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Nummer Wat Wie Uitleg 
2012.09.17 –5 informatie B2C op 

website 
Jelle/ 
Allard/ 
Friso 

• Dit zal worden meegenomen in algehele 
update van website: 

o leden van forum,  
o nieuwe info over richtlijnen,  
o 4-partijenmodel ,  
o compliance guidelines,  
o verslagen laatste vergaderingen. 
o Afronding voor 24 april 

2012.09.17 –9 Voorstel maken voor 
benchmarking/ data 
BSPs verzamelen 

Fred/ 
Friso 

• Friso onderzoekt of benchmark onderzoek 
nog mogelijk is voor Factuurcongres op 11 
april. 

• Voorstel van Fred/Friso zal worden besproken 
met Jan en Jelle op financiële haalbaarheid. 

• Voor sector Overheid is er in ieder geval een 
2-meting uitgevoerd eind 2012 door EIM in 
opdracht van BZK. 

2012.11.22-7  Voorstel samenwerking 
met NEN-werkgroep 
Archivering 

Jelle/ Jelte  Jelle heeft 20-2-2013 hierover een gesprek met de 
voorzitter van de NEN-normcommissie.  

2013.02.19-1 Verspreiden 
Activiteitenplan 2013 
van Platform 
e-Factureren 

Friso/Jelle Bij de stukken 

2013.02.19-2 Delen van plan voor 
publicatie over e-
factureren 

Friso Tzt 

2013.02.19-3 Communicatieplan 
opstellen rond CEN 
Compliance Guidelines 

Jelle 31-3-2013: op agenda forum. Jelle stuurt concept 
mee met de vergaderstukken 

2013.02.19-4 Werkgroep vormen rond 
Bewaren en Bewijzen en 
plan maken over welke 
vragen, door wie 
beantwoord moeten 
worden 

Jelle 31-3-2013: Jelle heeft overzicht gemaakt van 
onderwerpen die ontbreken/aangevuld moeten 
worden op basis van gesprekken met 
werkgroepleden. Lijst wordt gedeeld met 
werkgroepleden en met forum. Jelle voegt lijst 
van beoogde werkgroepleden toe. 
 

 
 

Afgeronde acties: 
Nummer Wat Wie Toelichting 
2012.09.17 –1 check op onderscheid billing en invoicing in Fred • Fred heeft per 10 



landenrapportage  maart update 
geleverd, die zal 
worden nagestuurd 
aan NMBF. 

• Actie daarmee 
afgerond. 

2012.11.22-1  Beantwoorden vraag van Peter Bakker, Lelystad. Jelle/ 
Jan 

 

2012.11.22-2 Jack geeft update over standaardisatiescan 
tijdens februari-vergadering 

Jack Presentatie nagestuurd 
aan NMBF en daarmee 
afgerond. 

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

Henk  

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

Jelle  

2012.11.22-5  Logius vragen deze enquête in te vullen Jan  
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  

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

Joost/ 
Jelle 

 

2012.11.22-9  Datumprikker rond vergaderschema 2013. Jelle  
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