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Verslag 4e vergadering Nederlands Multi-belanghebbenden Forum e-
Factureren 

 

Datum: 3 juli 2012 
Tijd: 13:00-15.00 uur 
Plaats: Ministerie van EL&I., Bezuidenhout 30, Zaal 0.29 

 
 
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 
Allard Keuter           Betaalvereniging 
Tony van Oorschot        SRA 
Joost Kuipers           Belastingdienst 
Jelle Attema (secretaris)      ECP 
Jack Verhoosel          TNO 
Jelte Dijkstra           Ned. Normalisatie-instituut (NEN) 
Friso de Jong           Platform ELFA 
Rob Zwart            Ricoh Nederland 
Menno Drunen          Logius 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Peter Potgieser          RBS 
Henk van Heerde         Syntens 
Roel Crooijmans         ClearBIZZ B.V. 
Henk van Erp           Twinfield 
 
Mailinglijst: 
Jan-Willem Janssen        Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
Peter van Katwijk         Exact International Development B.V. 
Dirk van Roode          ICT-Office 
Michael Samson         Nederlandse Vereniging van Banken. 
 

Opening en Mededelingen 
Jan Julianus heet de aanwezigen welkom. 
 

• Jan Julianus volgt Peter Leyenaar op als voorzitter. 
• Op uitnodiging heeft Jan Julianus op 29 maart een presentatie gehouden in het Belgisch 

forum. Zij kennen 4 werkgroepen (B2C, B2B, B2G, juridische vraagstukken). Komen 4x 
per jaar bij elkaar. Voorzitter is Erwin de Pue Directeur-generaal at Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging (DAV). Hij maakt geen deel uit van Belgische 
delegatie naar EU Forum. Dat zijn Pieter Breyne (PWC) en Alain Lecocq (Belgische 
werkgeversorganisatie tot mei 2012 en nu BPost). Belgisch forum inviteert ook 
buitenlandse sprekers. Op hun lijstje staan ook Joost Kuipers en Helle Schade-
Sorensen (Denemarken). 25 aanwezigen. 

• Jan Julianus meldde dat Bureau Forum Standaardisatie binnenkort de 3e jaarlijkse (en 
voorlopig laatste) Internationale Verkenning Interoperabiliteit en Standaardisatie start. 
De verkenning uit 2011: 
http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Rapport_Internationale_
Verkenning_Maart_2011.pdf . 

• Friso de Jong: communicatie van DGTaxud – call for application BTW-experts tm 24 
augustus. Friso stuurt link naar Jelle 

http://www.ecp-epn.nl/
http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Rapport_Internationale_Verkenning_Maart_2011.pdf
http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Rapport_Internationale_Verkenning_Maart_2011.pdf
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(http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/vat-
forum_call.pdf).  

• Fred van Blommestein: verslag van ervaringen met verplichtstelling e-factureren. Italië, 
Spanje, Oostenrijk, Scandinavië en Denemarken zijn zaken verplicht gesteld. Zweden 
voert in op beheerste manier. Finland via de banken. Onderzoeksvraag was: hoe wordt 
e-factureren verplicht gesteld en wat zijn de effecten. Volgende keer komt het 
onderzoek op de agenda.  
Friso stuurt informatie die hij heeft over verplichtstelling naar Fred. 

• Menno van Drunen meldt dat e-factuurportaal sinds vandaag in productie is op Digipoort. 
Ondernemer kan hiermee – zonder IT-investering – een e-factuur in het juiste formaat 
aan overheden sturen. Logius en Belastingdienst gebruiken de portaal al. Menno maakt 
tevens melding van het feit dat de Digipoort deze week de 150.000e e-factuur van dit 
jaar heeft verwerkt. 

 
[2012.07.03 – 1 : Friso stuurt informatie ervaring verplichtstelling naar Fred, communicatie DGTaxud – call 
for application naar Jelle] 
[2012.07.03 – 2 : Jelle plaatst onderzoek Fred naar internationale verplichtstelling op agenda volgende 
vergadering] 

Vaststellen Agenda 
Documenten:  
2012 07 03 - Bijlage 1 - NMBF - Concept Agenda Bijeenkomst 
 
Concept agenda wordt vastgesteld 

Notulen vorige forumvergadering 
Documenten:  
2012.07.03 -  NMBF – Bijlage 2 -  concept notulen bijeenkomst 2012 
02 28 
2012.07.03  - NMBF - Bijlage 3 - Ledenlijst NMBF 
 
Notulen vorige vergadering 
Per pagina: pg. 1,2,3,4,5.  
Pg. 5: Bij rondvraag is de 1e vraag van Peter Potgieser niet goed weergegeven! “Peter 
Potgieser zou graag sterkere communicatie zien via MKB-Nederland en VNO-NCW over 
misverstanden rond de e-factuur. Gaat om het onderscheid tussen e-invoicing (tussen 
bedrijven M2M) en e-billing (partijen die geen btw kunnen claimen, lees de consument). 
Belangrijk om uit elkaar te houden omdat de oplossingen niet te combineren zijn. David de 
Nood en Peter Potgieser kijken samen wat VNO daar aan zou kunnen doen en rapporteren 
daarover in volgende vergadering. 
 
[2012.07.03 – 3 : David en Peter gaan na hoe VNO-NCW via communicatie kan bijdragen om het 
onderscheid tussen e-Billing en e-Invoicing helderder te maken] 
 
 

Verslag Europese MSF 
Documenten: 
2012.07.03 - Bijlage 5 - Verslag EU-Foruminutes-2012_03_06-final_en 
 
David geeft een toelichting: nog niet veel informatie beschikbaar over de verschillende 
werkgroepen.  
Via Jan Julianus wijst Peter Potgieser er op dat Taakgroep 4 voor de invulling van haar 
opdracht een benadering heeft gekozen die niet rechtstreeks invulling geeft aan ”migration to a 
single e-invoice standard data model”, maar de potentiële bijdrage aan de Europese Commissie 

http://www.ecp-epn.nl/
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doelstelljng uit COM (2010) 712 Final (“e-Invoicing predominant in 2020”) als leidend stelt. De 
benadering wordt derhalve gekenmerkt door ‘interoperability between communities where 
relevant” en “convergence towards a common semantic reference data model”. Peter liet 
verder weten dat op 21 juni een reguliere conference call tussen de Europese Commissie en de 
vier Taak leiders is geweest over status/voortgang van de taakgroepen. Nadere details volgen 
als Peter terug is van vakantie 6 juli. 
 
[2012.07.03 – 4 : PM agendapunt forumvergadering september – 
PeterP. Licht de benadering toe van Taakgroep 4 mbt common 
reference model] 
 

 

Voortgang Europese werkgroepen 
Documenten: 
2012.07.03 - Bijlage 6 - Jarvis Robin - werkgroep 2 - E- Invoicing in EU 
- B2C - 07.06.2012 
 

• Weinig voortgang te melden anders dan voor Task 4. 
• Task 1: Monitoring. Pieter Breyne (PWC, België) noemde op 29 maart dat er geen eenduidige 

set van cijfers is (bijv. %bedrijven/ % e-facturen) en dat hij in contact is met Eurostat om al in 
2013 hierin verbetering te brengen en jaarlijks i.p.v. 2-jaarlijks data te verzamelen. 
Task 2: Best practices. Weinig input ontvangen. Op 6 juni werd door 
Robin Jarvis (ACCA, branche-organisatie accountants wereldwijd en 
gevestigd in VK) een e-mail verspreid met overzicht van B2C current 
practices in 6 landen waaronder NL. Ter kennisgeving verspreid. 

• Task 3: Cross-border barriers. Na laatste overzicht geen nieuwe informatie ontvangen. 
• Task 4: Single data model. Taakgroep is zeer actief (elke 2 weken op vrijdagochtend een 

conference call). Op 23 mei heeft Jan Julianus 2e face-to-face vergadering in Brussel 
bijgewoond. Actieve leden taakgroep zijn: Zweden (*), Polen(*), Slowakije(*), Ierland en 
Italië. (*) Drie mensen van GS1. Ze ontwikkelen een ”Definition of Terms” / “Glossary”, die ter 
review is uitgezet bij een zo breed mogelijke achterban ter review (leden van EU Forum, nu 
EESPA), en bevelen een aanpak aan gebaseerd op: 
o Interoperabiliteit waar relevant - waarbij informatie verlies kan worden voorkomen als op 

voorhand de verschillende formaten afzonderlijk kunnen worden vertaald naar een 
referentiemodel. Hiervoor komt de MUG - 'Core' Cross Industry Invoice (CII) European 
Message (niet de volledige CII 2.0!) in aanmerking. Deze zou kunnen worden 
geactualiseerd door een comply-or-explain principe richting de relevante stakeholders. 
“Explains” kunnen dan weer worden teruggegeven ten behoeve van de ontwikkeling van 
het Europees referentiemodel 

o Nationale resp. sector gerichte extensions. 
Deze werkwijze faciliteert (i) compliance met nationale wetgeving en (ii) interoperabiliteit 
tussen communities voor cross-border en nationale handel tussen communities – waar 
relevant. 
 
Nederland heeft alleen zitting in taakgroep 4, maar er is wel toegang tot gemeenschappelijke 
werkruimte (CIRCABC) van alle taakgroepen. Joost Kuipers bevestigt het beeld dat er weinig 
beweging is.  
 
Er wordt voorgesteld de voorzitters van de taakgroepen te vragen wat er speelt. Jan stuurt 
mailtje naar voorzitters en onderwerp op agenda volgende vergadering.  
NB. Deze actie is achterhaald door de brief van de Europese Commissie van 10 juli – wordt 
rondgestuurd met dit concept verslag . 

http://www.ecp-epn.nl/
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Allard Keuter vindt de samenvatting van Jarvis Robin over het B2C deel vrij incompleet. Zou 
dat graag aanvullen. Jelle stuurt Allard document Best Practice zoals door Nederland ingediend 
voor Task 2 en voegt ook de Nederlandse bijdrage aan Task 1 toe. De door Allard aangepaste 
documenten zullen daarna opnieuw namens Nederland worden ingediend bij de Europese 
taakgroepen. 
 
[2012.07.03 – 5 : Allard ontvangt van Jelle Nederlandse bijdragen aan taakgroepen 1 en 2 en past die 
eventueel aan voor het B2C-deel. Daarna worden gewijzigde bijdragen opnieuw ingebracht bij Europese 
taakgroepen] 
 
 
 

Evaluatie samenstelling forum 
Documenten: 
2012.07.03 - Bijlage 2 – Samenstelling Multibelanghebbenden Forum e-Factureren. 
 
Samenstelling:  er wordt geconcludeerd dat de samenstelling van het forum evenwichtig is.  
Ook de frequentie van de bijeenkomsten is goed: voorafgaand en opvolgend aan de Europese 
bijeenkomsten.  NOVAA, NOAB, NBA hebben prioriteit op dit moment niet bij e-factureren 
liggen. Jelle stelt voor om ze uit te nodigen voor specifieke onderwerpen. 
Het huishoudelijk reglement wordt geactualiseerd en verspreid. 
 
Voorstel om vaker sprekers uit te nodigen. Mogelijke onderwerpen: 

• E-facturen in lidstaten en culturele verschillen.  
• Hoe pakken andere fora zaken aan ?  
• Onderlinge band versterken, bv. 4 corner model, andere ervaringen uit Duitsland bv, 

Belgisch initiatief, ervaringen met verplichtstellen.  
• Polen: e-Invoicing Alliance  
• In overleg met het EU Forum iemand van de Europese Commssie uitnodigen. 

 
Scope van het forum: onderwerpen die door het forum opgepakt zouden kunnen worden: 

• Hoe omgaan met digitale documenten. Vanuit Forum Standaardisatie/BZK en Antwoord 
voor Bedrijven  is er de vraag om in gesprek te gaan over richtlijnen. Belastingdienst 
werkt aan compliance guidelines. Friso geeft aan de NVBI (Nederlandse Vereniging van 
Beëdigde Informaticadeskundigen (NvbI)) heeft richtlijnen ontwikkeld. Bewaren en Bewijzen, 
de ECP-publicatie over dit onderwerp, moet worden geupdate. Ook Rob Zwart, Ricoh, 
wil graag meedenken. Hij kan eventueel een NvbI-gastspreker aandragen. 
Joost en Jelte bereiden een opzet voor. Volgende keer onderwerp op de agenda. 
Aandachtspunten: richtlijnen NvbI, update Bewaren  en Bewijzen. … compliance 
guidelines, scanoplossingen. 
Jelle stuurt mail naar Joost Kuipers en Jelte Dijkstra met de namen van betrokken 
personen: volgende keer op de agenda. 

• Jan Pasmooij informeerde naar de interesse van ECP en het Forum om praktische 
richtlijnen te schrijven over compliance en e-factureren voor Accountants. Hij heeft een 
stagiair die aan een voorstel  schrijft en zou graag feedback hebben van de groep 
accountants die twee jaar geleden al aan een opzet heeft gewerkt.  
Scriptie wordt ook gedeeld met forum leden. 

 
17 september op terugkomen om voorstel te doen voor de bijeenkomst in november …  
 
 [2012.07.03 – 6 : PM agendapunt forumvergadering september – voorstel spreker voor bijeenkomst in 
november] 
[2012.07.03 – 7 : Joost en Jelte doen voorstel nieuwe opzet Bewaren en Bewijzen. Jelle stuurt hen 
contactgegevens belanghebbenden  die interesse hebben laten blijken] 

http://www.ecp-epn.nl/
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[2012.07.03 – 8 : Jelle past huishoudelijk reglement aan met oog op nieuwe voorzitter] 
[2012.07.03-x1]: Friso levert link naar richtlijnen NVBI aan: 
http://www.nvbi.nl/images/stories/pdf/RichtlijnBewijsbeslagInzage.pdf 
 

 

Voortgang website e-factureren 
 
Friso licht aanpak toe: de “oude” website e-factureren.info trok veel bezoekers, maar die 
klikten daarna ook weer vrij snel weg. De website is opgefrist met het doel om de doelgroepen 
van de website langer vast te houden. Content wordt zoveel mogelijk overgenomen uit andere 
bronnen.  
Vraag: hoe kunnen we publiciteit genereren voor website? Door verwijzing van de websites van 
leden van het forum naar deze website te maken. 
Vraag: hoe komen bezoekers op de site of weten ze er van? Vaak via partners: melden bestaan 
website. Zoals: Belastingdienst, platform e-Factureren, Logius.  
Ranking in zoekresultaten verhogen door frequentie plaatsen nieuwsberichten te verhogen en 
de kwaliteit van de links te verbeteren;  
 
Vraag: moet overheden als doelgroep sterker naar voren komen? Vallen eigenlijk onder 
ondernemers in huidige opzet. 
Voorstel: in bol van “ondernemers” ook overheden noemen.  
 
Vraag: onderscheid maken tussen informatie voor B2B en B2C ?  
Ja: Allard wil meehelpen om content te maken voor de B2C groep. 
 
Vraag: Vinden bezoekers wat ze zoeken ?  
Die gegevens worden al geregistreerd en die resultaten vormden ook uitgangspunt bij 
aanpassing. Friso stuurt een overzichtje van zoektermen, zoekvolume, en hoe het onderwerp 
e-factureren leeft (zoekresultaten verzameld door Google). 
 
Vraag: welke selectiecriteria toegepast op keuze nieuwsberichten ? 
Friso: wordt gekeken of nieuws relevant is voor branches, overheid en of het neutraal is.  
 
Relatie met overheid: kleur en vorm menu refereren aan stijl websites overheid. Bewust zo 
gekozen. 
 
[2012.07.03 – 9 : Friso en Allard maken afspraken over aanvullen B2C 
informatie op efactureren.info] 
[2012.07.03 – 10 : Friso stuurt overzichtje van zoektermen, 
zoekvolume over onderwerp e-factureren] 
[2012.07.03 – 11 : PM – op efactureren.info ook overheden en 
consumenten aanspreken.] 
[2012.07.x2] : Friso maakt overzicht van openstaande acties rondom 
de website 

Monitoring adoptie e-Factureren Nederland 
 
Documenten: 
- Bijlage 7 – Voorstel monitoring adoptie e-Factureren Nederland 
 
Fred van Blommestein licht zijn voorstel toe: de monitoring van adoptie e-factureren is 
onvolledig en gegevens zijn moeilijk te vergelijken. Bv. Definitie van e-factureren is 
inconsistent (is PDF versturen ook e-factureren); In aantal branches kennen ze geen facturen 

http://www.ecp-epn.nl/
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(maar verrekeningen of declaraties) en die worden niet meegeteld. Ook zijn resultaten niet 
vergelijkbaar door verschillen in onderzoeksopzet, nieuwe vragen etc.. 
 
Belangrijke vraag is of de statistiek je de informatie levert die je zoekt. Namelijk: adoptie van 
e-factureren, inzicht, toetsen gevoel.  
Rob Zwart zou ook breder willen kijken dan e-facturen:  uitwisselen orders, 
administratiesysteem gekoppeld aan ERP ?  
Het in het voorstel genoemde dataverzameling bij Billing Service Providers (BSP's) zou volgens 
Friso de Jong op basis van wederkerigheid kunnen geschieden zoals dat ook gebeurt met 
benchmark-onderzoek binnen het keurmerk e-Factureren. 
 
Pieter Breyne heeft dit onderwerp aangekaart bij Eurostat. Jan Julianus zal hem de notitie van 
Fred toesturen. 
Fred stelt voor ook een gesprek met het CBS te voeren.  
 
 
Afspraken:  
[2012.07.03 – 12 : Afspraak wordt gemaakt met CBS over tekortkomingen data; Fred van Blommestein, 
Jan Julianus, David de Nood en Jelle Attema.] 
[2012.07.03 – 13 : Jan Julianus legt, samen met Fred van Blommestein, contact met Pieter Breyne over dit 
onderwerp.] 
 

9. Stand van zaken Nederland. 

9.1.Ontwikkeling 4-partijenmodel 
 
Documenten: 

Haalbaarheidsrapport volgt in week van 25.06 
 
Eindrapport fase 1 is rondgestuurd onder de forumleden.  
Kickoff fase 2 was vorige week donderdag. Ongeveer 20 marktpartijen waren aanwezig, voor 
het merendeel betrokkenen bij fase 1.  
Het was een constructief overleg en op 28 augustus wordt een vervolgworkshop gepland over 
inhoud en scope van het afsprakenstelsel. In september een tweede workshop over beheer en 
governance. 
De beide workshops monden hopelijk uit in een letter-of-intent die partijen moeten 
ondertekenen om “fase 3” in te kunnen gaan. Deze fase ligt na het haalbaarheidsonderzoek en 
betreft de feitelijke uitwerking van het afsprakenstelsel en het regelen van het beheer en de 
governance. Fase 3 vergt naar verwachting een jaar. 
 
De uitgangspunten van het 4-partijenmodel, met als kern dat een eindgebruiker iedere 
relevante andere eindgebruiker moet kunnen bereiken, werden onderschreven. Gesignaleerd 
werd ook dat dit een omslag vergt in een markt waarin dienstverleners nu nog vooral proberen 
om klanten vast te houden door eilanden te creëren en verzending naar klanten buiten het 
eigen netwerk moeilijk te maken. 
 
Vraag: komt het 4-partijenmodel naast bestaande oplossingen ?  
Het 4-partijenmodel is een afspraak tussen dienstverleners (banken, softwareleveranciers en 
BSP's) om bruggen te bouwen tussen die verschillende eilanden, waar dat relevant is. 
Afspraken over koppelvlakken zijn belangrijk: in het minimale scenario van het 4-partijenmodel 
worden er nog steeds bilaterale afspraken gemaakt, maar wordt naar die koppelvlakafspraken 
verwezen.  
 
Vraag: Hoe wordt toezicht geregeld (eigenlijk de 5e partij)? 
De vorm en de scope van het toezicht zijn elementen waarover in de workshops afspraken 

http://www.ecp-epn.nl/
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gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld toetredingscriteria, toezicht op stelsel, portabiliteit van 
de adressen.  
 
Vraag: staat adressering op de agenda ?  
Ja: er zijn diverse opties, met wellicht rol van OPTA, soort nummer-portabiliteit of centraal 
register waarin je kunt vastleggen hoe je je facturen wilt ontvangen. 
 
 

9.2.Semantisch factuurmodel 
Model is 15 juni ingediend voor Pas-Toe-of-Leg-Uit-lijst van het Forum Standaardisatie.  
Aanpassingen in het model hebben geleid tot volledige alignment met CEN MUG.  
Ook heeft de Belastingdienst meegekeken. Menno van Drunen en Joost Kuipers overleggen of 
die afstemming helemaal goed is afgerond. 
 
[2012.07.03 – 14 : Menno en Joost stemmen af over input 
Belastingdienst op Semantisch Factuurmodel] 
 
 

9.3.PvA landkaart e-factureren 
On hold gedurende onderzoek 4-partijen model. 
 

9.4.Final CEN Workshop on eInvoicing, Phase 3 
Documenten: 
Eerste concept-vertaling rondgestuurd in week van 25.06 
[2012.07.x3: Rondsturen eerste concept vertaling] 
 
 
De vertaling is alvast ter hand genomen en planning is dat deze in september is afgerond.  
De eerste helft van de vertaalde teksten krijgt Joost door Jelle toegestuurd. 
 
[2012.07.03 – 15 : PM – agenda forumvergadering - Nederlandse vertaling compliance guidelines] 

10. Inbrengen best practice Nederland Europa 
• Manier waarop Nederlandse Belastingdienst omgaat met e-facturen. Actie: Janny Kamp, Joost 

Kuipers, coördinatie Attema. 
• Semantisch factuurmodel. Actie: Menno van Drunen, coördinatie Jan Julianus. Peter Potgieser 

participeert als ‘linking pin’ naar o.a. de ontwikkelingen aangestuuurd door het EU Forum, 
• In volgende forum vergadering zal hierover worden gerapporteerd. 

 
 [2012.07.03 – 16 : best practice Nederlandse Belastingdienst inbrengen in EU Forum. Coördinatie: Jelle] 
[2012.07.03 – 17 : best practice semantisch factuurmodel inbrengen in taakgroep 4 van EU Forum. 
Coördinatie: Jan] 
 

11. Rondvraag 
 
Friso de Jong suggereert om andere Europese fora het template van onze website ter 
beschikking te stellen ? Jan en David brengen dat in in Brussels overleg.  
Jack Verhoosel: het semantisch factuurmodel bevat een aantal regels waar ondernemers aan 
moeten voldoen. Het zou dus handig zijn als op de website daar naar verwezen wordt.  

http://www.ecp-epn.nl/
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[2012.07.03 – 18 : Jan en David stellen voor template website efactureren.info ter beschikking te stellen 
aan fora Europese lidstaten] 
[2012.07.03 – 19 : Link naar Semantisch factuurmodel opnemen op website] 

Vaststellen volgende vergadering 
• De 5e vergadering is vastgesteld op 17 september van 10-12 uur. 
• De 6e vergadering is gepland op 22 november van 13-15 uur. Die vergadering zal 

waarschijnlijk in Bezuidenhoutseweg 73 zijn aangezien oud-EZ vanaf half oktober 
verhuist naar dit gerenoveerde pand van oud-LNV. 

Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
 
 

http://www.ecp-epn.nl/
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Actielijst 
[2012.07.03 – 1 : Friso stuurt informatie ervaring verplichtstelling naar Fred, communicatie DGTaxud – call 
for application naar Jelle] 
[2012.07.03 – 2 : Jelle plaatst onderzoek Fred naar internationale verplichtstelling op agenda volgende 
vergadering] 
[2012.07.03 – 3 : David en Peter gaan na hoe VNO-NCW via communicatie kan bijdragen om het 
onderscheid tussen e-Billing en e-Invoicing helderder te maken] 
[2012.07.03 – 4 : PM agendapunt forumvergadering september – 
PeterP. Licht de omslag toe van de EC mbt common reference model] 
[2012.07.03 – 5 : Allard ontvangt van Jelle Nederlandse bijdragen aan taakgroepen 1 en 2 en past die 
eventueel aan voor het B2C-deel. Daarna worden gewijzigde bijdragen opnieuw ingebracht bij Europese 
taakgroepen] 
[2012.07.03 – 6 : PM agendapunt forumvergadering september – voorstel spreker voor bijeenkomst in 
november] 
[2012.07.03 – 7 : Joost en Jelte doen voorstel nieuwe opzet Bewaren en Bewijzen. Jelle stuurt hen 
contactgegevens belanghebbenden  die interesse hebben laten blijken] 
[2012.07.03 – 8 : Jelle past huishoudelijk reglement aan met oog op nieuwe voorzitter] 
[2012.07.03 – 9 : Friso en Allard maken afspraken over aanvullen B2C 
informatie op efactureren.info] 
[2012.07.03 – 10 : Friso stuurt overzichtje van zoektermen, 
zoekvolume over onderwerp e-factureren] 
[2012.07.03 – 11 : PM – op efactureren.info ook overheden en 
consumenten aanspreken.] 
[2012.07.03 – 12 : Afspraak wordt gemaakt met CBS over tekortkomingen data; Fred van Blommestein, 
Jan Julianus, David de Nood en Jelle Attema.] 
[2012.07.03 – 13 : Jan Julianus legt, samen met Fred van Blommestein, contact met Pieter Breyne over dit 
onderwerp.] 

[2012.07.03 – 14 : Menno en Joost stemmen af over input 
Belastingdienst op Semantisch Factuurmodel] 
[2012.07.03 – 15 : PM – agenda forumvergadering - Nederlandse vertaling compliance guidelines] 
[2012.07.03 – 16 : best practice Nederlandse Belastingdienst inbrengen in EU Forum. Coördinatie: Jelle] 
[2012.07.03 – 17 : best practice semantisch factuurmodel inbrengen in taakgroep 4 van EU Forum. 
Coördinatie: Jan] 
[2012.07.03 – 18 : Jan en David stellen voor template website efactureren.info ter beschikking te stellen 
aan fora Europese lidstaten] 
[2012.07.03 – 19 : Link naar Semantisch factuurmodel opnemen op website] 
 

http://www.ecp-epn.nl/
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