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Concept verslag van de 9de vergadering  
Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) 
 
Datum: 18 juni 2013 
Tijd: 14:00-16.00 uur 
Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ),  

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, C-Zuid, 02.04.A12, vergaderzaal 
51/Aversonzaal 

 
Aanwezig: 
Joost Kuipers  Belastingdienst 
Rachel Peeters  ECP 
Jelle Attema  ECP (verslag) 
Hein Gorter de Vries GS-1 
Jan Julianus  Ministerie van Economische Zaken (voorzitter) 
Rogier de Boer  Ministerie van Economische Zaken 
Tony van Oorschot SRA 
Peter Potgieser  RBS 
Rob Zwart  Ricoh 
Fred van Blommestein Universiteit van Groningen 
David de Nood  VNO-NCW /MKB-Nederland 
 
Gast: 
Andrea Caccia  Spreker/gast 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Jelte Dijkstra NEN 
Henk van Heerde Syntens 
Janny Kamp VNO-NCW/MKB-Nederland 
Allard Keuter Betaalvereniging 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
Friso de Jong Platform ELFA 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Vooral Hein Gorter de Vries van GS-1, die 
voortaan de vergaderingen zal bijwonen. Kees Duijvelaar van de VNG is ook toegetreden tot het 
NMBF, maar hij is vanmiddag verhinderd. Sierd Westerfield heeft Logius verlaten en is opgevolgd 
door Jean Paul Bakkers. 
 
Mededelingen 
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Vandaag (18.06) wordt bekend gemaakt dat het semantisch factuurmodel op de pas-toe-of-leg-uit 
lijst wordt geplaatst. 
Rond 26 juni communiceert de EC over invulling van Key Action 10- uit de Single Market Act 1. 
Verwachting is dat voorstel  een “recommendation” is (en geen “directive” met verplichting deze te 
implementeren voor alle lidstaten) over e-procurement voor de overheid. 
Zodra  EC voorstel bekend is , moet er binnen 6 weken een kabinetsreactie op het voorstel in de 
Tweede Kamer liggen.  
Voorstel van de EC zal gedeeld worden met de Forumleden en zij worden per mail gevraagd om korte 
inhoudelijk reactie te geven.  Actie 2013.06.18 – 01 : secretariaat – deelt de communicatie van de EC 
over invulling key action 10 (bevorderen e-factureren) met de deelnemers en verzamelt reacties. 

2. Agenda 
2013.06.18 – NMBF – bijlage 0 – Concept agenda 9e vergadering NMBF 2013-06-18.doc 
De concept-agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Verslag en actielijst vorige vergadering 
2013.06.18 – NMBF – bijlage 1 – Concept verslag 8e vergadering NMBF 2013-04-24.doc 
 
Concept verslag van de 8ste vergadering (28.04.24): 
Het verslag wordt vastgesteld. Alleen de vermelding “VNO” bij de namen van David de Nood en 
Janny Kamp moet worden gewijzigd in “VNO-NCW en MKB-Nederland”. 
 
Actielijst:  
 
Actie nummer Omschrijving Wie Status 
2013.04.24 – 01 Jelle stuurt link naar impact analyse e-

factureren rond (KING) 
Jelle Afgerond 

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

Jan Afgerond: Patrick Frijns wordt 
de vaste achtervang van Joost. 
Hij is toegevoegd aan de 
verzendlijst van het Forum  

2013.04.24 – 03 Voortgang bijeenkomsten 
Internationale Standaardisatie 

Peter Onderhanden: met Forum 
Standaardisatie wordt 
Nederlandse community 
georganiseerd rond dit 
onderwerp. 

2013.04.24 – 04 Legislative proposal e-invoicing: 
consultatie 

Jelle Afgerond: agendapunt 

2013.04.24 – 05 Friso informeren over niet doorgaan 
benchmark onderzoek 

Jan Afgerond 

2013.04.24 – 06 argumenten voor/tegen verlenging Allen Afgerond: agendapunt 

                                                           
1 (http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2-keyactions_en.pdf;  
Objective van key action 1-: “Promote electronic invoicing in order to generate savings for administrations and 
businesses and to help reducing payments delays” 
Means: “Make electronic invoicing the standard invoicing mode for public procurement” 
Action:“Adopt legislation on electronic invoicing” 

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2-keyactions_en.pdf
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mandaat EU-Forum bij Jan aangeven 
2013.04.24 – 07 rondsturen en reageren op voorstel 

activity group 4 
 Jelle, 
allen 

Afgerond: agendapunt 

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

Jan Gesloten: weinig draagvlak 
voor wijze waarop Engel 
Flechsig de gateway wil 
voortzetten: continuïteit is 
daardoor in gevaar. Vanaf e-
factureren.info zal (zo 
mogelijk) niet meer naar de 
gateway worden verwezen. 
Het actiepunt wordt gesloten. 

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

Peter Afgerond: agendapunt 

 
 

4. Stand van zaken EU Multi-Stakeholder Forum (EU-MSF) 
2013.06.18 - NMBF - bijlage 2 - Next phase EUMSF - considerations from NL - 0 2.doc 
 
Het mandaat van het EU-MSF (het Europese forum e-factureren) loopt af eind dit jaar. Gevraagd is 
aan de nationale fora en de forumleden of dat mandaat verlengd moet worden. 
Peter heeft een concept document geschreven, met de Nederlandse standpunt: dat is dat het 
mandaat verlengd moet worden. Tegelijkertijd doet Peter een aantal suggesties voor verbetering. 

1. Er is te weinig aandacht voor afstemming op andere activiteiten die e-factureren raken: een 
oproep voor betere afstemming met die activiteiten. 

2. Voorlichting gericht op het MKB sterker afstemmen op verschillende doelgroepen: denk aan 
onderscheid tussen voorlichting partijen rond de ondernemer (softwareleveranciers) en de 
ondernemer zelf 

3. Betere betrokkenheid van de Nationale fora. 
Deelnemers spreken verder over de vraag of nog specifieke activiteiten genoemd moeten worden: 
Peter raadt dit af, omdat zo’n lijst uitputtend lijkt en daardoor mogelijk nieuwe initiatieven er niet 
onder lijken te vallen. 
 
Actie 2013.06.18 – 02 : voorzitter – stuurt reactie Nederlands Forum over verlenging mandaat naar 
EU-MSF  
 

5. Update Activity Group 4 – Standaardisatie - Peter Potgieser 
2013.06.18 – NMBF – bijlage 3 – NL-reactie op milestone 2013-05-21.doc 
2013.06.18 – NMBF – bijlage 4 – consultation on the Recommendation electronic invoicing – 
uitnodigingsmail 
2013.06.18 - NMBF - bijlage 5 - Background document v2.0 - 20130531.pdf 
2013.06.18 - NMBF - bijlage 6 - Recommendation 2.0 - 20130531.pdf 
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Peter geeft aan dat er zo’n 220 commentaren zijn binnengekomen, die vooral gaan over het vervolg 
(de ontwikkeling van de Recommendation) en heldere scheiding van het belang van overheid en 
bedrijfsleven. 
 
De voorzitter heeft een Nederlandse reactie geformuleerd op de vorige versie, gebaseerd op o.a. het 
commentaar van Logius en de voorzitter. Reacties op de huidige versie zijn nog mogelijk tot 28 juni. 
 
Besloten wordt dat Nederland het voorstel van Peter expliciet gaat ondersteunen en daarover een e-
mail stuurt.  
 
Actie 2013.06.18 – 03 : voorzitter –spreekt steun uit (endorsement) van het Nederlands Forum voor 
de Recommendation van Activity Group 4 naar EU-MSF  
 

6. Bewaren & Bewijzen 
2013.06.18 – NMBF – bijlage 7 – Update memo - vragen aan experts over update bewaren en 
bewijzen .doc 
 
Er is een memo (bijlage 7) rondgestuurd onder experts genoemd in het memo, met daarin de 
onderwerpen die Bewaren en Bewijzen onvoldoende of niet beschrijft. De lijst is gebaseerd op 
vragen die ECP de afgelopen tijd heeft binnengekregen over het onderwerp. Vraag was of experts 
deze onderwerpen herkenden, wilden aanvullen en wilden bijdragen aan het beantwoorden 
daarvan. 
Uit deze rondgang is gebleken dat een groep met experts met brede expertise, actief wil bijdragen 
aan het beantwoorden van de vragen. ECP organiseert een bijeenkomst met deze experts over de 
beantwoording van de vragen. 
 

7. CEN Compliance Guidelines 
2013.06.18 – NMBF – bijlage 8 – Update communicatieplan Compliance Guidelines 2013-04-24.doc 
 
De in de notitie genoemde actiepunten worden nagelopen: 
No Actie Update 18.06 
1.  SRA en Belastingdienst bewaken in het 

marktinitiatief Simpler!Invoicing 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.. 

De eerste versie van de afspraken is gereed. 
SRA was actief betrokken bij de tot stand 
komen van de afspraken en heeft bewaakt dat 
compliance als thema goed is opgenomen 

2.  ECP neemt het initiatief om in de e-Factureren en compliance wordt onderdeel 
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online-cursus ondernemen-in-1-minuut 
van het programma Digivaardig de 
MKB-ondernemer te stimuleren om te 
vragen naar e-factuuroplossingen die 
voldoen aan de Compliance Guidelines. 

van de 1-minuut cursus slimmer ondernemen, 
die Q3 en Q4 zal worden verspreid 

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

De september-vergadering van het 
kennisplatform zal compliant e-factureren in 
de context van Simpler!nvoicing aan de orde 
komen. 

4.  ECP neemt initiatief om e-factureren 
en Compliance Guidelines op te nemen 
in de cloud-handreiking 

In de cloud-handreiking die op 20.06 is 
verschenen (www.cloudbewust.nl) komen de 
belangrijkste elementen van compliant e-
factureren  (waarborgen van integriteit en 
authenticiteit)  en de verschillende manieren 
waarop de ondernemer die kan realiseren 
expliciet aan de orde 

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

Wachten op Simpler!Invoicing en Zeker-Online. 
Naar verwachting communicatie daar over in 
Q3-2013 

6.  De Stichting Zeker-Online heeft 
compliant e-factureren opgenomen in 
het groeipad. Bij communicatie 
daarover kunnen de guidelines worden 
meegenomen. 

Compliant e-factureren staat in groeipad 
Zeker-Online (dankzij inbrengen SRA). 

7.  ECP neemt het initiatief om een 
werkgroep rond archivering van e-
facturen op te zetten met 
belanghebbenden. De werkgroep zal 
dit najaar een beknopte publicatie (of 
andere vorm van communicatie) 
uitgeven voor MKB over dit 
onderwerp. 

Zie vorige agendapunt: loopt 

 

8. Evaluatie samenstelling forum 
2013.06.18 - NMBF - bijlage 9 - deelnemerslijst Nederlands Multibelanghebbenden Forum e-
Factureren 
In de discussie over de samenstelling van het forum komen de volgende elementen naar voren: 
• Of de samenstelling van het huidige forum adequaat is, is mede afhankelijk van de doelstellingen 

en taken van het Europese Forum (EU-MSF), de wijze waarop wordt omgegaan met signalen uit 

http://www.cloudbewust.nl/
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de Nationale fora en de taken die het Nederlandse Forum (NMBF) zich zelf stelt. Bijvoorbeeld: 
hoe gaat het EU-MSF om met punten ingebracht vanuit de nationale fora die de uitgangspunten 
ter discussie stellen. Dat is nu niet duidelijk: bij verlenging van het mandaat zou het proces van 
beïnvloeden/modelleren door Nationale Fora helderder moeten zijn. 

• Een aanpak waarbij meer partijen bij het Forum worden betrokken heeft ook zijn beperkingen: 
draft documenten en werkdocumenten die nog niet geschikt zijn voor brede verspreiding, komen 
gemakkelijker in de openbaarheid. 

• Motivatie om deel te nemen is sterk afhankelijk van de taken/doelstellingen fora: voor GS-1 is 
het belangrijk om de internationale barrières voor e-factureren op een goede manier te slechten. 
Binnen Nederland gaat e-factureren uitstekend, maar bij e-factureren buiten de landsgrenzen 
zijn er nog steeds veel drempels. Een tweede reden om aan te sluiten is dat de EC gemakkelijk 
bestaande initiatieven om die barrières te slechten over het hoofd ziet. GS-1 bepleit daarom dat 
juist partijen die belang hebben bij het grensoverschrijdende e-factureren aanschuiven: denk aan 
Anachron. 

• Vraag is op welke manier we partijen beter overtuigen van het belang van het forum: de 
mailinglijst is vrij groot, maar het aantal actieve deelnemers is klein. Oorzaak is mogelijk dat het 
zicht op de belangen die spelen wordt vertroebeld door jargon, afkortingen en stukken waarvan 
status en de relevantie nog onduidelijkzijn. De belangen en vraagstukken  moeten duidelijker 
gecommuniceerd worden. 

 
Samenvatting: het Nederlandse forum is van belang om internationale belemmeringen voor e-
factureren te signaleren en, mede met hulp van het Europese forum, te verminderen.  
Het is echter vaak onduidelijk hoe die invloed in de praktijk vorm krijgt (procedures, inbreng) en hoe 
de stukken en beslissingen die in het Nationale Forum naar voren komen, daar aan raken: inspanning 
moet daarom worden gedaan om relevante partijen te interesseren om actief deel te nemen aan het 
forum en helderder het (eigen)belang naar voren te brengen bij thema’s en onderwerpen 
(geagendeerde stukken). 
 
Actie 2013.06.18 – 04 : voorzitter/secretariaat –  in communicatie van het NMSF naar deelnemers 
wordt meer expliciet het belang van het onderwerp voor deelnemers aan de orde gesteld en 
nadrukkelijker gevraagd om een standpunt in te nemen, samen met huidige deelnemers, worden 
stakeholders internationaal e-factureren benaderd/uitgenodigd om deel te gaan nemen. 
Actie 2013.06.18 – 05: PM – Bij eventuele verlenging van het mandaat van het EU-MSF en eventuele 
wijziging in taakstelling, wordt de samenstelling van het Nederlandse Forum opnieuw besproken en 
zo nodig partijen gericht uitgenodigd deel te nemen. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Peter heeft een presentatie gemaakt met does en dont’s van internationale standaardisatie. Deze 
wordt gedeeld met de forumleden. 
In september en november worden nog vergaderingen gepland van het forum. Het secretariaat zal 
een datumprikker rondsturen met een uitnodiging en concept data. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en verwelkomt Andrea Caccia. 
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Actie 2013.06.18 – 06 : secretariaat –  stuurt presentatie rond van Peter Potgieser en Andrea Caccia. 
Actie 2013.06.18 – 07 : secretariaat –  stuurt datumprikker rond met uitnodiging voor vergadering in 
september en november 
 
 

10. Presentatie Andrea Caccia  
(lid Italiaans Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren) 
 
 

Actielijst 
 
Actienummer Wie Wat Wanneer 
2013.06.18 – 01 secretariaat deelt de communicatie van de EC over invulling 

key action 10 (bevorderen e-factureren) met de 
deelnemers en verzamelt reacties 

Na 26.06 

2013.06.18 – 02 voorzitter stuurt reactie Nederlands Forum over verlenging 
mandaat naar EU-MSF 

ZSM 

2013.06.18 – 03 voorzitter spreekt steun uit (endorsement) van het 
Nederlands Forum voor de Recommendation van 
Activity Group 4 naar EU-MSF 

ZSM 

2013.06.18 – 04 voorzitter/ 
secretariaat 

in communicatie van het NMSF naar deelnemers 
wordt meer expliciet het belang van het 
onderwerp voor deelnemers aan de orde gesteld 
en, samen met huidige deelnemers, worden 
stakeholders internationaal e-factureren 
benaderd/uitgenodigd om deel te gaan nemen 

PM 

2013.06.18 – 05 PM Bij eventuele verlenging van het mandaat van het 
EU-MSF en eventuele wijziging in taakstelling, 
wordt de samenstelling van het Nederlandse 
Forum opnieuw besproken en zo nodig partijen 
gericht uitgenodigd deel te nemen. 
 

 

2013.06.18 – 06 secretariaat stuurt presentatie rond van Peter Potgieser en 
Andrea Caccia 

ZSM 

2013.06.18 – 07 secretariaat stuurt datumprikker rond met uitnodiging voor 
vergadering in september en november 

ZSM 
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