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Concept verslag van de 7de vergadering  
Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) 
 
Datum: 19 februari 2013 
Tijd: 14:00-16.00 uur 
Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ),  

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, zaal Lauwersmeer 
 
 
Aanwezig: 
Jan Julianus EZ (voorzitter) 
Jelle Attema ECP (secretaris) 
Rachel Peeters ECP 
Rogier de Boer EZ 
Fred van Blommestein Flowcanto/Rijksuniversiteit Groningen 
Sierd Westerfield Logius 
Friso de Jong Platform e-Factureren 
Peter Potgieser Royal Bank of Scotland 
Tony van Oorschot SRA 
Henk van Heerde Syntens 
Janny Kamp VNO-NCW/MKB Nederland 
 
Verhinderd: 
Joost Kuipers Belastingdienst 
Allard Keuter Betaalvereniging 
Jelte Dijkstra NEN 
Rob Zwart Ricoh 
Jacques Verhoosel TNO 
David de Nood VNO-NCW/MKB Nederland 

1. Opening en mededelingen 
Impact-analyse e-factureren bij gemeenten door KING  in opdracht van EZ:  
KING doet onderzoek onder gemeenten of het gebruik van e-factureren haalbaar is voor 
gemeenten. Aanleiding is de verplichtstelling e-factureren voor rijksoverheid en de analyse 
vindt plaats in opdracht van EZ. 
De impactanalyse is in december gestart. Resultaten zullen in mei beschikbaar zijn. 
De eerste vergadering begeleidingscommissie was 7/2, de tweede is op 14/3.  
Observatie van de voorzitter is dat gemeenten al vrij veel facturen scannen , OCR-en en dan 
verder elektronisch verwerken: ze investeren in oplossingen die uitgaan van papier. De 
voorzitter vraagt zich af of het dan minder aantrekkelijk wordt om te investeren in volledige 
automatisch verwerken van elektronische facturen 

http://ecp.nl/


2013.04.24-NMBF-bijlage-1-Verslag-7e-vergadering-NMBF-2013-02-19.doc 

 Pagina 2 van 7 

 

Bestand: 2013.04.24-NMBF-bijlage-1-Verslag-7e-vergadering-NMBF-2013-02-19.doc 

Sierd neemt waar dat ook gemeenten die scannen toch nog de overstap maken: blijkbaar is 
er nog te winnen bij volledig automatische verwerking van elektronische facturen. 
Wat de overstap makkelijker maakt is dat softwareleveranciers als Centric het verzenden, 
ontvangen en verwerken van e-facturen steeds meer als standaard feature aanbieden. 
28 februari – Bijeenkomst internationale standaardisatie. 
Bureau Forum Standaardisatie organiseert bijeenkomst. Doel is om andere collega’s te 
ontmoeten die internationaal actief zijn, te leren van het onderzoek dat NEN,  PBLQ en TNO 
hebben uitgevoerd naar internationale standaardisatie. Er zijn drie parallelle sessies: 

- Beveiliging van elektronische toegang 
- De Europese Commissie Large Scale Pilots (LSPs):  de samenhang tussen de oude 

(bijvoorbeeld Peppol en Stork) en de nieuwe (pilot eSens) 
- Lastenverlichting voor het bedrijfsleven: e-Factureren, e-Aanbesteden en e-

Verslagleggen 
 E-Mandates in context van SEPA. 
Jelle deelt namens Allard  mee dat er een oplossing voor elektronische machtigingen 
(eMandate) in de maak is, niet helemaal hetzelfde als e-invoicing, maar wel gerelateerd. Dit 
is een 100% elektronische manier van het afgeven van een geldige machtiging voor de 
Europese incasso. De betaalvereniging verwacht medio 2015 de oplossing te lanceren, zoals 
ook in de Taskforce SEPA Nederland al is aangekondigd. Mocht er behoefte zijn aan meer 
informatie dan biedt Allard aan daar een volgende keer uitgebreid op terug te komen. 
Relatie tussen fora en standaardisatie.  
Peter informeert de aanwezigen over de e-Business Coordination Group (eBCG) die sinds 
september 2012 operationeel is. Het doel van  de BCG is afstemming en harmonisatie op het 
gebied van e-Business standaardisatie en gerelateerde ontwikkelingen1. De context van de 
groep is Europees en wereldwijd. In een aantal Europese landen is in de context van 
afstemmingsoverleg m.b.t. e-Factureren een structuur opgezet die een logisch verband 
weergeeft tussen het Europese Multistakeholder Forum on e-Invoicing, het nationale 
Multistakeholder Forum, de eBusiness Coordination Group  én  een nationale 
‘schaduwcommissie’ t.b.v. e-Business standaardisatie. Het verdient naar zijn mening 
aanbeveling om deze structuur ook in Nederland verder uit te werken en de vanwege Forum 
Standaardisatie op dit gebied uitgevoerde activiteiten erin te betrekken. 
Activiteitenplan Platform e-Factureren. 
Friso wil graag het  activiteitenplan van Platform e-Factureren delen met het NMBF.  
Er is een plan voor een nieuw boekje e-factureren.  Nog steeds is hardcopy handig. Ook 
digitaal. De voorzitter verzoekt om rond de inhoud af te stemmen met NMBF.  
Keurmerk e-factureren:  
Volgende stap wordt gezet in keurmerk e-factureren. Er is sterke behoefte aan afspraken  
 

Acties 
2013.02.19 – 1, PM, Friso, deelt het activiteitenplan van platform e-factureren met het NMBF 
2013.02.19 – 2, PM, Friso deelt tzt. plannen voor een publicatie over e-factureren met het NMBF 

                                                           
1 Zie http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/eBusinness/Pages/default.aspx 
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2. Agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

3. Verslag en actielijst vorige vergadering 
2013.02.19 – NMBF – bijlage 1 – Concept verslag 6e vergadering NMBF 2012-11-22.doc 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Actielijst: zie document “2013.02.13 - Update actielijst NMBF - j.a.doc”. 

4. Stand van zaken Activity Groups EU Multi-Stakeholder Forum (EU-
MSF) 
 
4a. Activity Group 1 – Monitoring – Fred van Blommestein (NL-coördinator) 
2013.02.19 – NMBF – bijlage 2 – Activity 1 EU-MSF e-mail EC.doc  
2013.02.19 – NMBF – bijlage 3 – Activity 1 EU-MSF questionnaire Eurostat.doc 
Fred en Jan hebben, zoals door EC verzocht, contact opgenomen met het CBS en hen op belang 
gewezen dat de concept enquête zoveel mogelijk wordt aangehouden. CBS onderschreef dit volledig 
en zou dat in Eurostat-verband ook verdedigen als op 6 maart in Eurostat beslissing wordt genomen 
over het aanpassen van de Europese vragenlijst. 
 
4b. Activity Group 2 – Best Practices - Henk van Heerde 
2013.02.19 – NMBF – bijlage 4 – Activity 2 EU-MSF concept NL-reactie.doc 
Ter discussie 
 
Henk stelt vast dat het rapport nog niet voldragen is: de conclusies uit de samenvatting zijn 
bijvoorbeeld anders dan de inhoud van het rapport. De cijfers gaan over medianen en niet over 
gemiddelden: het kwantitatieve deel is niet heel sterk. 
 
Discussie: 
Wanneer de Europese forumleden hun reactie geven via het voorgestelde feedbackformulier, komt 
fundamentele kritiek op de conclusies niet naar voren: gevraagd wordt namelijk met welke 
conclusies de forumleden het minst en het meest eens zijn. Eigenlijk zijn de conclusies zo globaal dat 
we het overal wel mee eens kunnen zijn. 
  
Peter: Het is belangrijk om de vraag te stellen: door wie de conclusies voor welk doel kunnen worden 
gebruikt ? Bijvoorbeeld: de conclusie ” Public policy is a very significant – probably the most 
significant – driver of the uptake of e-invoicing”. Deze conclusie is vaag (veel bedrijven e-factureren 
al zonder public policy) maar heeft wel implicaties die niet in lijn zijn met de “additional insights” die 
vanuit Nederland zijn geformuleerd. 
 
Besloten wordt dat Nederland als feedback geeft dat de rapportage teleurstellend is, omdat 
vraagstelling te vaag is, de verkeerde vragen zijn gesteld en dus verkeerde antwoorden worden 
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gegeven. Nederland deelt dit standpunt tevoren met de Europese activity-leader en vult het eigen 
antwoord aan met onze inzichten rond acceptatie van e-factureren2. 
 
Acties 
2013.02.19 – 3, ZSM, Henk van Heerde, schrijft feedback op de rapportage van activity 2. 
 
  
4c. Activity Group 3 – Juridisch – Rob Zwart 
2013.02.19 – NMBF – bijlage 5 – Activity 3 EU-MSF NL-reactie.doc 
2013.02.19 – NMBF – bijlage 6 – Activity 3 blkb-2012-477-ob-administratieve-facturererings-en-
andere-verplichtingen 
Ministerie van Financiën heeft geantwoord en aanvullende info van de Belastingdienst is 
meegestuurd.  
 
4d. Activity Group 4 – Standaardisatie - Peter Potgieser 
2013.02.19 – NMBF – bijlage7 – Activity 4 EU-MSF draft resolution.pdf 
Activity-group 4 is tot de conclusie gekomen - uitgaande van ‘The Objective: e-Invoicing predominant 
in 2020’ - dat de haar oorspronkelijk door de Commissie gegeven opdracht daar niet optimaal aan bij 
draagt of kan dragen en een betere en effectievere bijdrage kan worden verkregen uit het 
bewerkstelligen van interoperabiliteit tussen ‘communities’, waar relevant. Deze conclusie en de 
daaruit volgende - aangepaste - aanpak zijn door de Commissie en het Forum in de bijeenkomst van 
26 september 2012 geadopteerd en ondersteund. Doel is met deze interoperabiliteitsmethode E-
Factureren te faciliteren tussen communities, waar daar behoefte aan is, zonder partijen 
veranderingen op te dringen die niet door een business case worden gedragen.  
  
Het Europarlement heeft een uitspraak gedaan over de rol van e-factureren in e-Procurement. Alain 
Deckers (DG-MARKT) zal daar verder invulling aan geven. Omdat de genoemde tijdlijn afwijkt van 
hetgeen door de Commissie in COM (2010) 712 Final is neergezet, maar in die context wel als 
‘voorloper’ kan worden gezien is het relevant te borgen dat DG-MAKRT in het uitwerken van haar 
plannen niet afwijkt van de strategie die door het Forum wordt beoogd. De Commissie heeft Taak 4 
derhalve gevraagd een ‘Draft Resolution’ te formuleren die het raamwerk weergeeft waarbinnen 
geopereerd moet worden met het oogmerk deze Draft Resolution in stemming te brengen in het 
Europese e-Invoice Multistakeholder Forum in haar bijeenkomst van 7 maart. 
 

                                                           
2 De tekst van het Nederlandse antwoord is als volgt geworden: 
 We found it very difficult to agree on the aspects that we mostly agree with or the aspects we are 
least convinced of (suggested as guiding questions in the e-mail of Nathalie Pasquier of 14 November 
2012). The main reasons for this are 

− Identifying best practices does not seem to give unambiguous examples; 
− Therefore the conclusions were found often not specific enough. 

As a result – and also in view of the different background of the stakeholders in our national forum - 
we were unable to mention any aspects in particular (positive or negative with respect to conviction). 
Even if the forum could have decided on certain aspects, such a decision is impaired on an EU-level by 
the way e-invoicing has culturally grown in the Netherlands 

http://ecp.nl/


2013.04.24-NMBF-bijlage-1-Verslag-7e-vergadering-NMBF-2013-02-19.doc 

 Pagina 5 van 7 

 

Bestand: 2013.04.24-NMBF-bijlage-1-Verslag-7e-vergadering-NMBF-2013-02-19.doc 

Op 25 februari wil Peter graag feedback op de concept-resolutie in het format van het 
feedbackdocument. Daarna deelt hij deze met vertegenwoordigers uit de lidstaten, zodat 
commentaar zoveel mogelijk is verwerkt en cultuur- en taalverschillen zijn weggenomen op het 
moment dat de resolutie wordt ingebracht.  
 
Centraal kenmerk in de Draft Resolutie is het formuleren van een interoperabiliteitsmodel dat in een 
Europese Norm zal worden uigewerkt. Gelet op de status van een Europese Norm zullen afwijkingen 
m.b.t. Member States zoveel mogelijk worden vermeden en daarmee wordt een mogelijkheid 
geboden weg te migreren van de bestaande fragmentatie. 
 
Acties 
2013.02.19 – 3, ZSM, Jelle, stuurt conceptresolutie en feedbackdocument naar leden van het NMBF 
met de vraag voor 25 februari te antwoorden. Jelle verzamelt en integreert feedback en stuurt die 
naar Peter. 
 

5. Single Market Act II, Key Action 10 (Legislative Proposal e-invoicing 
in public procurement) 
Ter informatie - mondelinge toelichting EZ 
 
EZ geeft op basis van informele contacten kort weer in welke richting de Europese Commissie denkt: 
- Gedacht wordt aan een richtlijn, die per definitie alleen geldt boven drempelwaarde Europese 

aanbestedingen. 
- De EC hoopt dat de richtlijn als effect zal hebben dat de procurement directive ook wordt 

toegepast op aanbestedingen beneden de drempelwaarde, omdat het niet aannemelijk is dat 
twee systemen naast elkaar worden geïmplementeerd (spillover)) 

- Ingaande 2016 (gekoppeld aan Procurement Directive waar nog discussies over lopen en 
daarom kan verschuiven naar 2017, 2018) 

- De richtlijn legt overheden de verplichting op om e-facturen te kunnen ontvangen (niet aan 
bedrijven om te sturen) 

- Bereik (rijksoverheid, mede-overheden of publieke sector ) lijkt nog niet helemaal vast te 
liggen. 

- Een zeker “guidance” ten aanzien van interoperabiliteit (PEPPOL/CEN BII protocol lijkt volgens 
EC een in de praktijk bewezen standaard) (andere standaarden mogen nationaal gevoerd 
blijven worden)  

EZ heeft in de informele contacten de EC er op gewezen dat het belangrijk is dat overheden 
beschikken over een elektronische workflow om ontvangen e-facturen ook automatisch te kunnen 
verwerken in hun ERP- en financiële pakketten. 
Eind februari zal DG MARKT zijn standpunt hebben bepaald over de richtlijn. Daarna dient DG MARKT 
het legislative proposal  in bij de impact assessment board van de EC waarin andere DG’s het voorstel 
zullen beoordelen. Naar verwachting zullen in juli de lidstaten en het Europees Parlement het 
voorstel ontvangen. Daarna vindt brede consultatie plaats. 
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6. Stand van zaken 4-rollen model 
Ter informatie - mondelinge toelichting voorzitter 
 
De werktitel is nu Simpler!nvoicing. Recent is de website www.simplerinvoicing.org live geworden. 
Op 6 mei moet versie 0.8 van het afsprakenstelsel voor een 4-rollenmodel met merknaam 
Simpler!Invoing gereed zijn. 

7. Evaluatie buitenlandse sprekers 
Ter discussie/besluitvorming 
 
Er was een lage opkomst bij de laatste spreker. Dat was pijnlijk. Meeste aanwezigen vonden het 
nuttig. De voorzitter stelt voor om het plan om 24 april een spreker uit te nodigen te laten varen.  
 
Voorgesteld wordt om samen te werken met andere partijen bij het uitnodigen van sprekers. 
Bijvoorbeeld samenwerking met Platform e-Factureren of VNO-NCW. Doel is dan achterbannen met 
elkaar in contact brengen. 
 
Volgende bijeenkomst zal dit punt opnieuw aan de orde komen. 
 
Acties 
2013.02.19 – 4, PM, voorzitter, plaatst onderwerp “buitenlandse sprekers” opnieuw op agenda  
 

8. Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag. 

9. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
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Actielijst: 
 
2013.02.19 – 1, PM, Friso, deelt het activiteitenplan van platform e-factureren met het Forum 
evenals tzt. plannen voor een publicatie over e-factureren. 
2013.02.19 – 2, ZSM, Henk van Heerde, schrijft feedback op de rapportage van activity 2. 
2013.02.19 – 3, ZSM, Jelle, stuurt conceptresolutie en feedbackdocument naar leden van het forum 
met de vraag voor 25 februari te antwoorden. Jelle verzamelt en integreert feedback en stuurt die 
naar Peter. 
2013.02.19 – 4, PM, voorzitter, plaatst onderwerp “buitenlandse sprekers” opnieuw op agenda  
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