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Concept verslag van de 6de vergadering Nederlands Multi-
Belanghebbenden Forum e-Factureren 
 
Datum: 22 november 2012 
Tijd: 13:00-15.00 uur; aansluitend borrel met gastspreker Martin Forsberg - Zweden 
Plaats: VNO-NCW, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag 
 
Aanwezig: 
Henk van Heerde Syntens 
Fred van Blommestein Universiteit van Groningen 
Jelte Dijkstra  NEN  
David de Nood  VNO-NCW en MKB-Nederland 
Janny Kamp  VNO-NCW en MKB-Nederland 
Jack Verhoosel  TNO 
Jan Julianus  Ministerie van Economische Zaken (voorzitter) 
Jelle Attema  ECP (verslag) 
Rob Zwart  Ricoh 
Martin Forsberg gastspreker, Zweden 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Menno van Drunen Logius 
Henk van Erp  Twinfield International N.V. 
Friso de Jong  Silverback - Platform ELFA 
Allard Keuter  Betaalvereniging Nederland 
Dennis Krukkert TNO 
Joost Kuipers  Belastingdienst / CPP 
Tony van Oorschot SRA 
Peter Potgieser  Royal Bank of Scotland 
 

1. Opening en Mededelingen   
 

• Het door Logius ontwikkelde Nederlandse semantisch factuurmodel is aangemeld bij het 
Forum Standaardisatie voor opname op de Pas-Toe-of-Leg-Uit lijst van het College 
Standaardisatie. De stuurgroep open standaarden van het Forum heeft het College het 
advies meegegeven het semantische factuurmodel nu nog niet op de lijst op te nemen, 
omdat eerst nog verdere - zowel op inhoud als op toepassing gerichte - afstemming moet 
plaatsvinden met de experts die deze zomer commentaar hebben geleverd. Omdat de 
verwachting is dat dit op betrekkelijk korte termijn te realiseren zal  het College worden 
gevraagd om het Forum te laten bepalen wanneer aan deze laatste voorwaarden is 
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voldaan, om daarna zelf het semantis che model op de lijst te kunnen plaatsen. Hiermee 
wordt voorkomen dat besluitvorming over opname doorschuift naar mei 2013. 

• 4-rollen model e-factureren: Haalbaarheidsfase is in oktober afgerond. Twaalf 
marktpartijen , waaronder drie softwareleveranciers, hebben intentieverklaring 
ondertekend om te participeren in ontwerpfase. Logius volgt waarschijnlijk deze week. 
De overheid borgt dat Logius het juiste mandaat heeft in de ontwerpfase. Start 
ontwerpfase wordt waarschijnlijk 1 januari; doorlooptijd ontwikkeltraject 4 maanden; 
daarna pilots/testen en uitrol/promotie (eind 2013). In december komt Innopay met een 
animatiefilmpje dat het concept uitlegt.  

• Events: op 6 december is in Brussel een afsluitend seminar “Spreading Interoperability in 
eProcurement processes across Europe”, waarin de resultaten worden gepresenteerd 
van CEN workshop BII-2, die werd afgesloten op 5 december  (zie 
http://www.cenbii.eu/events-activities/ voor de presentaties).  Jan, Fred en Peter 
Potgieser  gaan er heen. Op 6 december is ook een bijeenkomst bij VNO over e-
factureren, samen met Logius.  

• 26 november start KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) in opdracht van 
EZ met een impactanalyse e-factureren bij gemeenten. Deze moet inzicht bieden in 
optimale invoeringsstrategie. 

• 23 november: 6e bestuurdersymposium "Doorbraak in Dienstverlening?” Marco Pastors 
houdt pitch over e-factureren. Genodigden zijn directeuren van ZBOs en 
portefeuillehouders bij gemeenten. 

• Een ingekomen mail van Peter Bakker, gemeente Lelystad, met de vraag of de behoeften 
van (kleine) gemeenten wel goed worden gehoord in het Forum. Jan neemt de vraag 
mee naar KING a.s. maandag. Jan en Jelle zullen een antwoord formuleren op zijn vraag 
en in overleg met VNG één of twee gemeente-vertegenwoordigers uitnodigen toe te 
treden tot het NMBF. Dit kan iemand zijn van een gemeente en/of VNG. 

• Jack Verhoosel deelt mee dat TNO in opdracht van het Forum Standaardisatie een 
instrument ontwikkelt om de stand van zaken rond standaardisatie in sectoren in kaart te 
brengen. Het instrument zal worden toegepast op de topsectoren, o.a. Logistiek.  
Afgesproken wordt dat met Jack tijdens de volgende vergadering een update geeft.  

Actie: 
2012.11.22-1 : Jelle en Jan formuleren antwoord op vraag van Peter Bakker, Lelystad. 
2012.11.22-2 : Jack geeft update over standaardisatiescan tijdens volgende vergadering. 

2. Agenda 
2012 11 22 - Bijlage 1 - Concept agenda 6de bijeenkomst Multi Stakeholder Forum 
De agenda wordt vastgesteld 

3. Verslag 17.09.2012 
2012 09 17 –Bijlage 2 - Concept verslag 5de bijeenkomst Multi Stakeholder Forum 17 september 
2012 – verzenden 
 

• Het verslag wordt met een kleine tekstuele correctie vastgesteld. 
 

http://www.cenbii.eu/events-activities/
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Actielijst: 
De punten 2012.09.17-2 (verspreiden presentatie), 2012.09.17-3 (uitnodigen Forsberg) zijn 
uitgevoerd. 
2012.09.17 –1, check op onderscheid billing en invoicing in landenrapportage  

• Fred heeft vraag uitgezet bij country information managers en verwacht eind 2012 een 
overzicht te hebben. 

2012.09.17 –5 informatie B2C op website 
• Jelle neemt contact op met Allard en Friso om dit punt af te handelen voor volgende 

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

• Boekje wordt niet meer in zijn geheel op e-factureren.info geplaatst (wel als 
downloadbare hyperlink), omdat dat de structuur en daarmee overzichtelijkheid van de 
site verstoort en de tekst bovendien niet geschreven is voor een website. 

2012.09.17 –8 , feedback Belastingdienst op semantisch factuurmodel naar Menno 
• Belastingdienst heeft met werkgroep semantisch factuurmodel vergaderd om kennis in 

te brengen. 
2012.09.17 –9, Voorstel maken voor benchmarking/data BSPs verzamelen 

• Friso de Jong heeft laten weten graag met Fred te overleggen over het inbrengen van de 
gegevens die hij verzamelt en publiceert op het factuurcongres (11 april) 

De overige punten staan op de agenda. 

4. Aanmelding Nederlandse experts activity groups 
 
Voor elke Task Group in het Europese e-Invoice Multistakeholder Forum is vanuit het NMBF een 
‘National Expert’ genomineerd. Deze wordt de mogelijkheid geboden om - onder bepaalde 
voorwaarden - deel te nemen aan de activiteiten die door de taakgroepen onder de vlag van het 
Europese Forum worden uitgevoerd. Hen is een andere rol toegekend dan de ‘Observers’ die 
recent zijn geïntroduceerd. (Zie verslag bijeenkomst Europese Forum dd. 26 september 20121). 
De Europese Commissie heeft de nominaties geaccepteerd en de namen toegevoegd aan de 
taakgroeplijsten:  

• Fred van Blommestein voor taakgroep 1 (monitoring acceptatie e-factureren),  
• Henk van Heerde voor taakgroep 2 (Best Practices bevorderen e-factureren),  
• Rob Zwart taakgroep 3 (cross-border drempels voor e-factureren) en  
• Jelte Dijkstra voor taakgroep 4 (standaardisatie). 

Voor activity 2 staat er al een actie uit. Per lidstaat is gevraagd een reactie te geven op de 
samenvatting van het rapport. Henk gaat in januari een voorzet doen. In februari wordt het stuk 
ingebracht in de volgende NMBF-vergadering.  
Fred is door Peter Potgieser gevraagd om mee te werk als Author aan taakgroep 4. 
 
Actie: 
2012.11.22-3 : Henk geeft reactie op samenvatting rapport taakgroep 2 en forum bespreekt die 
reactie in februarivergadering 
 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/invoicing/minutes-2012-09-26_en.pdf 
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5. Europese Commissie werkt aan regelgeving B2G 
 
Consultaties: 

2012.11.22 - Bijlage 3 - connections to Digipoort.pdf 
2012.11.22 - Bijlage 4 - consultatie - 20121009_Questionaire MSF on e-inv_FINAL.doc.doc 

 
 
Single Market Act II: 

Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)-fiche:  
2012.11.22 -Bijlage 5 - BNC-fiche Single Market Act II.pdf 

Roadmap:  
2012.11.22 - Bijlage 6 - roadmap - 
2013_markt_015_e_invoicing_public_procurement_en 
 

DG Market van de Europese Commissie ontplooit activiteiten in het kader van e-Procurement, 
waarbij ook e-Invoicing een onderwerp is. Het is regel dat bij dit soort initiatieven een zg. ‘Impact 
Asssessment2’ wordt gedaan, waarbij het voor en tegen van diverse scenario’s om tot het 
beoogde doel te geraken (de ‘Roadmap’) worden geanalyseerd.  
In die roadmap wordt melding gemaakt van: 

• een consultatie van lidstaten over de vraag hoe acceptatie van e-factureren kan worden 
bevorderd, waarbij verplichting (van overheden om e-facturen te ontvangen) 
nadrukkelijk één van de wegen is. De lidstaten wordt in die consultatie gevraagd naar 
hun ervaringen met verplichtstelling.  

• consultatie van het Europese e-Invoice Multistakeholder Forum; het is m.n. déze 
consultatie die zal moeten worden gebruikt om er voor te zorgen dat de ontwikkelingen 
door DG Market worden uitgevoerd als een bijdrage aan / deel uitmaken van de 
doelstellingen uit COM (2010) 712 Final  

 
 
EZ coördineert de reactie van het Nederlandse kabinet op Kernactie 10 uit de Single Market Act II 
(“Elektronische facturatie invoeren als standaardvorm van facturatie voor aanbestedingen”). Zie 
pagina 23 van het BNC-fiche.  
 
De forumleden discussiëren over het standpunt dat Nederland zou moeten innemen rond 
verplichtstelling, op welke wijze Nederland dat standpunt kan inbrengen bij de EC (via EU-Forum 
en questionnaire) en of er voldoende afstemming is tussen het Europese forum e-factureren 
(waar juist systematisch aan het wegwerken van drempels voor e-factureren wordt gewerkt) is 
en het legislative proposal (genoemd in de Single Market Act II). In informele contacten met EC 
wordt standpunt van Nederland gecommuniceerd.  Conclusies: 
1. Het Ministerie van Economische Zaken zal op MT niveau van de directie Regeldruk & ICT-

beleid contact zoeken met de verantwoordelijken voor de roadmap bij de Europese 
Commissie. De link met het nationale forum is geborgd via de voorzitter.  

                                                           
2 http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm#MARKT 
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Jelle stuurt de “ Enquête over e-facturering bij overheidsopdrachten” nogmaals rond onder 
de leden van het forum 
(http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/einvoicing_en.htm  ). Tot 14 
januari kan de enquête worden ingevuld. Een ieder staat het vrij deze enquête in te vullen of 
partijen uit hun achterban te stimuleren deze in te vullen. Het begin van de enquête maakt 
onderscheid naar verschillende rollen en volwassenheidsfase maar in het vervolg van de 
enquête loopt dit verwarrend genoeg door elkaar (beleidsmaker, factuurverzender/-
ontvanger, dienstverlener, wel/geen ervaring met e-factureren). Jan zal in ieder geval Logius 
vragen de enquête in te vullen. 

2. Of voor verplichtstelling wordt gekozen door de EC ligt nog open (hangt af van de uitkomsten 
van de in de roadmap aangekondigde impactanalyse). Bovendien: verplichtstelling blijkt een 
ruim begrip, met tal van vrijheidsgraden:  

• Betekent verplichting kunnen of moeten (ontvangen/verzenden)  
• Wat wordt verplicht (sturen en/of ontvangen) 
• Wie wordt verplicht tot e-factureren? Eénzijdige verplichting voor overheden om te 

ontvangen of ook verplichting voor bedrijven om te verzenden aan overheden?  
• Betekent verplichting ook een keuze voor formaten en standaarden , wordt gedacht 

aan een semantisch model of referentiemodel  
• Tijdpad: wanneer wordt het verplicht. 
• verplichting van een standaard, een semantisch factuurmodel of een 

referentiemodel. 
3. De voorzitter start een eerste discussieronde over de vrijheidsgraden : 

a. Verplichtstelling biedt voor Nederland zowel kansen als bedreigingen. Immers “met 
stoom en kokend water” overheden verplichten om e-factureren te ontvangen lijkt 
niet wenselijk, gezien de ervaringen in Denemarken: overheden nemen dan 
noodmaatregelen om aan de verplichting te kunnen voldoen, zonder hun 
organisatie aan te passen. Vervolgens lijkt de drijfveer weg om de organisatie nog 
aan te passen. De Zweedse aanpak (e-factureren verplichten voor de overheid door 
targets te stellen, faciliteren van organisatorische aanpassingen bij overheden, 
integratie met workflow) verdient de voorkeur. 

b. Wanneer verplichtstelling betekent “standaarden en formaten opleggen” jaagt dat 
juist ondernemers op kosten die al e-factureren, maar niet volgens de opgelegde 
standaarden. Ondernemers hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor het 
inrichten van hun administratieve processen: drijfveer moet de businesscase zijn, 
niet een wettelijke verplichting. Zaak is daarom, waar relevant,  de verschillende 
bestaande factuurnetwerken en de dominante standaarden daarin te overbruggen 
(referentiemodel, MUG). 

c. EZ heeft het voortouw gehad in het BNC-fiche ter beoordeling van Kernactie 10 
(“Make electronic invoicing the standard invoicing mode for public procurement”) in 
de Single Market Act II. In het rondgestuurde BNC-fiche staat de eerste reactie van 
de Nederlandse regering (pg. 23).  
De NMBF-leden kunnen per e-mail hun visie kenbaar maken aan EZ zodat in de 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/einvoicing_en.htm
http://www.europa-nu.nl/id/vh8es07d69yp/bnc_fiche
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf
http://www.europa-nu.nl/id/vj4lkbe4k4z4/brief_regering_fiche_inzake_mededeling
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informele contacten de komende maanden met de EC dit kan worden 
meegenomen. 

Actie: 
2012.11.22-4 - Jelle stuurt de “ Enquête over e-facturering bij overheidsopdrachten” van de 
EC nogmaals rond onder de leden van het forum 
2012.11.22-5 – Jan zal in ieder geval aan Logius vragen om de consultatie in te vullen.  
2012.11.22-6 – In een email wordt het NMBF gevraagd om gezichtspunten aan te reiken die 
EZ zal betrekken in de contacten de komende maanden met de EC over Kernactie 10 uit de 
SMA II.  
 
 
 

6. Werkplan Bewaren en Bewijzen 
 
2012.11.22- Bijlage 7 - Concept Werkplan Bewaren en Bewijzen 
 
Naar aanleiding van de discussie in de vergadering zal Jelle een afspraak plannen met de 
secretaris van de normcommissie “informatie- en archiefmanagement” over de vragen die 
aanleiding vormden voor het concept werkplan Bewaren en Bewijzen. 
 
Actie: 
2012.11.22 – 7 : Jelle organiseert gesprek met NEN-normcommissie ‘Informatie- en 
archiefmanagement’ over vragen rond Bewaren en Bewijzen.. 
  

7. Compliance Guidelines 
 
Joost Kuipers heeft de Nederlandse vertaling aangeleverd bij de beheerder van de website 
van de eInvoice Gateway. Dit heeft nog niet tot opname publicatie geleid. Jelle stelt voor om 
de publiciteit rond de vertaling van de compliance guidelines niet los te koppelen van het 
4-rollen model e-factureren. Een mogelijkheid zou zijn om de guidelines onderwerp te maken 
van de “1-minuut”  cursussen die ECP heeft ontwikkeld voor ondernemers over Internet en 
veiligheid. 
 
Fred brengt in dat door die koppeling met het 4-rollen model niet het beeld moet ontstaan 
dat e-factureren alleen goed mogelijk is met hulp van Billing Service Providers. 

  
Actie:  
2012.11.22-8: Jelle bewaakt dat vertaling Compliance Guidelines worden geplaatst op eInvoice 

Gateway. Opleveren communicatieplan . 
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8. Rondvraag 
 
Geen onderwerpen voor de rondvraag. 
Jelle stuurt een datumprikker rond met data voor vergaderschema 2013. 
 
Actie:  
2012.11.22-9 : Jelle stuurt datumprikker rond vergaderschema 2013. 

9. Presentatie Martin Forsberg 
Forsberg gaf een zeer interessante presentatie van de Zweedse situatie met een kleine doorkijk 
ook naar Denemarken en Noorwegen. Het succes in Zweden lijkt  volgens de voorzitter vooral 
bepaald doordat zij gestart zijn met verplichte workflow voor overheden en vervolgens een 
aanbesteding in de markt van VAN-diensten in een 4-rollen model. 
 

10. Borrel 
 
 
Actielijst: 
 
Nummer Wat Wie Status 
2012.09.17 –1 check op onderscheid billing en 

invoicing in landenrapportage  
 

Fred Eind januari komt Fred met een 
update van de landenrapportage 

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

Jelle komt met voorstel in overleg 
met Allard en Friso voor de februari-
vergadering 

2012.09.17 –9 Voorstel maken voor 
benchmarking/data BSPs 
verzamelen 

Fred/Friso 
de Jong 

Fred overlegt met Friso over 
koppeling met onderzoek 
Factuurwijzer 

 
2012.11.22-1  Beantwoorden vraag van Peter 

Bakker, Lelystad. 
Jelle en 
Jan 

Na maandag 26.11 

2012.11.22-2 Jack geeft update 
standaardisatiescan. 
 

Jack 19 februari 2013 

2012.11.22-3  Reactie op samenvatting rapport 
taakgroep 2 en forum bespreekt 
die reactie in februari-vergadering 

Henk Januari 

2012.11.22-4  Opnieuw versturen aan NMBF-
leden van “Enquête over e-
facturering bij 
overheidsopdrachten” van de EC 

Jelle Zsm 

2012.11.22-5  Logius vragen deze enquête in te Jan Zsm 
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vullen 
2012.11.22-6 Per e-mail NMBF-leden vragen om 

voor 12 januari gezichtspunten 
aan te reiken die EZ zal betrekken 
in de contacten de komende 
maanden met de EC over 
Kernactie 10 uit de SMA II. 

Jan/Jelle Zsm 

2012.11.22-7  Voorstel samenwerking met NEN-
werkgroep archivering  

Jelle, Jelte  Zsm 

2012.11.22-8  Bewaken dat vertaling 
Compliance Guidelines worden 
geplaatst op eInvoice Gateway. 
Opleveren communicatieplan. 

Joost 
Kuipers/ 
Jelle 

Zsm 

2012.11.22-9  Datumprikker rondsturen ten 
behoeve van vergaderschema 
2013. 

Jelle Zsm 
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