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1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
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2. Agenda en mededelingen
Document: 2014 03 18 - NMBF - bijlage 0 - Concept agenda 11de vergadering NMBF 2014-03-18
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
Mededelingen
 Voor 20 maart kunt u zich aanmelden voor de conferentie over het ‘Rolling Plan ICT
standardization’.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/standards/extended/event_open_source_en.htm
 Op 20 juni vindt in Griekenland de annual conference on smart public procurement plaats.
Onderwerp is o.a. standaardisatie van e-invoicing. Peter heeft aan de EC gevraagd hoe deze
discussie zich verhoudt tot de besluiten die reeds genomen zijn rond bijv. standaardisatie
door o.a. het Europese Multistakeholder Forum on e-Invoicing. Hij heeft daarop nog geen
antwoord ontvangen.(http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0620-smartpublic-procurement/index_en.htm )
 Op 12 en 13 februari was er in Amsterdam een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd
door CEN over standaardisatie van e-invoicing. De openingspresentatie is te vinden op:
http://www.cenbii.eu/wp-content/uploads/20140214-BII-the-path-towards-more-efficientprocurement-in-Europe.pptx
 Op 20 december publiceerde het CBS een artikel over de nieuwe statistieken rond efactureren.(http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-e-facturen-2012art.htm )
 De European Business days – 12 en 13 mei. ECP organiseert een bijeenkomst over efactureren en over veilige cloud. (http://europesestem10daagse.eu/ )
 Op 8 april vindt in kasteel Groeneveld het Kennisplatform Administratieve Software plaats.
Daar komt vooral de implementatie van SimplerInvoicing ter sprake.
http://www.softwarepakket.nl/cmm/bijeenkomsten/bijeenkomsten_raadplegen_detail.php?
bronw=1&id=37
 Een aflevering van slimmerondernemenin1minuut wordt gewijd aan digitaal administreren
en e-factureren.(http://www.slimmerondernemenin1minuut.nl/ )
3. e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) en CEF (Connecting Europe Facility)
door Freek van Krevel (Ministerie van Economische Zaken)
Freek van Krevel geeft een overzicht van e-SENS, een pilot die de verschillende bouwstenen (eID,
eHandtekeningen, eDocumenten en eDelivery) verbindt die in Europa zijn ontwikkeld om de
interactie met Europese overheden te vereenvoudigen en te stimuleren. Het gaat dan vooral over
het doen van grensoverschrijdende elektronische transacties.
De pilot bestrijkt vier domeinen: het opzetten van een bedrijf in een andere Europese lidstaat,
procedures voor aanbesteding, toegang tot de juridische informatie van de lidstaten en toegang tot
de zorg in de lidstaten.
Het project heeft als doel te bewijzen dat de bouwstenen in verschillende domeinen kunnen werken, ze te
consolideren, en verder te verbeteren.

Vraag: wat is de rol van end-users, wat gebeurt er met adviezen ?

Bestand: 2014 06 16 - NMBF - bijlage 1 - verslag 11de vergadering NMBF 2014-03-18.doc

Pagina 2 van 7

2014 06 16 - NMBF - bijlage 1 - verslag 11de vergadering NMBF 2014-03-18.doc

Rol van eindgebruikers is adviserend. Er is een sterke motivatie om te luisteren naar die adviezen
omdat het doel is dat het eindresultaat van e-SENS zowel wordt gebruikt door bedrijfsleven als
overheid.
Vraag: hoe het forum e-factureren verder te betrekken?
TNO is goed aangesloten bij e-SENS. Het Nederlandse eBusiness Platform zal een rol spelen,
complementair aan hetgeen ze bijvoorbeeld doet voor het Multi-Stakeholder Platform for ICT
Standardisation reeds doet. Informatie en oproepen rondom werkprogramma's en call for tenders
kunnen o.a. via ECP worden uitgezet.
Vraag: e-SENS heeft een enorme schaalgrootte. Wie stelt de behoefte en borgt de relevantie van
uitkomsten van zo'n groot project ? Dat is in kleinschalige standaardisatietrajecten al een groot
aandachtspunt: of stakeholders behoefte hebben aan de eindresultaten .
Antwoord: e-SENS heeft uiteindelijk een politiek/maatschappelijk gedragen achtergrond: eenwording
van de Europese markt en het wegnemen van drempels waar overheden van de lidstaten
verschillende regels en procedures (moeten) hanteren. e-SENS levert de bouwstenen die al eerder
in grote Europese projecten zoals STORK 2.0, PEPPOL etc. zijn ontwikkeld en wil die resultaten in
andere domeinen bewijzen. Door verder met het bedrijfsleven samen te werken en voort te bouwen
op wat bestaat, wil e-SENS de bouwstenen ook aantrekkelijk laten zijn voor de markt. Bovendien
maken de bouwstenen een gerede kans om uiteindelijk te worden ingebed in toekomstige Europese
wet- en regelgeving, zoals de op handen zijnde verordening elektronische identiteiten en
vertrouwensdiensten, en het werkprogramma van de verordening Connecting Europe Facility, een
initiatief van Kroes.
Actie 2014.03.18 – 01: Jelle stuurt de presentatie van Freek van Krevel rond
4. Verslag en actielijst vorige vergadering
2014 03 18 - NMBF - bijlage 1 - Concept verslag 10de vergadering NMBF 2013-09-23 Final
2014 03 18 – NMBF – bijlage 2 – white paper Innopay on Simplerinvoicing
Verslag 23 september 2013 wordt geaccepteerd. De forumleden worden uitgenodigd om hun
reacties op het White Paper van Innopay over Simplerinvoicing naar de secretaris te sturen
(jelle.attema@ecp.nl)
5. Stand van zaken richtlijnvoorstel Commissie inzake elektronische facturering bij aanbestedingen
(COM(2013)449)
Ter kennisname, mondelinge toelichting Rogier de Boer (EZ)
Het richtlijnvoorstel e-factureren is met overweldigende meerderheid aangenomen.
Alle aanbestedende diensten in Nederland worden verplicht efacturen te kunnen ontvangen,
wanneer die voldoen aan bepaalde specificaties. Medio 2018 moet dat mogelijk zijn. Wellicht in
Nederland een jaar eerder.
CEN krijgt van de Europese Commissie een ‘Standardisation Request’ met het verzoek om een
datamodel vast te stellen conform de Recommendation van het Multistakeholder Forum on eInvoicing binnen een termijn van 36 maanden. Alle National Standardisation Organisations (voor
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Nederland is dat NEN) worden verondersteld in het proces te participeren. Het proces zal beogen
een datamodel te identificeren en daarna te formaliseren. Met deze formulering wordt aangegeven
dat het in principe niet de intentie is een geheel nieuw datamodel te ontwikkelen. Het aantal te
accepteren syntaxen op basis van dit datamodel wil men echter beperken.
Vraag aan Gert-Jan hoe het standaardisatieproces verder gaat verlopen.
EC gaat aan CEN opdracht geven om het datamodel vast te stellen/ontwikkelen; normaliter geschiedt
een dergelijke ontwikkeling in een CEN ‘Technical Committee’ (33 lidstaten vertegenwoordigd) .
Nederland vindt het belangrijk te trachten om de kwaliteit van dit proces optimaal te kunnen borgen
en in lijn te brengen met andere, onderwerp gerelateerde, activiteiten en beoogt daartoe in het
proces een actieve rol te spelen. Nederland heeft samen met Italië, met het oog daarop, al een
voorstel naar CEN gedaan om een Project Committee dat al een aanvang kan maken met de in het
Standardisation Request genoemde zaken. De Draft Standardisation Request circuleert nl. al en de
verwachting is gerechtvaardigd dat het definitieve Standardisation Request hier niet substantieel van
zal afwijken. Het doen van het voorstel impliceert automatisch een rol voor de indiener in het proces.
De ‘deadline’ voor de stemming binnen CEN over dit voorstel is 6 mei a.s. .
Een tweede manier om een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden op basis van het
Standardisation Request is door een ‘normredacteur’ die namens Nederland inbreng kan en mag
leveren. Er zal, conform CEN procedures, een Nederlandse schaduwcommissie worden ingericht met
Nederlandse stakeholders / experts die de normredacteur en de Nederlandse vertegenwoordiging in
de TC van advies zal voorzien.
Het is nu wachten op de officiële vertaling van de teksten. Dan is ook duidelijk welke compromissen
zijn gesloten en bijvoorbeeld welke landen hebben toegestemd.
Er is veel ruis over de aard van het standaardisatieproces en de standaardisatieopdracht: Peter
benadrukt a) dat beoogt wordt een datamodel te identificeren (dus te kijken naar reeds in de markt
gebruikte) en niet om het ontwikkelen van een nieuw datamodel en b) dat een ‘European Standard’
niet betekent dat de inhoud ervan een unieke positie aan Europa in de wereld toekent, maar alleen
iets zegt over de juridische status van het betreffende document
6. Stand van zaken EU Multi-Stakeholder Forum (EU-MSF) on Electronic Invoicing
Zie website van de Europese Commissie
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/benefits/invoicing_forum_en.htm
voor o.a. de definitieve rapporten van de Activity Groups.
2014 03 18 - NMBF - bijlage 3 - EMSF_Draft agenda_20 March 2014_FINAL
2014 03 18 - NMBF - bijlage 4 - Draft Work Programme EMSFEI 2014-2016_FINAL
2014 03 18 - NMBF - bijlage 5 activity_4_recommendation_on_the_use_of_a_semantic_data_model_en
Jan wil graag van de forumleden reacties horen op het Draft Work Program.
Peter merkt op dat er een aantal zinnen in het programma staan, die nauw luisteren: het staat er
allemaal goed in, maar misverstanden liggen op de loer.
1. In het concept werkplan worden de onderwerpen genoemd waar de taakgroepen aan zouden
kunnen gaan werken (“touch upon”). De genoemde onderwerpen zijn dus niet verplicht om op te
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nemen: welke thema’s daadwerkelijk aan de orde komen en hoé is de verantwoordelijkheid voor de
taakgroepleider .
2. Groep 1 (Charles Bryant) claimde oorspronkelijk de coördinatie van de werkzaamheden in resp.
Multistakeholder Forum on e-Invoicing en (op te richten) Multistakeholder Forum on e-Procurement.
Peter heeft bewerkstelligd dat in de uiteindelijke tekst staat dat taakgroep 1 de liaison vormt naar eProcurement. Coördinatie dient vanaf een hoger niveau (i.c. de Commissie) te geschieden,
geadviseerd vanuit de Fora.
3. Ook nu mogen lidstaten weer nationale experts aandragen die deel gaan nemen in de
werkgroepen. Jelle stuurt een uitnodiging uit naar de forumleden om belangstelling te peilen.
Actie 2014.03.18 – 02: Jelle stuurt een uitnodiging rond naar forumleden voor deelname aan de
Europese werkgroepen.
7. Stand van zaken nationaal
a. SimplerInvoicing
De Stichting SimplerInvoicing is begin dit jaar opgericht. Er is een bestuur gevormd met een Raad van
Toezicht. Belangrijkste taakstelling van het bestuur is het aantal transacties vergroten en het aantal
deelnemers toe laten nemen.
b. e-Factuurportaal Digipoort
Het e-Factuurportaal (webformulier voor e-factureren op de Digipoort) wordt teruggegeven aan de
markt. Voornaamste reden is dat dit er inmiddels voldoende alternatieven in de markt zijn
Vraag: is er een verbinding tussen SimplerInvoicing en Digipoort ?
Ja, die is er: Digipoort was een van de partijen die SimplerInvoicing mee heeft ontwikkeld en maakt
deel uit van het netwerk in de rol van ontvanger. Digipoort wordt (tijdelijk) ontsloten voor het
Simplerinvoicing-netwerk via Service Provider TIE Kinetix.
Vraag: wie heeft er baat bij elektronisch zaken doen ?
Om de voordelen van e-factureren optimaal te kunnen benutten , moet het verwerkingsproces op
orde gebracht zijn. Dan hebben ontvanger en verzender baat: de verzender merkt dat er minder
fouten in het verwerkingsproces optreden en de ontvanger kan werken aan procesoptimalisatie.
Vraag: hoe worden gemeenten gestimuleerd om te gaan e-factureren ?
In het convenant Smarter Cities in het kader van de Digitale Steden Agenda wordt aandacht besteed
aan dit onderwerp. Gemeente Zoetermeer is daar trekker van.
c. e-factureren.info en bewaren/bewijzen
Jelle vertelt dat het portaal e-factureren.info in technische zin is vernieuwd om veiligheidsredenen:
de inhoud is opgeschoond, waar nodig geactualiseerd.
Bewaren-bewijzen.nl is onlangs on-line gegaan met de bedoeling dat partijen commentaar kunnen
geven op de teksten. In eerste instantie waren de teksten een letterlijke weergave van het
oorspronkelijke boekje. De eerste updates hebben echter tot ingrijpende aanpassingen geleid: met
name de praktische kant is sterker uitgewerkt. Hoe (kleine) ondernemers in de praktijk het beste
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kunnen omgaan met bijvoorbeeld conversie en de aandachtspunten bij opslag en bewaren van
gegevens. De site is nu (tijdelijk) offline gezet en bezoekers van de site worden verwezen naar de PDF
met de oorspronkelijke tekst.
8. Rondvraag
Geen vragen.
9. Sluiting
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Actielijst
Actienummer

Wie

Wat

Status

2014.03.18 – 01

Jelle

Afgerond

2014.03.18 – 02

Jelle

Jelle stuurt de presentatie van Freek van Krevel
rond
Jelle stuurt een uitnodiging rond naar NMBFleden voor deelname aan de Europese
werkgroepen
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