
Reactie op de openbare consultatie voor de SETU-standaarden van de volgende partij: 
 
- Ministerie van Economische Zaken 
 
 
 
 
 
 



Ministerie van Economische Zaken 

Geachte heer/mevrouw, 
  
Bijgevoegd vindt u de reactie van het project e-Factureren van het Ministerie van Economische Zaken 
op de gevraagde consultatie voor de SETU-standaard. De brief ontvangt ook op briefpapier via de 
post. 
  
Mocht u nog verder willen afstemmen dan verneem ik dat graag. 
  
  
Hartelijke groeten, 
  
  
Tonke Middelkoop 
Ministerie van Economische Zaken 
Project e-Factureren 



Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag reageer ik namens het project e-Factureren van het Ministerie van Economische Zaken 
op uw consultatie voor de SETU-standaard. 
 
Allereerst een introductie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft als beleidsvoornemen 
om electronisch factureren te introduceren binnen de overheid. Daarvoor is het project e-
Factureren in 2008 concreet van start gegaan. Het project wil een onomkeerbare beweging tot 
stand brengen in het elektronisch factureren 
naar de overheid. Aan het eind van het project (december 2010) is het versturen van een 
elektronische factuur tussen bedrijven of van bedrijf naar de overheid de normaalste zaak van 
de wereld. Dit bereiken we door realisatie van drie zaken: 
 

• laten zien dat het werkt door het realiseren van concrete resultaten: de introductie van 
elektronische factuurstromen van bedrijven naar overheidsorganisaties; 

• voldoende massa en beweging creëren, zowel in aantallen facturen als in aantallen 
betrokken organisaties; 

• randvoorwaarden scheppen die overheidsorganisaties in staat stellen eenvoudig te 
starten met E-factureren.  

 
 
 
 
Eén van die randvoorwaarden is het gebruik van standaarden voor de e-factuur. Wij maken in 
onze communicatie naar overheden en bedrijven met succes gebruik van de huidige 
overheidsstandaard UBL 2.0. Uit onze nulmeting blijkt dat 15% van de inkopen de inhuur van 
extern personeel (zowel consultants als uitzendkrachten) betreft. Op dit moment worden dan 
ook veel e-factuurketens opgestart in die inkoopcategorie. Beschikbaarheid van een open 
SETU-standaard zal naar onze ervaring de implementatie van deze e-factuurketens 
vergemakkelijken.  
 
Ten aanzien van de openheid van de SETU-standaard (paragraaf 3.1 van het expertadvies) 
gaan we er vanuit dat óók overheidsorganisaties participant kunnen zijn van de SETU om zo 
de belangen van de inhurende organisaties te kunnen inbrengen. 
 
Kortom, het project e-factureren ziet veel voordeel in het hebben van de SETU-standaard. 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens het project e-factureren, 
 
 
Tonke Middelkoop. 
 
  
  
 

 


