
OpenPeppol AISBL celebrates 10 years !
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Ontwikkelingen in Peppol

Erwin Wulterkens
Portfoliomanager, OpenPeppol



Agenda

• Achtergrond Peppol

• Versterking governance

• Peppol Continuous Transaction 
Controls (CTC) – update

• Peppol International Invoice (PINT) –
update

• Logistiek

• MLA



About Peppol and OpenPeppol
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Peppol is what we do
• We integrate business processes by standardising the way information is 

structured and exchanged
• Peppol is the name of the Network and Business Interoperability Specifications 

that we provide, as part of a comprehensive Peppol Interoperability Framework, 
which includes legal agreements, governance and compliance measures

OpenPeppol is who we are
• OpenPeppol was established in 2012 as a follow-up to the PEPPOL project 

launched in 2008
• We are a not-for-profit, democratic, member-led international association
• Our members come from the public and private sectors, with membership 

continuously increasing as new members join from all around the world



Peppol stakeholders
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End Users
• are buyers and sellers that send and receive business documents
• are not required to be members of OpenPeppol to send and receive messages

Service Providers
• enable business process interoperability between End Users 
• provide Peppol Access Point and/or Addressing and Capability Lookup services

Peppol Authorities
• drive the adoption of Peppol in a jurisdiction
• currently, all are government departments or agencies



41 landen met OpenPeppol leden
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Armenia
Australia
Austria
Belgium
Canada
China
Croatia
Cyprus
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
India
Ireland
Italy
Japan
Latvia
Lichtenstein

Lithuania
Luxembourg
Malta
Mexico
Moldova
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK
Ukraine
USA

OpenPeppol members with Certified Peppol Service Providers

OpenPeppol members

OpenPeppol members with Certified Peppol Service Providers and Peppol Authority



Versterking van de governance
The Peppol Interoperability 
Framework (PIF)



Peppol Interoperability Framework

• Gebaseerd op 10 jaar
ervaring wat nodig is voor
interoperabiliteit. 
Nationaal, international 
en tussen sectoren.

• Mede ontwikkeld door 
Peppol Autoriteiten en
serviceproviders

• Ondersteunt de 
benodigde
interoperabiliteitvoor de 
uitwisseling van 
elektronische business 
documenten



Peppol Continuous 
Transaction Controls (CTC)
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Peppol CTC

Peppol CTC breidt het 
bestaande Peppol 4-
corner model uit

Voordelen voor overheden

• Real-time BTW aangifte
• Data uitwisseling door 

gecertificeerde
serviceproviders

• Ondersteunt international 
verkeer

Voordelen voor bedrijven
• Maakt automatische

aangifte mogelijk
• Bruikbaar voor de 

uitwisseling van meerdere
documenten

• Geen lock-in

Het combineert de 
uitwisseling van de 
factuur met BTW aangifte



Peppol International Invoice 
(PINT)



Peppol International Invoice (PINT)
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• Peppol BIS Billing 3.0 is de verplichte specificatie voor facturen die via 
Peppol worden uitgewisseld

• De specificatie zorgt voor interoperabiliteit binnen de EU door compliant 
te zijn aan de EN 16931. Hierdoor is internationale uitwisseling mogelijk

• De Peppol International Invoice (PINT) is ontwikkeld om te voorkomen
dat er een behoefte is aan territorial specifieke versies om te voldoen aan
niet-EU belasting voorschriften

• De PINT zal de uitwisseling van facturen via Peppol op wereldwijde
schaal faciliteren



Peppol International Invoice (PINT)
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• Logistiek



Logistiek
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• Samenwerking tussen:
o BEAst – construction industry association, Sweden
o Offshore Norge – professional body and employer’s association for oil and 

supplier companies, Norway
o OpenPeppol, met

o Peppol Authority Sweden – DIGG (Agency for Digital Government)

o Peppol Authority Denmark – ERST (Danish Business Authority)

• Doelstelling
Peppol bericht specificaties voor Logistiek



Peppol Logistics
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In scope voor development

Despatch Advice

Advanced Despatch Advice

Despatch Advice Receipt

Despatch Advice Response

Weight statement

Waybill

• Kick off meeting gehouden op 29 juni
2022

Op dit moment in opstart fase
Programma en tijdlijnen in ontwikkeling
updates op de nieuws pagina van de 
Peppol website www.Peppol.org



• MLA



Werkgroep MLA
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• Oplossing voor de huidige MLR
MLA - Message Level Acknowledgement

MLR - Message Level Response

• Technische status berichten
Is het ontvangen bericht technisch in orde?

• Project raakt ook functionele status berichten
Demo Invoice Response



Impact ontwikkelingen 
Nederland

Joost van den Hondel
Adviseur digitalse dienstverlening

Patrick van Heijst
Specialist Peppol afsprakenstelsel
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Impact CTC
(Continuous Transaction Control)
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- Europese wetgeving zorgt voor verplichting, 
maar in welke vorm is nog onduidelijk.

- Ministerie van Financien is in de lead voor het 
bepalen van vervolgstappen in Nederland. 
Belastingdienst, Ministerie van BZK, NPa zijn 
betrokken bij deze gesprekken.

- Deelname aan Peppol CTC werkgroep 
door de NPa.

- Gevolg: afhankelijk van keuzes in
EU en MinFin.



Impact PINT
(Peppol International)
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- Review van PINT release door NPa en 
andere Peppol leden (serviceproviders).

- Doorontwikkelen van de Peppol test tool 
voor het kunnen testen van PINT facturen 
naar verschillende jurisdicties.

- Gevolg: adoptie van nieuwe globale 
factuur standaard.



Impact Logistics
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- Mogelijk apart domein binnen Peppol.

- NPa heeft contact met Topsector 
Logistiek.

- NPa moet keuze maken om dit domein 
wel of niet te ondersteunen.

- Nederland grote logistieke sector,
ondersteunen ligt voor de hand.

- Gevolg: uitbreiding van aantal
type berichten binnen Peppol netwerk



Impact MLA
(Message Level Acknowledgement)
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- Kwaliteit van uitgewisselde berichten moet 
verder omhoog om betrouwbaarheid (en 
dus verdere adoptie) te realiseren.

- NPa heeft documentatie beschikbaar voor 
de huidige implementatie van MLR en kan 
als basis dienen voor MLA werkgroep.

- NPa neemt deel aan de MLA werkgroep.

- Gevolg: mogelijke verplichting
voor alle serviceproviders in 
Peppol netwerk om ontvangen 
documenten te controleren op 
technisch inhoudelijke kwaliteit.
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Thank you!

More information?

• website www.peppol.org

• eMail info@peppol.eu

Dank voor uw aandacht!

Meer informatie?

Website www.peppolautoriteit.nl

E-mail operations@peppolautoriteit.nl

http://www.peppol.org/
mailto:info@peppol.eu
http://www.peppolautoriteit.nl/
mailto:operations@peppolautoriteit.nl

