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Aandachtspunten voor de communicatie van de CEN Compliance Guidelines eInvoicing 
 

Achtergrond en doelen van de CEN Compliance Guidelines 
Het communicatieplan, de doelen en doelgroepen, komen voort uit de doelstellingen van de CWA: 

This CWA aims to inform and guide stakeholders in the setting up, operating and auditing of 
electronic invoicing processes and systems in accordance with requirements applicable under 
VAT law. 
 
De doelgroep : “the guidelines are addressed to: 
• Entities engaged in, or about to introduce, e-invoicing. 
• Internal and external auditors. 
• Solution and service providers offering e-invoicing functionality. 
• Tax Auditors in Tax Administrations.” 

 
Communicatie over de guidelines moet daarom plaatsvinden naar die groepen die belangrijk zijn 
bij de implementatie van de guidelines:  

a. Ondernemers 
b. het accountant/administratiekantoor (SRA, NBA) en auditors (Norea),  
c. Billing Service Providers (BSP’s) en leveranciers van administratie- en 

boekhoudsoftware 
d. Belastingdienst en fiscaal intermediairs. 

 

Context communicatieplan 
Het bredere doel van het verspreiden van de compliance guidelines is: e-factureren bevorderen. 
Werkelijk e-factureren is beïnvloed van drie  factoren: 

1. kennis:  kennis over het hoe en waarom  van e-factureren 
2. gedragsintentie: de intentie om te e-factureren wordt beïnvloed door perceptie van de 

voor- en nadelen van e-factureren.  
3. gedrag: wanneer de intentie positief is, vergt daadwerkelijk e-factureren nog allerlei 

investeringen en acties. Er zijn tal van drempels om werkelijk de intentie om te zetten in 
gedrag: variërend van technische drempels, (standaardisatie), juridische en meer 
organisatorische.  

 
De compliance guidelines dragen bij aan e-factureren op de volgende manier.  

1. Kennis: de voordelen van e-factureren komen in de guidelines indirect aan de orde. Ze 
helpen niet bij het analyseren van de business-case. Het waarom van e-factureren (onder 
welke condities het veiliger, betrouwbaarder kan zijn dan op papier factureren) komt indirect 
wel aan de orde 

2. Gedragsintentie: de guidelines dragen bij aan de intentie door de fiscale onzekerheden rond 
e-factureren te benoemen en te adresseren. 

3. Gedrag: de guidelines ondersteunen de doelgroepen om beslissingen te nemen bij het 
inrichten van  compliant e-factureren.  

 
De compliance guidelines hebben beperkingen bij het beïnvloeden van de drie factoren: 
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1. De compliance guidelines zijn relevant voor het klein-MKB, experts en dienstverleners die de 
MKB-er helpen om efactureren in te richten. De (principle based) guidelines zijn echter te 
complex om direct te communiceren naar het klein-MKB: alleen voor de specialisten onder 
hen zijn ze interessant. 
 

2. De guidelines helpen primair de fiscale  risico’s rond (e-)factureren te beheersen. Er zijn 
echter meer risico’s: ook financiële en juridische. In aanvulling op de de fiscale risico’s 
moeten ook financiële en juridische risico’s worden benoemd. 
 

De compliance guidelines moeten daarom vooral gezien worden als onderdeel van en aanvulling 
op andere initiatieven die bedoeld zijn kennis over, de gedragsintentie en het werkelijk gedrag 
rond e-factureren te beïnvloeden. 
 

Inititiatieven rond e-factureren waarin de compliance guidelines een 
rol kunnen spelen. 

 
De initiatieven waar e-factureren aan de orde komt en ook informatie over de compliance 
guidelines kan worden opgenomen: 

a. Slimmer ondernemen: een voorlichtingsprogramma gericht op slimmer 
ondernemen. Met een onderwerpen over slimmer ondernemen (Q2-2013) en veilig 
ondernemen (Q3-2013). 

b. Bijeenkomst Kennisplatform administratieve software waarin softwareleveranciers 
kennis uitwisselen over actuele ontwikkelingen,  

c. Cloudhandreiking MKB –een handreiking voor het veilig uitbesteden, via internet, 
van bedrijfsprocessen. Via MKB-Nederland verspreid. 

d. De communicatiekanalen van NBA en SRA bij bv. communicatie over 4-rollenmodel 
en Zeker-Online. Communicatie en voorlichting naar ondernemers, fiscaal 
intermediairs en andere dienstverleners over het belang van compliant e-factureren. 

e. De communicatie rond afsprakenstelsel voor een 4-rollenmodel,  
f. De communicatie rond Zeker-Online (keurmerkuitreiking begin september).  
g. De communicatie rond digitaal archiveren (update bewaren en bewijzen), dat ook e-

factureren raakt. 
 
 
Deze initiatieven bereiken de beoogde doelgroepen: 

 
 Ondernemers Leveranciers 

Adm.Softw  
Accountants/Adm.kantoren, 
Auditors, fiscaal 
intermediairs 

BSP’s  

a.Slimmer 
Ondernemen 

X     

b. Kennisplatform 
Admin.Softw. 

 X    

c.Cloudhandreiking 
MKB 

X     

d.Comm.kan.NBA/SRA 
rond zeker-online en 
4-rollenmodel 

  X   
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e.Comm. van 
organisatie 4-
rollenmodel 

 X X X  

f.Comm.  Zeker-
Online 

X X X X  

g.Comm. rond update 
Bewaren en Bewijzen. 

X X X X  

 
 
 
Concrete acties om er voor te zorgen dat de compliance guidelines worden meegenomen: 
 
1. SRA en Belastingdienst bewaken in het marktinitiatief Simpler!nvoicing dat het afsprakenstelsel 

voldoet aan de Compliance Guidelines. ECP zal SRA en Belastingdienst hierop wijzen en dit 
bewaken. EZ zal bewaken dat Innopay de Compliance Guidelines meeneemt in het ontwerp van 
het afsprakenstelsel 0.8. 

 
2. ECP neemt het inititief om in de online-cursus ondernemen-in-1-minuut van het programma 

Digivaardig de MKB-ondernemer worden gestimuleerd om te vragen naar e-factuuroplossingen 
die voldoen aan de Compliance Guidelines. 
 

3. ECP neemt initiatief om compliant e-factureren in Q3/Q4 op de agenda te zetten van het 
kennisplatform, wanneer Simpler!nvoicing ook op de agenda staat 

 
4. ECP neemt initiatief om e-factureren en compliance guidelines op te nemen in de cloud-

handreiking 
 

5. ECP neemt actie om, via “opinionleaders” in accountancywereld  in Accountancynieuws aandacht 
te besteden aan Simpler!invoicing, Zeker-Online en compliant e-factureren 

 
6. De Stichting Zeker Online heeft compliant e-factureren opgenomen in het groeipad. Bij 

communicatie daarover kunnen de guidelines worden meegenomen. Jelle bespreekt dit met de 
comm.cie van Zeker-Online. 

 
7. ECP neemt het initiatief om een werkgroep rond archivering van e-facturen op te zetten met 

belanghebbenden zoals NEN-commissie …, SRA, Belastingdienst, …. De werkgroep zal dit najaar 
een beknopte publicatie (of andere vorm van communicatie) uitgeven voor MKB over dit 
onderwerp. 

 
 
8. ECP neemt het initiatief om e-factureren en compliance (de guidelines) een plaats te geven in de 

cloudhandreiking 
 


	Achtergrond en doelen van de CEN Compliance Guidelines
	Context communicatieplan
	Inititiatieven rond e-factureren waarin de compliance guidelines een rol kunnen spelen.

