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Verslag van de 14de vergadering  

Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-Factureren (NMBF) 

 

Datum: maandag 1 december 2014 
Tijd: 14:00-16.00 uur 
Plaats:  New Babylon Meeting Center,  

Anna van Buerenplein 41, den Haag, zaal 2.4 
(naast den Haag CS, boven parkeergarage) 

 

Aanwezig 

Rogier de Boer   Ministerie van Economische Zaken  

Jan Julianus   Ministerie van Economische Zaken (voorzitter) 

Dennis Krukkert   TNO 

Joost Kuipers   Belastingdienst 

Edwin Tierlier   Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Johan Schaeffer   e-Verbinding 

Hein Gorter de Vries  GS1 

David de Nood   VNO-NCW/MKB-Nederland 

Jelle Attema   ECP (verslag) 

Jesper de Wit    BZK/ Logius  

Tony van Oorschot  SRA 

 

Afwezig met kennisgeving 

Kees Duijvelaar   Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Friso de Jong   Silverback – Platform Elfa 

Gertjan van den Akker  NEN 

Fred van Blommestein  Flowcanto/Universiteit Groningen 

Peter Potgieser   RBS 

Johan Kennis Ricoh 

Janny Kamp   VNO-NCW/MKB-Nederland 

 

Mailinglijst 

Peter van Ass   Twinfield International N.V. 

Roel Crooijmans  Innopay 

Henk van Erp   Twinfield International N.V. 

Patrick Frijns   Belastingdienst 

Rob Zwart   Ricoh Nederland B.V. 

Jaap van der Marel  NEN 
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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Agenda 

2014.12.01 - NMBF - bijlage 0 - Concept agenda 14de vergadering NMBF 2014-12-01 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag en actielijst vorige vergadering 

2014.12.01 - NMBF - bijlage 1 - Concept verslag 13de vergadering NMBF 2014 10 13 – gecorrigeerd 

Verslag 13 oktober wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen: 

1. Het PM op pag. 2 verwijderen 

2. Op pagina 7 staat dat Tony heeft bijgedragen aan de accountantsdag: dat moet zijn  de nationale 

administrateursdag. 

 

4. Stand van zaken rondom implementatie Europese richtlijn (2014/55/EU) 

Rogier licht de resultaten van de verschillende onderzoeken toe die in opdracht van EZ zijn 

uitgevoerd. De onderzoeken dragen bij aan het beantwoorden van de vraag hoe in Nederland de 

implementatie van de richtlijn e-factureren het beste kan plaatsvinden. 

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBa) uitgevoerd door Deloitte brengt de effecten 

van de richtlijn e-factureren en verschillende extra scenario’s voor het stimuleren van e-factureren in 

kaart. . Het onderzoek van Capgemini gaat in op de bestaande oplossingen voor e-factureren. Het 

onderzoek van KING is een aanvulling op de eerder uitgevoerde impact assessment voor gemeenten.   

De resultaten van de onderzoeken vormen mede de achtergrond voor de ronde tafel van de minister 

met het bedrijfsleven, gepland in januari. 

 

Jan en Rogier stellen een concept gespreksnotitie op n.a.v. het voorbereidende gesprek op 27 

november met vertegenwoordigers van de bestuurders die deelnemen aan de ronde tafel. Het was 

een goede open sessie. De forumleden worden gevraagd input te leveren op deze gespeksnotitie. Op 

22 december ontvangen de deelnemers aan de ronde tafel de definitieve gespreksnotitie. NMBF-

leden ontvangen de notitie ook. 

 

2013.12.01-1: Jelle stuurt concept gespreksnotitie op 8 december rond naar forumleden met vraag 

om feedback voor 11 december 9 uur. 

 

 

5. Stand van zaken standaardisatie CEN-norm 

Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende vergadering omdat geen van de aanwezigen het 

punt kan toelichten. 

 

6. Stand van zaken European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing (EMSFEI) 

 

Van de vergadering van het EMSFEI van 20 oktober is nog geen verslag. Er waren plenaire 

presentaties over Connecting Europe Facility (CEF), over het werkprogramma 2015. Jelle stuurt dat 

werkprogramma rond. De resultaten van de subgroepen werden gepresenteerd. Jan is naar de 

subgroep van Charles Briant geweest (Activity Group Connections, AGC). Fred naar die van Peter 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=EN
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Potgieser (Activity Group Standardisation, AGS).  

 

2013.12.01-2: Jelle stuurt werkprogramma CEF 2015 rond en het verslag van 7e EMSFEI. 

 

 

7. Activiteiten NMBF 

Vervolg Brainstorm: hoe kan het NMBF bijdragen aan het bevorderen van e-factureren in Nederland ? 

 

In de levendige discussie kwamen een aantal thema’s/lijnen naar voren. 

1. De rol van het forum is vooral één van kennisuitwisseling tussen experts en spelers die een rol 

spelen in de acceptatie en gebruik van e-factureren.  

Het forum fungeert soms als klankbordgroep (bijvoorbeeld voor het EMSFEI, rond de implementatie 

van de richtlijn, standaardisatie). Soms kan het forum acties ondernemen als groep omdat een aantal 

spelers in het forum aanwezig zijn die willen en kunnen bijdragen aan e-factureren. Het forum heeft 

echter geen beleidsverantwoordelijkheid: het is bijvoorbeeld geen begeleidingscommissie rond 

onderzoeken. 

De scope van het forum is de generieke processen, die voor verschillende sectoren identiek zijn: 

sectorspecifieke processen of processen waarvoor specifieke standaarden zijn ontwikkeld hebben 

niet primair de aandacht. 

2. Visie op e-factureren en communicatie: de vraag is of het forum ook een gedeelde visie zou 

moeten ontwikkelen op het stimuleren van acceptatie en gebruik van e-factureren en de rol van de 

overheid daarin en die visie actief zou moeten communiceren.  

Bijvoorbeeld: heeft het forum een visie op standaarden, de rol van PEPPOL, webservices, 

betrouwbaarheid van verschillende oplossingen. 

Naar voren komt dat e-factureren voor verschillende sectoren en forumleden een andere dynamiek 

heeft en ook de implementatie van de richtlijn e-factureren niet voor iedere sector dezelfde impact 

zal hebben. Zo hebben BZK (DigiInkoop) en Belastingdienst al grote besparingen gerealiseerd door in 

te zetten op e-factureren. Die besparingen ontstaan niet door een e-factuur te introduceren maar 

door optimalisatie van het hele Purchase-to-Pay proces. De Richtlijn zal voor deze ministeries niet 

direct tot nieuwe besparingen leiden: wel zijn de ervaringen relevant voor andere overheden bij de 

implementatie van de Richtlijn.  

Voor veel gemeenten zal het automatisch kunnen verwerken van e-facturen de grootste opbrengst 

met zich mee brengen en ook de grootste investering vergen (schatting is zo’n 40k per gemeente). 

Het aspect van verwerking wordt niet door de Richtlijn meegenomen, terwijl daar wel de 

belangrijkste waarde ligt.  

In de sectoren waar GS1 in werkzaam is, is het verbeteren van de logistieke stromen de belangrijkste 

drijfveer.  De e-factuur moet 100% kloppen met pakbonnen, labels en opdrachten: het betrouwbaar 

krijgen van de brondata en de reconciliatie van die documenten is de grootste klus. B2G speelt daar 

nauwelijks een rol en ook de Richtlijn zal daar geen verandering in brengen. In de bouwsector is het 

verminderen van de administratieve faalkosten een belangrijke drijfveer voor e-factureren: ook daar 

zal de Richtlijn slechts een beperkte of geen stimulerende rol spelen. 

Suggestie is om ook aandacht te hebben voor de rol die de e-factuur kan spelen bij het verlagen van 

administratieve lasten voor (kleine) ondernemer en de samenwerking die een publiek/privaat 

initiatief van een aantal softwareleveranciers en de Belastingdienst om een gedeelde regeldatabase 
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te ontwikkelen (eerste pilot verwacht in Q2 van 2015) waardoor een (kleine) ondernemer straks bij 

een gestructureerde e-factuur een boekingsvoorstel krijgt, een koppeling met banktransacties 

mogelijk is en ook rapportages naar CBS, KvK, SBR-Banken en Belastingdienst (winstaangifte en BTW-

verrekening) in grote mate “vooringevuld” kunnen worden met voor de partners in de 

administratieve keten allerlei waarborgen op de kwaliteit van de data (accountant, 

administratiekantoor, bank, Belastingdienst). Nieuwe mogelijkheden voor administratieve 

dienstverlening en advies zullen daarmee ontstaan en nieuwe diensten rond bv. supply-chain finance 

of het “kredietpaspoort”. 

  

Conclusie is dat het forum zich vooral op de generieke basisfactuur moet richten, en bij de 

stimulering van het gebruik van e-factureren oog moet hebben voor de verschillen tussen branches 

en sectoren en moet inspelen op de verschillende bewegingen en mogelijkheden die zich voordoen. 

 

Voorstel is dat de forumleden, op basis van de uitkomsten van de ronde tafel van minister Kamp met 

het bedrijfsleven op 14 januari en de onderzoeken die nu hebben plaatsgevonden, een actielijst 

zullen ontwikkelen hoe zij bijdragen aan de acceptatie en de ontwikkeling van e-facturen.  

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen meer voor de rondvraag. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2015.03.09-NMBF-1-Verslag 14de vergadering NMBF dd 2014-12-01.doc 

 Pagina 5 van 5 
Bestand: 2015.03.09-NMBF-1-Verslag 14de vergadering NMBF dd 2014-12-01.doc 

Actielijst 
 

2013.12.01-1: Jelle stuurt concept gespreksnotitie op 8 december rond naar forumleden met vraag 

om feedback voor 11 december 9 uur. 

 

2013.12.01-2: Jelle stuurt werkprogramma CEF rond en het verslag van 7e EMSFEI. 

 

 


