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Doel 

U wordt gevraagd kennis te nemen van: 

 
1. Europese richtlijn efactureren en de relatie met eerdere College besluiten 

over efactureren. 

2. Aanmelding UBL 2.1 voor identificatie door de Europese Commissie 

3. de verordening over eID  

4. website tekst over identificatie van standaarden door de Europese 

Commissie 

Toelichting 

 

1. Europese richtlijn efactureren en de relatie met eerdere College 

besluiten over efactureren 
 

Een concept versie van de richtlijn over eFactureren wordt in december 

besproken in het Europees Parlement. Deze is op dit moment nog niet 

openbaar. De richtlijn zal een semantische factuurmodel bevatten, door 

CEN te ontwikkelen, voortbouwend op wat er al bestaat. Daarnaast gaat de 

richtlijn een aantal syntax standaarden bevatten. Welke dit precies zijn is 

nog onduidelijk, maar waarschijnlijk UBL, ISO 20022, GS1 en mogelijk 

UN/CEFACT CII. Aanbestedende diensten moeten straks in ieder geval e-

facturen in formaten die op dat lijstje staan kunnen ontvangen. Daarnaast 

mogen ze willekeurig andere formaten ontvangen als ze dat willen. De 

richtlijn wordt na aanname (voorzien in 2014) omgezet in nationale 

wetgeving.  

 

Vanuit Nederland zijn Economische Zaken, BZK en Logius goed 

aangehaakt.  
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Deze ontwikkeling raakt rechtstreeks aan eerdere College besluiten. 

 

Het College standaardisatie heeft op 18 mei 2010 het volgende besluit 

genomen: 

 

Herbevestigd wordt dat nu nog geen keuze gemaakt wordt voor 

één factuurstandaard; Herbevestigd wordt het besluit om UBL 

te gebruiken in situaties waar nog geen sectorstandaard 

voorhanden is; ingestemd wordt met het advies een 

semantisch factuurmodel te maken  

 

Op 17 juni 2013 heeft het College besloten om het semantisch 

factuurmodel op de lijst te zetten, op 20 mei 2009 had het College al de 

SETU standaard op de lijst gezet.  

 

Op dit moment kan het Forum niet veel meer doen dan de ontwikkelingen 

goed volgen, maar als de richtlijn definitief wordt zal het noodzakelijk zijn 

om het advies aan het College bij te stellen zodat het aansluit op de 

richtlijn.  

 

2. Aanmelding UBL 2.1 bij het MSP 

De Deense overheid heeft UBL 2.1 aangemeld voor identificatie door de 

Europese Commissie. Deze aanmelding wordt besproken in de bijeenkomst 

van het Multistakeholder Platform op 5 december. Vanuit Nederland zullen 

wij hier positief op adviseren en vragen aan Logius om te participeren in de 

expertgroep.  

De relatie met de richtlijn is onduidelijk, dat zal één van de vragen zijn die 

beantwoord moet worden in de MSP bijeenkomst op 5 december.  

 

3. Verordening over eID 

Vrijdag 15 november is een bijeenkomst georganiseerd door Economische 

zaken over de verordening voor elektronische identiteiten en 
vertrouwensdiensten. De Europese Commissie stimuleert dat nationale eID 

systemen gebruikt kunnen worden voor grensoverschrijdende veilige transacties. 

Brussel heeft hiertoe een voorstel voor een verordening gepubliceerd die gaat over 

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (aangetekend versturen, 

elektronische stempels, gegarandeerde archivering). Als de verordening in werking 

treedt (2014) kunnen lidstaten hun nationale eID stelsel aanmelden bij de 

Commissie. Lidstaten moeten elkaars eID stelsel accepteren. Door de erkenning 

van nationale eID’s krijgen burgers, bedrijven en overheden gemakkelijker toegang 

tot elektronische diensten over de grens. Het wordt makkelijker om 

correspondentie, contracten en polissen met voldoende juridische garanties uit te 

wisselen. Meer snelheid, zekerheid en lagere kosten. Deze verordening staat in EU 

termen bekend als de EIDAS directive. 
 

 

4. Nieuwsbericht en website tekst identificatie standaarden 

Europese Commissie 

 

Nieuwsbericht Forum Standaardisatie website 
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Openbare consultatie zes standaarden gestart door de Europese 

Commissie 

De Europese Commissie heeft als uitvoering van de nieuwe Europese 

Standaardisatie verordening een openbare consultatie gestart naar zes 

standaarden: DNSSEC, DKIM, IPv6, DKIM, ECMA Script en LDAP, zie 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm. Dit maakt onderdeel uit 

van een breder identificatieproces waar ook een expertrapport en een officieel 

besluit door de Europese Commissie bij hoort. U wordt allen uitgenodigd om te 

reageren op deze consultatie dit tot 17 januari loopt.  

Het Forum Standaardisatie stuurt erop aan om de standaarden van de lijsten door 

de Europese Commissie geïdentificeerd te krijgen. Zo zijn DNSSCEC en DKIM actief 

aangedragen door het Forum. 

Meer informatie over de identificatie kunt u hier lezen.  

 

Website bericht onder MSP (internationale sectie Forum site) 

 

Identificatie van standaarden door de Europese Commissie 

 

Aanleiding 

Volgens de Europese aanbestedingsregelgeving moet naar standaarden worden 

gevraagd die van formele standaardisatie organisaties zijn (NEN, ISO/IEC, CEN, 

CENELEC, ITU). Echter veel van de ICT standaarden komen juist niet van deze 

formele organisaties, maar van fora en consortia zoals W3C, IETF en OASIS. Zo zijn 

de gangbare standaarden als HTML en TCP/IP afkomstig van respectievelijk W3C en 

IETF.  

Identificatie door de Europese Commissie zorgt ervoor dat de standaarden van de 

fora en consortia wel formeel gevraagd mogen worden in publieke aanbestedingen.   

 

Proces  

De manier waarop de Europese Commissie standaarden selecteert lijkt op wat het 

Forum Standaardisatie in Nederland doet. 

Standaarden worden aangemeld worden door een lidstaat of de Europese 

Commissie.  Het proces kent vervolgens een expertgroep waar leden aangewezen 

door het MSP in zitten. Deze produceren een expertrapport (evaluation rapport) en 

bij goedkeuring door het ICT Multistakeholder Platform wordt deze in  een  

openbare consultatie, die voor iedereen toegankelijk is, geraadpleegd. Deze 

consultaties worden gepubliceerd op de officiële publicatie website van de Europese 

Commissie http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm. 

Ten slotte besluit de Europese Commissie of de standaard daadwerkelijk 

geïdentificeerd wordt.  

 

Samenhang met de gangbare lijst en “pas toe of leg uit” lijst 

De meerderheid van de standaarden die op de Forum lijsten staan komen van fora 

en consortia. Deze kunt u zonder problemen vragen in uw aanbestedingen (net als 

alle andere standaarden uiteraard). Om dit ook zo te houden meldt het  Forum 

Standaardisatie de fora en consortia standaarden aan bij de Europese Commissie 

voor identificatie. Mocht dit conflicten veroorzaken (standaarden van onze lijsten 

worden bijvoorbeeld afgewezen) dan zal het Forum Standaardisatie hier actie op 

ondernemen.  
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