
1 juli 2010 | 1

fred@flowcanto.com

› Fred van Blommestein

e - factureren
Afspraken voor uitwisseling
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Behalve de vele varianten aan bestandsformaten voor e-
facturen, zijn er ook talloze opties voor het uitwisselen:

Probleem

FTP, SMTP, HTTP, Webservices (met tig opties), Email in body of als 
attachment, versleuteling, handtekening, adressering, 

ontvangstbevestigingen, enzovoort

Iedere keer moeten bilaterale afspraken worden gemaakt

Pakketten kunnen daar niet op anticiperen
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Landkaart e-factureren (40 leveranciers)

Afspraken voor e-mail: 

› 22 JA

› 9 NEE

› 9 Geen mening (of JA/NEE)

Afspraken voor webservices: 

› 26 JA

› 7 NEE

› 7 Geen mening
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› Erg toegankelijk voor de branche, iedereen heeft email
› Logische volgende stap, wiel maar 1 keer uitvinden
› Standaarden brengen de wereld dichterbij, professioneler
› Wel beperkte beveilingsmogelijkheid
› Eenvoudiger om eFacturen inkomend te verwerken
› Vooral adressering 
› Standaard met bij voorkeur niet afhankelijk derde partij
› Rare authenticatie en authorisatie fratsen werpen alleen 

een drempel op

Afspraken voor e-mail - JA
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› te veel beperkingen (bv verifiëren of iets daadwerkelijk is 
aangekomen/afgeleverd)

› PDF factuur moet er net zo uit zien als op papier

› Identiteit voor sommige bedrijven erg belangrijk

› Plain tekst is onveilig

› Weer te ondersteunen formaat

› In de praktijk niet aan de orde.

Afspraken voor e-mail - NEE
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› Standaardiseren is een hele vooruitgang

› Mits eenvoudig

› Markt is verantwoordelijk, niet de overheid

› Flexibel en robuuste communicatie en data uitwisseling

› Voordelen zijn duidelijk 

› Mits service ook transport van de gegevens verzorgt

› Als iedereen zelfde gaat gebruiken, 
uniform platform voorkomt wildgroei

› Beperkt aantal. Bijv. per sector: zorg, bouw.

Afspraken voor Webservices - JA
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› Ondoenlijk voor X-partijen services te bouwen.

› Meer rompslomp en onduidelijkheid

› Meestal ingewikkeld, voor kleine producenten onbetaalbaar

› Belangenverstrengeling bij 1 of 2 webservices

› In de praktijk niet aan de orde.

› Standaarden vaak tijdelijk en kosten per saldo meer tijd en 
geld

› Liever internationale standaard. Dan kans ondersteuning 
OpenSource gemeenschap

Afspraken voor Webservices - NEE
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Het ondernemers gemakkelijk maken om met 
elkaar elektronische facturen uit te wisselen 

via hun bedrijfsapplicaties, 
zonder dat ze lastig gevallen worden 

met de techniek.

Doel
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Het leveranciers van softwarepakketten 
gemakkelijk maken om hun pakket 

zo uit te rusten dat 
daarmee elektronische facturen uitgewisseld 

kunnen worden met pakketten van 
handelspartners van hun klanten.

Subdoel
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› Twee standaard ‘profielen’:

• E-mail (met minimaal benodigde beveiliging)

• Webservices (op basis van Digipoort)

Voorstel

› Resultaat van profiel:

• Vastleggen afspraken

• Tutorial/handleiding voor implementatie
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› Adressering

› Beveiliging

› Ontvangstbevestiging

› Subject-aanduiding

› Hoe omgaan met BSPers

› Hoe Outlook/Exchange in te richten

› “Handshake” berichten om overeenstemming te bereiken 
over e-factureren

Aspecten (e-mail optie)
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› Hoe webservices in te richten (client en service)

› Welke software is daarvoor nodig

› Certificaten

› Handshake

› Tips voor implementatie

Aspecten (webservice)
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› Opzetten van twee werkgroepen
› Inventariseren van aspecten bij werkgroepleden
› Opstellen  en rondsturen van profiel

(gebruik maken van ervaring van werkgroepleden)
› Verwerking van commentaar
› Twee of drie cycli

Werkwijze

Zoveel mogelijk off-line

Alleen bij elkaar komen (of conference call) 

bij conflicterende ideeën
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› Start 1 oktober

› Profielen dit jaar gereed

Tijdpad
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Wie doet er mee?


