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Verslag bijeenkomst “Kennisplatform Administratieve Software” 
Datum bijeenkomst: 22 september 2010 
Door:    Gerard Bottemanne 

 

Allereerst willen wij (Jelle Attema, ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken 
voor de positieve inbreng tijdens deze derde bijeenkomst van het Kennisplatform Administratieve 
Software op woensdag 22 september te Den Haag. Vanwege de grote belangstelling (zo’n 40 
personen) zijn we op het laatste moment uitgeweken naar een andere locatie, te weten: VNO-NCW.  

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform worden on-line bijgehouden op 
de website www.softwarepakket.nl/kennisplatform  

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

1. Landkaart e-Factureren; 
Het gaat hierbij een inventarisatie van e-Factureren bij leveranciers van boekhoud-, en logistieke 
software en dienstverleners e-Factureren. De landkaart biedt inzicht welke leveranciers en 
dienstverleners zich bezig houden met e-Factureren of dat van plan zijn. Verder geeft de vragenlijst 
inzicht in de behoefte van een standaard uitwisselkanaal op basis van email en/of webservices. 
Ruim 40 softwareleveranciers en 20 dienstverleners hebben antwoord gegeven op de gestelde 
vragen. Gerard Bottemanne heeft een presentatie gegeven van de eerste resultaten. 
De presentatie is op te vragen via www.softwarepakket.nl/kennisplatform 

Gerard doet tevens een oproep aan de aanwezigen om mee te werken aan het invullen van de 
vragenlijst, voor zover nog niet gedaan. 

2. e-Factureren nationaal en internationaal. 
Ad van der Poel (Head E-Business, ING Commercial Banking) heeft een presentatie gegeven over e-
Factureren in diverse landen. Met name Scandinavische landen lopen voorop. Nederland en België 
volgen. Inclusief de banken zijn er op dit moment zo’n 400 serviceproviders actief. Verwacht wordt dat 
dit aantal t.z.t. afneemt. De presentatie van Ad is op te vragen via 
www.softwarepakket.nl/kennisplatform 

Tijdens de presentatie van Ad komt onder meer ook het volgende aan de orde: 

• UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice) versie 2 is de standaard waarop vele ontwikkelingen 
(jn en buiten Europa, zowel in publieke als private sector) zich richten. Omdat deze standaard 
is ontwikkeld om in velerlei industriële sectoren te kunnen worden toegepast bestaat de 
resulterende ‘superset’ uit meer dan 10.000 velden; bij daadwerkelijke toepassing binnen een 
sector zal daar natuurlijk maar een gedeelte van worden gebruikt. Ten behoeve van het 
helpen van adoptie en implementatie van e-Factureren is een minimale ‘Core invoice’ 
gedefinieerd welke is opgenomen in Annex 7 van het Final Report (zie 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/finalreport_en.pdf)  van de Expert Group on e-
Invoicing, die was ingericht door de Europese Commissie. Deze Core Invoice is zodanig 
ingericht dat hanteren er van in vele gevallen ‘off the shelf’ mogelijk is én er daarmee aan alle 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt voldaan. Peter Potgieser (RBS) laat weten 
dat onder CEN CENELEC in Brussel een project is gestart met het oogmerk om een 
implementation guide op te stellen voor deze standaard. 

• De overheid heeft vooralsnog onder meer UBL 2.0 gekozen als standaard voor e-Factureren. 
Hiervoor is indertijd een convenant getekend met partners, waaronder ook VNO-NCW. Binnen 
de overheid worden ook andere standaards gebruikt, zoals HR-XML en in de toekomst de 
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UN/CEFACT standaard. Rex Arendsen (mede verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes 
door de overheid) geeft aan dat het perspectief is dat de standaard UBL 2.0 in principe 
migreerbaar is naar UN/CEFACT. Opgemerkt wordt dat daadwerkelijke migratie natuurlijk 
altijd onderdeel van een business case moet uitmaken. 

• Voor een overzicht van de relaties tussen OASIS, UN/CEFACT, UBL en CII, zie 
http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Activity/Documents/ebif08009reportmtgublcefact
bii.pdf  
Wat betreft eFactureren aan de overheid wordt verwezen naar de website www.logius.nl  
 
Er zijn vele andere standaarden op het gebied van e-Factureren (eigenlijk Trade of 
eBusiness); voorbeelden zijn: 
- GS1 
 
- De “Financial Invoice” op basis van EB-XML. Dit is een internationaal uitwerking van de 
banken binnen ISO voor het op één lijn brengen van de UN/CEFACT CII standaard en de 
SEPA XML-berichten. De lopende ontwikkeling van deze standaarden en/of veranderingen 
zijn geen reden om niet te starten met e-Factureren. Providers kunnen deze complexiteit 
afdekken. 

• ING heeft samen met Anachron een (bank)onafhankelijk platform ontwikkeld voor het routeren 
van elektronische facturen. Dit platform koppelt met verschillende providers, systemen en 
portals, waaronder Digipoort. ING en Anachron werken continue aan het vergroten van het 
bereik. 
Ad is hiervoor contactpersoon voor softwareleveranciers. 

• We missen een overzicht van standaards en afspraken daarover, zowel vanuit overheid, 
branche organisaties, als op Europees niveau. 

Enkele interesse links, aangedragen door Peter Potgieser: 
- http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Activity/Pages/eInvoicing_2.aspx  
- http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Activity/Ws_BII.asp  
- http://www.peppol.eu 

3. Voorstellen uitwisselen e-Facturen via email en/of webservices 
De landkaart e-Factureren bevat tevens de volgende vragen voor softwareleveranciers en 
dienstverleners op het gebied van e-Factureren: 
 
”Bent u voorstander van het uitwisselen van elektronische facturen op basis van een standaard email 
profiel?” en  
”Bent u voorstander van standaard webservice interfaces, bijvoorbeeld op basis van Digipoort?”. 

Onder leiding van ECP-EPN wordt onderzocht of gekomen kan worden tot een document met tips en 
richtlijnen hoe om te gaan met beide varianten. Het gaat er daarbij nadrukkelijk niet om om zelf 
standaards te definiëren. Maar onder meer opgedane ervaring in de praktijk vast te leggen. 

Fred van Blommestein, Flowcanto, geeft daartoe een presentatie, mede op basis van de antwoorden 
door leveranciers en dienstverleners op bovenstaande vragen. 

Er wordt door Fred een oproep gedaan onder de aanwezigen om mee te werken aan het opstellen 
van tips en richtlijnen. Reacties daartoe worden verzameld, waarna enkele consultatierondes zullen 
plaatsvinden per email, gevolgd door een uiteindelijk document met tips en richtlijnen. Een aantal 
personen heeft gelijk te kennen gegeven hieraan mee te willen werken. 
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Enkele attentiepunten die aan de orde komen zijn: 

• Lopende initiatieven meenemen, zoals CEN (europees) en GS1 

• Hoe uitwisseling per email zich verhoudt tot BSP’s 

De presentatie van Fred is op te vragen via www.softwarepakket.nl/kennisplatform 

Meer informatie over de uitwerking van tips en richtlijnen is tevens te vinden via  
www.softwarepakket.nl/kennisplatform 

Als u graag mee wilt werken aan het opstellen van de tips en richtlijnen kunt u een mail zenden aan 
fred@flowcanto.com of gerard@gbned.nl  

In elk geval zullen ook enkele aanbieders worden benaderd die al ervaring met e-Factureren hebben 
opgedaan. 

4. SEPA 
Als vervolg op een eerdere presentatie dit jaar geeft Frans van Beers, NVB, een presentatie over de 
huidige stand van zaken rondom SEPA. De presentatie geeft o.a. inzicht in de data waarop SEPA een 
feit moet zijn, waarbij 2012 en 2013 worden genoemd. 

Eind dit jaar is gepland een aparte bijeenkomst te wijden aan SEPA, al dan niet in combinatie met 
enkele andere onderwerpen die spelen tussen banken en softwareleveranciers. De individuele banken 
hebben toegezegd met technisch specialisten aanwezig te zullen zijn tijdens deze bijeenkomst. 

De suggestie wordt gedaan om overzicht te maken waarop per bank de afwijkingen van de SEPA 
standaard staan vermeld.   

Voor vragen kan contact opgenomen worden via sepa@nvb.nl  

De presentatie van Frans is op te vragen via www.softwarepakket.nl/kennisplatform 

5. E-Herkenning 
Douwe Lycklama van Innopay geeft tot slot een interessante presentatie over E-Herkenning. 
De presentatie van Douwe is op te vragen via www.softwarepakket.nl/kennisplatform. 
Verder wordt aangeraden de website www.eherkenning.nl te bezoeken voor meer informatie. 

6. Afsluiting 
Rond 17.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel. 

Dit verslag, alsmede de presentaties zijn te vinden op www.softwarepakket.nl/kennisplatform. 
Op deze website vindt u ook enkele contactgegevens. 

Per email worden genodigden en geïnteresseerden verder op de hoogte gehouden. 

Voor vragen over het Kennisplatform Administratieve software kan in elk geval contact opgenomen 
worden met: 

ECP-EPN (Jelle.attema@ecp-epn.nl) en GBNED gerard@gbned.nl  

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met Gerard Bottemanne, per email 
gerard@gbned.nl of mobiel 06 10069402.  
 


