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Concept verslag van de 8de vergadering  
Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) 
 
Datum: 24 april 2013 
Tijd: 14:00-16.00 uur 
Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ),  

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, B-Zuid, 04.01.V02, vergaderzaal 2 
 
Aanwezig: 
Jan Julianus (voorzitter)  EZ 
Jelle Attema (verslag)  ECP 
Fred van Blommestein  Flowcanto/RUG 
Sierd Westerfield  Logius 
Peter Potgieser   RBS 
Tony van Oorschot  SRA 
Rob Zwart   Ricoh 
David de Nood   VNO 
Henk van Heerde  Syntens 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Friso de Jong   Platform ELFA 
Joost Kuipers   Belastingdienst 
Janny Kamp   VNO 
Jelte Dijkstra   NEN 
Jacques Verhoosel  TNO 
Allard Keuter   Betaalvereniging 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet de deelnemers welkom. 
 
Mededelingen: 

• KING impact analyse e-factureren gemeenten is opgeleverd. Jelle stuurt link door naar 
deelnemers (http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-
gemeenten/over-king/nieuws/2013/gemeenten-staan-positief-tegenover-e-factureren).  

• Bij convenant e-factureren: Een aantal gemeenten werkt samen om e-factureren een impuls 
te geven. Gemeente Zoetermeer is trekker. Het convenant krijgt op twee manieren invulling: 
door het goede voorbeeld te geven en gemeenten bijeen te brengen om van elkaar te leren.  

• 4-rollenmodel ligt goed op schema. Finale stuurgroep is op 7 mei voor fase 1, versie 0.8 van 
het afsprakenstelsel wordt dan vastgesteld. Testtool is dan gespecificeerd en er kan dan 
tegen getest worden. 

• Europese Forum: de NL delegatie heeft het in Nederland in ontwikkeling zijnde 4-rollenmodel 
ingebracht in de tour de table. In België is er veel belangstelling. 

http://www.ecp.nl/
http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-gemeenten/over-king/nieuws/2013/gemeenten-staan-positief-tegenover-e-factureren
http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-nederlandse-gemeenten/over-king/nieuws/2013/gemeenten-staan-positief-tegenover-e-factureren
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• De voorzitter neemt het op zich, om in overleg met Joost Kuipers te zoeken naar een 
vervanger vanuit de Belastingdienst als deelnemer aan het Forum. 

• De meeste recente informatie over het Europese forum e-Factureren vindt u op: 
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm  

 
Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 01 : Jelle stuurt link naar impact analyse e-factureren rond (KING) 
2013.04.24 – 02 : de voorzitter bespreekt met Joost Kuipers vertegenwoordiging van de 
Belastingdienst. 

 
 
2. Agenda 
2013.04.24 – NMBF – bijlage 0 – Concept agenda 8e vergadering NMBF 2013-04-24.doc 
De vraag wordt gesteld of Bewaren en Bewijzen op de agenda van het forum hoort.  
Reden dat het op de agenda staat is dat diverse aspecten m.b.t. archiveren tot onzekerheid leiden bij 
partijen die willen gaan e-factureren, hetgeen daarmee de acceptatie van e-factureren in de weg lijkt 
te staan. 
Daarmee wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag en actielijst vorige vergadering 
2013.04.24 – NMBF – bijlage 1 – Concept verslag 7e vergadering NMBF 2013-02-19.doc 
2013.04.24 – NMBF – bijlage 2 - Update actielijst NMBF - verzenden.doc 
Pg. 1, 2,  

n.a.v. mededelingen - 28 februari – Bijeenkomst internationale standaardisatie. 
Aan het in de 28 februari naar voren gebrachte belang het overleg tussen 
‘vertegenwoordigers in Brussel’ en het NL bedrijfsleven te formaliseren en institutionaliseren 
wordt verder invulling gegeven. Een eerste overleg met stakeholders heeft plaatsgevonden. 
Dit zal nader worden uitgewerkt en daarin zullen actuele omgevingen en netwerken op de 
juiste wijze worden meegenomen (denk aan CEN eBCG, …). 

Pg. 4. 
n.a.v. 4b. Activity Group 2 – Best Practices - Henk van Heerde 
Peter constateert dat het commentaar op het EU-onderzoek in het Forum, niet met zoveel 
woorden is doorgekomen in Brussel. 

Pg. 5.  
n.a.v. “Centraal kenmerk in de Draft Resolutie is het formuleren van een 
interoperabiliteitsmodel dat in een Europese Norm zal worden uitgewerkt”. Toevoegen in de 
notulen dat het de intentie is om het interoperabiliteitsmodel uit te werken. Er is een aantal 
memberstates dat zelf alvast overweegt een voorstel aan de standaardisatieorganisatie CEN 
in te dienen. Zulk een stap zou tot besparing op de doorlooptijd van de EN kunnen leiden. 

Pg. 5. 
n.a.v. 5. Single Market Act II, Key Action 10 (Legislative Proposal e-invoicing in public 
procurement): “Brede consultatie rond Europese norm”:  

http://www.ecp.nl/
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm
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Vraag: hoe krijgt die consultatie in Nederland vorm ?   
Antwoord: het Forum speelt daar een rol in, maar ook de ministeries zijn daarin betrokken. 
 

Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 04 : PM - Peter – Voortgang bijeenkomsten Internationale Standaardisatie  
2013.04.24 – 05 : PM – Legislative proposal e-invoicing organiseren consultatie. 
 
 

 
Actielijst 
2012.09.17 –5: update website.  

Afgerond, behoudens toevoegen consumenteninformatie. 
2012.09.17 –9: Benchmarking. 

De voorzitter bespreekt met Friso dat zijn voorstel ingediend bij ECP niet past in het budget 
en ook sponsoring door EZ op dit moment niet mogelijk is. 

2013.02.19-2: publicatie e-factureren 
Komt t.z.t. op agenda 

De andere actiepunten zijn afgerond of staan op de agenda. 
 

Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 06 : de voorzitter bespreekt met Friso dat voorstel benchmarking niet kan 
worden gehonoreerd 

 
4. Stand van zaken EU Multi-Stakeholder Forum (EU-MSF) 
2013.04.24 – NMBF – bijlage 3 – verslag 4e vergadering EU MSF 2013-03-07.pdf 

Pg. 7: “The Chair informed Forum’s members that the Decision setting-up the EU Forum will 
expire at the end of 2013 (Commission Decision C (2010) 8467 final). The Chair indicated that 
the Commission is keen to extend the duration of the Forum and also welcome, by the end of 
June 2013, suggestions for new tasks and topics to be addressed by the Forum”:  

 
Voor 15 juni kunnen suggesties voor nieuwe taken en onderwerpen worden neergelegd bij de 
voorzitter, Jan Julianus. 
 

Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 06 : 15 juni – Allen – argumenten voor/tegen verlenging mandaat EU-Forum bij Jan 
aangeven. 

 
 
4d. Activity Group 4 – Standaardisatie - Peter Potgieser 
 
De oorspronkelijke opdracht van activiteit 4 was voorstellen te doen die Europa helpen migreren 
naar ‘single standard voor e-factureren’.  
De Activity Group  heeft de opdracht aanvaard en de werkwijze van ex ante verification gevolgd: In 
een cyclische benadering hetgeen wordt beschouwd en overwogen spiegelen met stakeholders en 

http://www.ecp.nl/
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op basis van verkregen terugkoppeling de volgende cyclus ingaan. Dan wordt er op het resultaat 
gewacht, behartigt het de belangen van de stakeholders zo goed mogelijk, kan optimaal bijdragen 
aan de beoogde doelstelling(en)  en komt het niet als een verrassing. 
 

De taakgroep heeft op basis van deze feedback voorgesteld de taakomschrijving aan te 
passen: doel van de taakgroep is een bijdrage te leveren aan de doelstelling van COM (2010) 
712 Final door  interoperabiliteit te bevorderen van e-factureren tussen communities, waar 
dat relevant is voor business. Merk op:  

• het is niet zinvol energie te steken in het onvoorwaardelijk mogelijk maken van ‘any 
to any’ factureren.  Het gaat er om dat dat wordt gefaciliteerd waar dat voor de 
business relevant is.  Het bekende voorbeeld is de factuur van de Hoogovens aan de 
Italiaanse zijde industrie … die zal er waarschijnlijk nooit zijn.  

• In tal van sectoren is e-factureren al “predominant” maar om enigerlei reden wordt 
hier niet voldoende aandacht aan besteed: een ‘single standard’ voegt in deze 
communities niets toe, maar hindert de bestaande praktijk. 

 
 
Op 26 september 2012 is deze nieuwe taakomschrijving / benadering voorgelegd aan het EU MSF en 
de Europese Commissie.  Zowel EU MSF als Commissie hebben zich ermee akkoord verklaard en  de 
Activity Group  heeft opdracht gekregen om dat uit te werken.  
 
Op 7 maart 2013 heeft de Activity Group op verzoek van de Commissie een draft resolution 
ingebracht, in de bijeenkomst van het Europese Forum e-Factureren, waarin de nieuwe benadering 
werd uitgewerkt. De door de Commissie gevraagde oplevering hield verband met de de 
ontwikkelingen in DG MARKT en de behoefte daar op adequate wijze in ‘guidance’ te voorzien.  
Op basis van de discussie in het EU-Forum heeft de Commissie de Activity Group  gevraagd de “draft 
resolution” om te werken  in een “recommendation”. Observatie van Peter is dat tijdens die 
bijeenkomst veel weerstand was tegen de ‘draft resolution’  door leden van het EU MSF die tot dat 
moment geen interesse in het onderwerp hadden getoond c.q. er ondanks herhaalde herinnering  
niet actief  aan wilden bijdragen.  
De Activity Group heeft op 7 maart een werkplan opgelegd gekregen zodat iedereen opnieuw kan 
reageren. In dat werkplan staat dat op 26 april een eerste versie van de draft recommendation naar 
de lidstaten wordt gestuurd, tezamen met een ‘background document’; er is ongeveer een maand 
voor review door de leden van het EU MSF en hun achterban(nen).  Op 31 mei gaat het aangepaste 
voorstel voor endorsement naar member states.  
 
Peter is als Leader Activity Group 4 verantwoordelijk voor het doen opleveren van de verwachte 
documenten c.q. het doen doorlopen van de review processen. Verrassend en gelijkertijd 
teleurstellend is te contateren dat veel partijen zich daarbij zeer slecht aan de met hen gemaakte 
afspraken houden. Aan de bijdragers die dat wél hebben gedaan is bilateraal dank en waardering 
daarvoor uitgesproken. 
 

• Relatie met andere activiteiten EU-Forum. 
Is een relatie met activiteit 3: nationale lidstaten hebben nationale extensies. Bv. doorlopend 

http://www.ecp.nl/
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nummeren zou in internationale facturen niet verplicht zijn. Het meenemen van die 
extensies is onderdeel van de recommendation. 

 
Besloten wordt de recommendation rond te sturen onder de forumleden en andere 
belangstellenden. Zij hebben tot 23 mei de gelegenheid commentaar naar het secretariaat te sturen. 
De voorzitter en David de Nood kunnen dat gebundelde commentaar teruggeven aan de Activity 
group 4 leader  
 

Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 07 : 23 mei – Jelle, allen –rondsturen en reageren op voorstel activity group 4. 

 
 

 
 

 
5.Bewaren & Bewijzen 
2013.04.24 – NMBF – bijlage 4 – Memo - vragen aan experts over update bewaren en bewijzen .doc 
 
Het forum wordt op de hoogte gesteld van de vorderingen. 
 
6. CEN Compliance Guidelines 
2013.04.24 – NMBF – bijlage 5 – Concept communicatieplan Compliance Guidelines 2013-04-24.doc 
 
De vraag komt naar voren, n.a.v. de mail van Joost Kuipers dat de e-invoice gateway (http://www.e-
invoice-gateway.net/) mogelijk ter ziele gaat, of we inspanning moeten doen de einvoice gateway in 
stand te houden ?  
 
Besloten wordt dat Jan Stefan Engel Flechsig benadert, met de vraag wat hij weet over de 
continuering van de gateway en hem te informeren dat we een deel van de info graag beschikbaar 
willen houden. Bijvoorbeeld via het Digitale Ondernemersplein of MKB-Servicedesk. 
 

Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 08 : ZSM – Jan –Stefan Engel Flechsig vragen naar continuiteit gateway en interesse 
doorgeven van Nederland om delen van de info beschikbaar te houden. 

 
7. Evaluatie buitenlandse sprekers 
Besloten wordt om een buitenlandse spreker uit te nodigen, en de spreker te informeren dat het een 
kleine groep is. In klein verband is het gemakkelijker in discussie te gaan met een spreker.  
Belangrijk is dat er voldoende tijd is voor de andere onderwerpen: daar wordt een uur voor 
gereserveerd. 
 
Een aantal kandidaat-sprekers passeert de revue: 

http://www.ecp.nl/
http://www.e-invoice-gateway.net/
http://www.e-invoice-gateway.net/
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• Mw. Sorensen  -Denemarken: interessant is van haar te horen hoe zij, vanuit de Deense 
ervaringen, staat tegenover verplichting van e-factureren. Zij kent ook de Europese 
ontwikkelingen goed.  

• Edmund Gray - Ierland: Ierland is pas later ingestapt met e-factureren, maar heeft, door de 
leerervaringen van andere lidstaten te benutten, al wel snel een aantal zaken werkend 
gekregen. 

• Andrea Caccia – Italie: heeft overlegstructuren in het leven geroepen, gericht op de private 
sector, met als doel e-business standaardisatie. Daar zou Nederland veel van kunnen leren. 

 
Besloten wordt Andrea Caccia te benaderen om te spreken op 18 juni, tussen 14 en 16. Peter zal het 
contact leggen. 
 

Nieuwe acties: 
2013.04.24 – 09 : ZSM – Peter -  Andrea Caccia en Edmund Gray  vragen naar beschikbaarheid als 
spreker volgende bijeenkomst (18 juni, 14-16) 

 
 
8. Rondvraag 
 
Geen vragen 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

http://www.ecp.nl/
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Actielijst 
 
Nummer Wat Wie  
2013.04.24 – 01 Jelle stuurt link naar impact analyse e-

factureren rond (KING) 
Jelle ZSM 

2013.04.24 – 02 met Joost Kuipers spreken over 
vertegenwoordiging vanuit de 
Belastingdienst 

Jan ZSM 

2013.04.24 – 03 Voortgang bijeenkomsten Internationale 
Standaardisatie 

Peter PM 

2013.04.24 – 04 Legislative proposal e-invoicing: 
consultatie 

Jelle PM 

2013.04.24 – 05 Friso informeren over niet doorgaan 
benchmark onderzoek 

Jan ZSM 

2013.04.24 – 06 argumenten voor/tegen verlenging 
mandaat EU-Forum bij Jan aangeven 

Allen 15 juni 

2013.04.24 – 07 rondsturen en reageren op voorstel 
activity group 4 

 Jelle, allen 23 mei 

2013.04.24 – 08 Stefan Engel Flechsig vragen naar 
continuïteit gateway en interesse 
doorgeven van Nederland om delen van 
de info beschikbaar te houden 

Jan ZSM 

2013.04.24 – 09 Edmund Gray en Andrea Caccia vragen 
naar beschikbaarheid als spreker op 
volgende bijeenkomst (18 juni, 14-16) 

Peter ZSM 
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