
FORUM STANDAARDISATIE
Aanmelding Functioneel model e-factuur

 --------------------------------------------------------------------------------
Van: [...]@logius.nl
Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03
Aan: Bart Knubben
Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur

--------
#1 : 
Geslacht 
[...]
----------- 
#2 : 
Voornaam 
[...]
----------- 
#3 : 
Tussenvoegsel(s) 
[...]
----------- 
#4 : 
Achternaam 
[...]
----------- 
#5 : 
Organisatie 
Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken) 
----------- 
#6 : 
Functie 
[...]
----------- 
#7 : 
Telefoonnummer 
[...]
----------- 
#8 : 
E-mailadres 
[...]
----------- 
#9 : 
Welke relatie bestaat er tussen uw organisatie en de aangemelde standaard? 
2 - Beheerder 
----------- 
#10 : 
Wat voor soort melding wilt u doen? 
1 - Voorstel om een geheel nieuwe standaard aan te melden 
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----------- 
#11 : 
Meldt u n standaard aan of een set van bij elkaar horende standaarden? 
één standaard 
----------- 
#12 : 
Volledige naam 
Functioneel model e-factuur 
----------- 
#13 : 
Afkorting 
e-factuur 
----------- 
#14 : 
Versie 
1.1 - 
----------- 
#15 : 
Toepassingsgebied 
Inkoop en Financiën 
----------- 
#16 : 
Beheerorganisatie 
Logius 
----------- 
#17 : 
Locatie (Website) 
www.logius.nl/e-factureren 
----------- 
#18 : 
In hoeverre neemt de interoperabiliteit toe door voor deze standaard een pas toe of leg uit beleid te 
hanteren of om de standaard op de lijst met veelgebruikte standaarden te zetten?
Het wordt eenvoudiger om facturen uit te wisselen en het wordt eenvoudiger om nieuwe technische 
standaards zodanig toe te passen dat deze aansluiten op de functionele wensen van klant en 
leverancier in de inkoopketen.
----------- 
#19 : 
In hoeverre neemt de leveranciersonafhankelijkheid toe door voor deze standaard een pas toe of leg 
uit beleid te hanteren of om de standaard op de lijst met veelgebruikte standaarden te zetten?
Door het functioneel model e-factuur worden we minder afhankelijk van één technische standaard 
(zoals UBL, UN CEFACT en HR-XML).
----------- 
 
#20 : 
Waaruit blijkt de behoefte voor het gebruik van deze standaard door de verschillende (semi) 
publieke organisaties? 

2 / 5



FORUM STANDAARDISATIE
Aanmelding Functioneel model e-factuur

Dit blijkt uit de wens vanuit overheden en bedrijven die betrokken zijn bij de invoering van 
elektronisch (bestellen en) factureren. 
Advies van TNO aan college standaardisatie (18 mei 2010). 
----------- 
#21 : 
Voor welke doeleinden zou de standaard het beste toegepast kunnen worden? (zie de lijst met open 
standaarden voor voorbeelden van toepassingsgebieden van standaarden) 
Het verzenden en ontvangen van e-facturen. In ieder geval van en naar de overheid en mogelijk ook 
breder dan dat (indien bedrijven daar een business case voor zien).
----------- 
#22 : 
Voor welke doeleinden wordt de standaard al toegepast? 
Het verzenden en ontvangen van e-facturen via de Digipoort. 
----------- 
#23 : 
Indien er al een open standaard voor het beoogde toepassingsgebied is opgenomen op de lijst met 
open standaarden, is de aangemelde standaard interoperabel met de desbetreffende standaard op de 
lijst?
Het functioneel model kan worden afgebeeld op de UBL standaard. 
Komende maanden zal het model ook geschikt worden gemaakt voor afbeelding op de SETU/HR-
XML standaard. 
----------- 
#24 : 
Binnen welke organisaties zou de standaard het beste gebruikt kunnen worden? 

Iedere organisatie die “klant” of “leverancier” is in een toeleveringsketen (dus alle bedrijven en 
overheden in Nederland). 
----------- 
#25 : 
Binnen welke organisaties wordt de standaard al gebruikt? 

Binnen de organisaties die zijn aangesloten op e-factureren via de Digipoort (eind 2010 96 
rijksoverheden, enkele bedrijven en enkele locale overheden, groeiend naar 1600 overheden en 
honderden bedrijven in 2014). 
----------- 
#26 : 
Wat is de mate waarin de standaard al gebruikt wordt? 

2 - Enkele organisaties gebruiken de standaard 
----------- 
#27 : 
De standaard dient kosteloos of tegen nominale kosten beschikbaar te worden gesteld. Waaruit 
blijkt dat dit voor uw standaard het geval is?
Ontwikkeling van de standaard wordt betaald door EZ en BZK als beleidsopdrachtgevers E(B)F. 
Beheer van de standaard wordt betaald door de rijksoverheden die gebruik maken van EBF 
(onderdeel van de beheerkosten)
Eindproduct wordt gratis via de website ter beschikking gesteld.
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----------- 
#28 : 
Het intellectueel eigendomsrecht van de standaard moet vrijelijk beschikbaar zijn (geen royalty). 
Waaruit blijkt dat dit voor uw standaard het geval is?
Nergens uit, hiervoor kunnen we een clausule opnemen in het document. 
----------- 
#29 : 
Zijn er beperkingen voor hergebruik van de standaard? 

Nee, voor zover mij bekend niet. 
----------- 
#30 : 
Hoe worden besluiten genomen in de beheerorganisatie? 

Via een wijzigingsproces. Voorstellen tot wijziging kunnen door overheden worden gedaan en 
worden vervolgens geprioriteerde in de change management board. Bedrijven kunnen alleen via de 
overheden invloed uitoefenen op de standaard. Uitgangspunt is dat de partij(en) die baten 
heeft/hebben bij een wijziging die wijziging ook betaald
----------- 
#31 : 
Welke organisaties hebben inspraak in de besluitvorming? 

Overheden en leveranciers (indirect via overheden), via een afvaardiging in de change management 
board 
----------- 
#32 : 
Is het mogelijk om zelf inspraak te krijgen in de ontwikkeling van de standaard? 

Begrijp deze vraag niet. 
----------- 
#33 : 
Welke standaarden concurreren met uw standaard? 

Voor zover bekend geen. 
----------- 
#34 : 
Wat zijn voorbeelden van implementaties van de standaard? 

Digipoort 
----------- 
#35 : 
Is het beheer van de standaard structureel geregeld? 

Ja, binnen Logius 
----------- 
#36 : 
Welke impact (zowel positief als negatief) zou het opnemen van deze standaard als aanbevolen 
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standaard hebben voor organisaties die deze standaard moeten invoeren? Denk hierbij aan 
technische, financile en organisatorische aspecten.
Met name meer snelheid maken bij de implementatie van e-factureren. Hierdoor worden baten 
eerder gerealiseerd tegen lagere kosten.
Daarnaast:sneller kunnen implementeren van nieuwe technische factuur standaards omdat er geen 
discussie meer is over de functionele eisen (hoogstens over de technische vertaling daarvan). 
----------- 
#37 : 
Welke andere organisatie(s) en/of expert(s) zou(den) betrokken kunnen worden bij de beoordeling 
van de standaard op grond van hun expertise of anderszins?
EZ projectteam e-factureren 
TNO 
----------- 
#38 : 
Wordt de standaard al voorgeschreven in wet en/of regelgeving? Zo ja, in welke wet of regelgeving 

Nee maar er is wel een MR- besluit dat rijksoverheden verplicht tot aansluiting op Digipoort in het 
kader van e-factureren. De digipoort werkt op basis van het functioneel model e-factuur en hiermee 
wordt de standaard in feite toegepast.
----------- 
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