Janssen     Hoofdbedrijfsschap Detailhandel 
Peter van Katwijk     Exact International Development B.V. 
Dirk van Roode      ICT-Office 
Michael Samson     Nederlandse Vereniging van Banken. 
 

1. Opening en Mededelingen 
Jan Julianus, de voorzitter, heet de aanwezigen welkom. 
Michiel Dietvorst neemt afscheid van het Forum door een wisseling van werk.  
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2. Agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Verslag 03.07.2012 
Pg. 1  
Communicatie van DGTaxud – betreffende een call for application van BTW-experts.  

Janny Kamp heeft zich aangemeld: er blijken 150 aanmeldingen te zijn en slechts 40 plaatsen. 
Op welke wijze de selectie plaatsvindt is niet bekend 

Pg. 2. Verslag Europese MSF. 
Het verslag wekt de suggestie dat de commissie een andere koers vaart. Dat is om twee 
redenen niet het geval. a) Eventuele besluiten zullen door de Europese Commissie pas 
kunnen worden genomen nádat de verschillende Task Groups hun ‘Recommendations / 
Policy Advice’ hebben uitgebracht en daar een consultatieronde overheen is gegaan; b) De 
Task Groups hebben nog niet het vereiste stadium bereikt. Task 4 heeft, vanuit het 
perspectief van ‘e-Invoicing predominant in 2020’ een andere benadering gekozen dan uit de 
oorspronkelijke formulering in COM (2010) 712 Final zou moeten worden afgeleid,. 
Menno van Drunen: de 150 duizendste efactuur is eind juli verwerkt, niet begin juli 

Pg. 3. Jelle neemt suggesties Peter over. 
Peter Potgieser corrigeert tekst over alignment met referentiemodel. 
p. 4 
Peter Potgieser: Gerd Heinen is één van de secretarissen van het EU Forum. Elke Activity heeft zijn 
eigen secretaris. 
Pg. 5.  
Pg. 6.  

In de zin “de uitgangspunten van het 4-partijenmodel, met als kern dat een eindgebruiker 
iedere andere eindgebruiker moet kunnen bereiken” moeten de woorden  “voor zijn 
business proces relevante” worden ingevoegd voor “andere” 
De woorden “ Geisoleerde eilanden”  aanvullen: tussen de dienstverleners.Naar aanleiding 
van aandachtspunt “Toezicht op 4 partijenmodel”. Peter Potgieser vraagt of ter sprake is 
geweest om de EESPA te benaderen. Zulks ter voorkoming van ‘dubbel werk’: EESPA heeft 
inmiddels een vooraanstaande - en door business stakeholders erkende - rol in Europa in het 
formuleren van samenwerkingsverbanden en daarin zou kunnen worden geparticipeerd. Dan 
wel dat het model dat EESPA heeft geformuleerd voor het organiseren van de samenwerking 
wordt overgenomen. Dat is niet het geval. Voorzitter antwoord dat EESPA niet wordt 
overwogen als toezichthouder, maar dat wel gebruik wordt gemaakt van de door EESPA 
opgesteld interoperability agreement. 

9.2. Semantisch Factuurmodel. 
Alle gaps die TNO heeft gevonden, zijn overbrugd. Als er meer gaps zijn dan hoort Menno dat 
graag. Tevens is er overleg tussen Menno van Drunen en Peter Potgieser over ‘Alignment’, 
met name over de wijze waarop het Nederlandse voornemen in de Europese context 
geplaatst zou moeten worden. De notulen suggereren dat de alignment met de CEN-MUG is 
gerealiseerd. Kanttekening: alignment met de huidige CEN-MUG is er nog niet formeel. Er 
wordt met het semantisch model voorgesorteerd op de strategie die de EC zal voeren en 
waarover op 26 september in het EU Forum over wordt beslist.  
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Pg. 7. Actielijst: Onderscheid Billing en Invoicing. Dat onderwerp wordt afgevoerd.  
 

4. Rapportage over Europese ervaringen/randvoorwaarden 
verplichtstelling e-factureren 

• Fred van Blommestein 
• Michiel Dietvorst: ervaringen Finland. 

 
Fred heeft ‘Country Information Managers’1 gevraagd naar hun ervaringen met verplichtstellingen in 
het land waarvoor zij CIM zijn. In een aantal lidstaten is via wetgeving e-factureren verplicht gesteld: 

• in Spanje is verplichtstelling al weer ingetrokken.  
• In Italie heeft verplichtstelling nog niet plaatsgevonden. 
• Denemarken: veel facturen worden bij overheid uitgeprint, nadat allerlei bedrijven en 

dienstverleners moeite hebben gedaan om het te digitaliseren. Naar buiten toe hoog 
percentage digitale facturen.  

Te veel met de stok (verplichtstelling) en onvoldoende beloning: dat werkt blijkbaar niet in 
democratische landen. 
In Zweden lijkt de overheid, weliswaar indirect, e-factureren te stimuleren: daar is e-factureren niet 
verplicht gesteld, maar wordt het via accountantsregels voor overheden aantrekkelijk gemaakt om e-
facturen te ontvangen en te verwerken. Voor een factuurproces dat is ingericht volgens de 
accountantsregels hoeven overheden geen aparte auditkosten te maken. Volgende stap is dat e-
factureren door overheden wordt opgenomen in de inkoopvoorwaarden.   
 
In Finland wordt e-factureren bevorderd door de rol van banken:  Facturen elektronisch uitwisselen 
is onderdeel van dienstverlening van banken. Nederlandse banken, is observatie van Fred, hebben 
weinig historie op dit gebied.  
Fred licht de door hem aangepaste notitie ten opzichte van de bespreking in het NMBF van 3 juli toe.  
 
Discussie:  

• bankenmodel in Finland succesvol. Illustreert het belang van een goed georganiseerde 
infrastructuur/cultuur van e-factureren via dienstverleners.  Dan zijn er minder 
contactpunten en is standaardisatie eenvoudiger. In Nederland moet die infrastructuur nog 
worden opgezet: dienstverleners pakken nog maar klein aantal facturen.  

• Peter Potgieser.  
o Helle Schade SØrensenSorensen presentatie die zij hield tijdens 2e EU Forum op 6 

maart 2012 verspreiden. In Denemarken veel veranderingen, omdat ze de 
problemen met verplichtstelling van e-factureren onderkennen. 

o Billing werkt in Finland, maar Invoicing gaat veel moeizamer.   
o Met betrekking tot de acceptatie van e-factureren (in de algemene zin des woords) 

moeten alle omgevingsvariabelen worden meegenomen. Een voorbeeld is het feit 
dat de acceptgiro in de praktijk nauwelijks betwist wordt, in tegenstelling tot een  
(elektronische) factuur. Dan moet consument/ondernemer zélf opdracht geven om 
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te betalen. Dat werpt een drempel op voor toepassing door de leveranciers van 
producten en/of diensten van (e-)facturen in het leverings proces.   

• Henk van Heerde vraagt of in Nederland wordt gewerkt met policy om e-facturen versneld te 
betalen ? Defensie heeft daaraan gewerkt. Menno: in Nederland is policy dat kans op correct 
betalen vergroot wordt.  

• Accountantsregels zijn Finland zo aangepast dat het aantrekkelijk wordt voor kleine 
overheden om te investeren in e-invoicing.  Voor de rijksoverheid heeft Nederland een zelfde 
policy: rijksauditdienst doet op dit moment rijksbrede audit op volledige implementatie e-
factureren. Dan hoeft een overheid zelf niet meer intern de controle te doen.  

• Peter Potgieser: in het bedrijfsleven ontstaan mechanismen waarbij de ontvanger van de e-
factuur hogere kortingen ontvangt wanneer hij eerder gaat betalen. Dat maakt het de moeite 
waard om te investeren in snellere (digitale) afhandeling van facturen. Daarnaast worden 
goedgekeurde e-facturen.verhandeld: zelfs wanneer ze nog niet betaald, o.a. 
voorfinanciering .  

 
Follow-up:  

• In de rapportage een helder onderscheid tussen billing en invoicing maken; omdat dat 
conclusies per land sterk beïnvloed 

• Uitnodigen van buitenlandse spreker. Voorstel is Martin Forsberg  uit Zweden. Fred neemt 
contact op en Jelle regelt het verder. 

 
[2012.09.17 – 1, Fred, check op onderscheid billing en invoicing in landenrapportage ] 
[2012.09.17 –2, Fred, Martin Forsberg uitnodigen voor volgende forumbijeenkomst] 
[2012.09.17 – 3, Jelle,  verspreiden presentatie van Helle Schade Sørensen] 

5. Stand van Zaken taakgroep 4.  
• Peter Potgieser 

 
De EC heeft als “objective” dat in 2020 dat “einvoicing predominant method”  van invoicing is.  
De EC heeft echter niet willen of kunnen preciseren wat “predominant method” betekent, waardoor 
het formuleren van een of meer projecten om deze doelstelling te bereiken niet adequaat mogelijk 
is. De omgeving kent uitersten: In sommige communities is deze doelstelling nl. al bereikt, in andere 
zal het nooit zover kunnen komen en daar behoeft dus geen effort in gestoken te worden.. 
Peter geeft aan dat taakgroep 4, die over dat ‘standard einvoice model’ moet adviseren derhalve een 
benadering kiest die uitgaat van het oogmerk optimaal aan ‘The Objective’ te kunnen doen bijdragen 
en op basis daarvan haar ‘Recommendations / Policy Advice’ ontwikkelt. Om deze benadering nader 
te kunnen invullen hanteert zij een aantal aannames, welke als volgt op hoofdlijnen kunnen worden 
weergegeven: 

a. ‘Communities’ (like MS’s, industry domains, …) have their own (autonomous) 
responsibilities 

b. There cannot be an ‘overall central European governance’ 
c. Within ‘communities’, business drives will cause a grow towards ‘The Objective’ 

(‘predominant, e-Invoice’) autonomously 
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d. Acceptance and/or implementation of a standard is a business decision; only if 
justified by a valid Business Case 

e. Mandating a single format can cause large expenses to communities already using a 
format/standard that works. 

f. ‘Intra-community’ may need help, but only where relevant 
g. There is a lack of resources allocated to the Task 

 
Deze benadering leidt tot voorstellen inzake ‘interoperabiliteit’ (waar relevant) voor de kortere 
termijn en convergentie voor de lange termijn. 
 
Ten behoeve van het bewerkstelligen van ‘interoperabilitieit’ stelt taakgroep 4 het gebruik van een 
referentiemodel voor: als e-facturen binnen een community verstuurd worden, dan blijft dat 
gebeuren op de manier die die community heeft gekozen: in UBL, EDIFACT of wat dan ook. Wanneer 
het relevant blijkt om tussen communities te e-factureren kunnen beide communities voor zich 
onderzoeken hoe hun factuur  zich verhoudt tot het referentiemodel. Als beide daar zonder verlies 
van (essentiële) informatie op geprojecteerd kunnen worden is het uitwisselen van (e-)facturen  - 
voor wat betreft de factuur-informatie - tussen beide communities in de praktijk daadwerkelijk 
mogelijk. 
Belanghebbenden worden op dit moment door Peter geconsulteerd en er is veel bijval.  
 
Peter legt het voorstel nu voor aan het Europese Forum in de volgende Forum-vergadering.  
 
Opmerkingen:  

1. In COM (2010) 712 Final bepleit de EC een ‘standaard model e-invoicing’. In het Final report 
van de European Commission Expert Group on e-Invoicing wordt daartie het UN/CEFACT 
model voorgesteld maar de EC hanteert in door haar gestuurde projecten (PEPPOL) zélf UBL 
als standaard. En daar is vooralsnog geen commentaar op gekomen.  
Peter stelt  dat het feit dat er geen commentaar op Public Reviews komt, niet automatisch 
impliceert dat hetgeen wordt aan review onderhevig is  ook  daadwerkelijk correct is of een 
goed idee is. Het Public Review mechanisme is aanmerkelijk minder robuust dan 
bijvoorbeeld balloting in ISO.  

2. In de implementatie van BII is een kernset gedefinieerd op basis van wettelijke vereisten. Dat 
kernmodel krijgt vervolgens extensies per bedrijfssector. Die filosofie lijkt goed te werken in 
implementaties van BII.  

3. Nederlandse forum steunt voorstel Peter. 
 

6. Voortgang taakgroepen 1, 2 en 3 
• Jan Julianus 

 
De voorzitter legt de vraag aan de groep voor welke break-outsessies de Nederlandse delegatie zal 
bijwonen. David gaat naar de sessie over best-practices. Daar komt o.a. archiveren en bewaren aan 
de orde. David kijkt ook of hij vragen kan stellen bv. rond verschillen tussen lidstaten via een andere 
vertegenwoordiger.  
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Het EU e-Invoice Multistakeholder Forum stelt bepaalde eisen en verwachtingen aan de wijze 
waarop de leden in de activiteiten participeren. Dat is op basis van onderkende belangen en 
vrijwilligheid. Er rust noch op de EC, noch op de leiders van de taakgroepen een plicht tot 
informatievoorziening. Het CIRCABC document management systeem van de EC is het systeem dat 
door de EC is ter beschikking is gesteld voor het ontsluiten van informatie en documenten naar de 
leden van het Forum. Peter stelt derhalve voor om CIRCABC, de document-omgeving van het Forum, 
te raadplegen. Daar blijkt welke onderwerpen in welke sessie aan de orde komen. 
 

7. Update bewaren & bewijzen 
• Jelle Attema, Jelte Dijkstra, Joost Kuipers. 

 
Vraag is: documenten moeten bewaard worden in de originele staat. Wat te doen met de originele 
documenten wanneer die elektronisch zijn of ingescand. Daar zit een fiscale kant aan (waar is de 
belastinginspecteur tevreden mee), maar er zijn ook allerlei andere overwegingen: bijvoorbeeld bij 
subsidieaanvragen moeten facturen soms origineel op papier zijn. Bij juridische conflicten hebben 
ingescande documenten wellicht een andere status dan het papieren origineel. Bij contracten spelen 
waarschijnlijk weer andere eisen een rol.  Praktijk is dat veel elektronische facturen op dit moment 
worden uitgeprint en in mappen bewaard. Na het inscannen worden op dit moment de originelen 
alsnog in grote archieven opgeslagen. 
Daarbij komt dat veel documenten inmiddels in de cloud worden opgeslagen en dat daar weer 
andere problemen spelen. 
 
Conclusie van het forum is dat duidelijkheid en communicatie over deze problematiek kunnen 
bijdragen aan  adoptie van e-factureren.  Er zit ook een internationale kant aan (juridische en fiscale 
verplichtingen van lidstaten), maar het is niet alleen een grensoverschrijdend probleem. 
  
Er wordt een werkgroep ingesteld, die voor 22 november (de volgende vergadering) met een 
werkplan komt om het probleem op te lossen. In die werkgroep zitten Joost, Janny, Henk, Jelte, Tony  
en Jelle.  Jelle onderneemt actie. 
 
[2012.09.17 –4,Jelle, Met Joost, Janny, Henk,Jelte en Tony voorstel ontwikkelen best practice digitaal 
bewaren] 
 

8. Website e-factureren.info 
• Jelle Attema 

Besluiten: 
• Jelle ziet er op toe dat de informatie over B2C factureren door Allard en Friso wordt 

ontwikkeld en op de site komt. 
• De actuele informatie rond het 4-partijenmodel en welke partijen aan tafel zitten moet 

op de site komen. 
• Jelle checkt of het boekje “e-factureren voor ondernemers” goed op de site staat. 
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• Template website e-factureren. David en Jan zullen melding maken in het Europese 
forum van het feit dat anderen de template mogen gebruiken en daarvoor contact 
kunnen opnemen met Jelle. 

 
 
[2012.09.17 –5,Jelle, Allard, Friso; informatie B2C op website ] 
[2012.09.17 –6,Jelle; info 4-partijenmodel op e-factureren.info] 
[2012.09.17 –7,Jelle; check e-factureren voor ondernemers op e-factureren.info] 
 

9. Semantisch factuurmodel 
• Menno van Drunen 

 
Het semantisch factuurmodel staat tot 23 september open voor publieke consultatie. Op basis van 
daarvan kan het zijn dat er nog extra bijeenkomsten van de expertgroep volgen. 
De door Joost bij collega’s uitgezette review van het factuurmodel heeft nog niet tot terugkoppeling 
geleid. Er liggen nog twee vraagstukken rond BTW en optellen. Ligt bij Joost.  
 
[2012.09.17 –8,Joost; feedback Belastingdienst op semantisch factuurmodel naar Menno] 
 

10. CBS:opnemen van vragen over adoptie e-factureren 
• David de Nood, Jan Julianus, Fred van Blommestein, Jelle Attema 

 
Bas de Groot van het CBS heeft gesproken met forumleden. CBS  gaat proberen de  tekortkomingen 
rond registratie van e-factureren volgend jaar mee te nemen in de vragenlijst. Pieter Breyne geeft 
aan dat hij ook bij Eurostat deze tekortkomingen heeft aangegeven. 
Belangrijkste tekortkoming is dat nu alleen wordt gevraagd of een ondernemer een e-factuur 
verzendt of ontvangt. We willen graag informatie over het aantal e-facturen als percentage van het 
totaal aantal facturen.  
In de vraag wordt de methode van versturen en ontvangen vrij precies omschreven: zonder 
tussenkomst van mensen. Maar de toelichting wordt waarschijnlijk niet goed gelezen waardoor ook 
veel ondernemers die een ongestructureerde PDF versturen zullen invullen dat ze e-factureren..  
 
Peter:  De EC is al bij  Eurostat geweest en het onderwerp krijgt aandacht. Een belangrijke vraag is de 
aansluiting op andere vragen over elektronische documenten en de ontwikkelingen daarin. door 
alleen naar de factuur te kijken wordt het risico gelopen dat andere belangen over het hoofd worden 
gezien. Bovendien: als een ‘community’ een mechanisme implementeert om factuurinformatie in 
XML per e-mail over te dragen en volledig zonder de tussenkomst van menselijk handelen te 
verwerken - en daarmee bijdraagt aan de Europese doelstelling - zou dat dan niet mee mogen tellen 
omdat het niet in de gehanteerde definitie van e-factureren past ?   
Fred bepleit ook een meting via dienstverleners:  benchmarking zou een dienst kunnen zijn aan deze 
partijen. 
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[2012.09.17 –12,PM; Monitoring e-factureren – benchmarking- data BSP’s verzamelen] 
 

11. Nederlandse vertaling compliance guidelines  
• Joost Kuipers, Jelle Attema 

 
De vertaling is afgerond, met dank aan ECP. Joost corrigeert die nu.  
De compliance guidelines hebben geen wettelijke status, maar bieden de ondernemer een 
handreiking hoe hij kan laten zien dat hij in control is. Zijn risico’s afgedekt of moet ik nog aanvullend 
werk doen. 
Half oktober is de correctieslag afgerond.  
 
Joost’/Jelle/Henk/Tony doen 22 oktober een voorstel voor publiciteit 
 
[2012.09.17 –10,Jelle;Joost/Jelle/Tony/Henk – voorstel publiciteit Nederlandse compliance guidelines] 
 

12. Spreker uitnodigen volgende vergadering 
• Jan Julianus 

Zie agendapunt 4. 
 

13. Voortgang 4-partijenmodel e-factureren 
• Jan Julianus 

 
Eerste workshop is geweest en enthousiasme is groot Wel is er duidelijk verschil tussen ideeën van 
bsp’s en software leverancier, vooral wat betreft complexiteit van e-factureren en de toegevoegde 
waarde van dienstverleners in de factuurketen.  
Innopay heeft nu visiestuk ontwikkeld met verschillende use-cases en rollen. Op 27 september is dat 
visiestuk uitgangspunt discussie. Gesprekken over governance en financiering kunnen vervolgens 
plaatsvinden. Doel is eind oktober de ondertekening van de intentieverklaringen. 
 
 

14. Rondvraag 
 
Menno: meldt dat er binnenkort een impactanalyse start door KING in opdracht van EL&I  naar wat 
het voor gemeenten betekent wanneer ze gaan e-factureren. Deze studie is bedoeld als middel om 
op de agenda van het VNG te komen, in het G32 convenant. Vraag David: Wordt impact op bedrijven 
ook meegenomen ? Antwoord Menno: Kosten voor bedrijven zijn 0. Veel gemeenten hebben grote 
verscheidenheid aan systemen.  
 
Peter: zijn er nog meer bestuurlijk/wettelijk eisen waardoor het moeilijk is om papieren facturen te 
vervangen door elektronische facturen ? Een voorbeeld is de situatie waarin ‘vanuit Brussel’ subsidie 
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op een aanschaf in de publieke omgeving wordt verleend maar uitsluitend op basis van een op papier 
gestelde factuur.   
 
 
Actielijst: 
 

Nummer Wat Wie Status 

2012.09.17 –1 

check op onderscheid billing en invoicing in 
landenrapportage  
 Fred  

2012.09.17 –2 
Martin Forsberg uitnodigen voor volgende 
forumbijeenkomst Fred  

2012.09.17 – 3 
verspreiden presentatie van Helle Schade 
SørensenSorensen Jelle  

2012.09.17 –4 
voorstel ontwikkelen best practice digitaal 
bewaren 

Jelle,  Joost, Janny, 
Henk,Jelte en Tony  

2012.09.17 –5 informatie B2C op website Jelle, Allard, Friso  

2012.09.17 –6 info 4-partijenmodel op e-factureren.info Jelle  

2012.09.17 –7 
check e-factureren voor ondernemers op e-
factureren.info Jelle  

2012.09.17 –8, 
feedback Belastingdienst op semantisch 
factuurmodel naar Menno Joost  

2012.09.17 –9 
Voorstel maken voor benchmarking/data 
BSPs verzamelen Fred/PM  

2012.09.17 –10 
voorstel publiciteit Nederlandse compliance 
guidelines Jelle/Joost/Jelle/Tony/Henk  
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