Inle
eiding
Van
naf april 201
19 moeten alle (semi--) overhede
en in Europ
pa facturen van toelevveranciers elektronisc
e
h
kun
nnen ontvangen. Deze
e elektronissche factur en zijn opg
gemaakt vo
olgens een n
nieuwe Eurropese Norrm:
EN 16931. Van
n de Norm zijn twee varianten: U
UBL en UN//Cefact. Beide moeten
n door alle
overhedenworrden geacccepteerd.
Vee
el overhede
en hebben hun systee
em al geree
ed gemaaktt voor het ontvangen
o
vvan elektro
onische
factturen. Meestal door een oude sttandaard te
e volgen, zo
oals OHNL of Simpleriinvoicing. Het
H aanpassen
van het factuu
ur-systeem aan de nie
euwe Norm
m is een forsse investering.
Vaa
ak is het gem
makkelijker om een dienstverlen
d
ner te vrage
en ontvang
gen factureen om te ze
etten naar het
h
bestaande standaardform
maat.
De nieuwe Norm kent bo
ovendien ve
erschillend
de varianten
n en versies. In veel laanden word
den specifie
eke
invu
ulinstructie
es (¨CIUSsen¨) gepubliceerd. Vee
el sectoren werken da
aarnaast aaan sectorsp
pecifieke
uitb
breidingen van de Norrm.
Mett zoveel varrianten wordt het voo
or dienst-ve
erleners mo
oeilijk alle omzettinge
o
en aan te bieden. Met n
variianten zijn immers n kwadraat
k
min
m n omze
ettingen mo
ogelijk.
SCO
OBDO is een antwoord
d op dit pro
obleem.

SCOBDO

SCOBDO maakt het mogelijk voor dienstverleners en software ontwikkelaars om met een druk op de
knop mapping specificaties (XSLT) te genereren tussen alle e-facturatie standaarden, syntaxen,
versies, gebruiksspecificaties (CIUSsen) en extensies. Een standaard hoeft slechts eenmaal gekoppeld
te worden aan een referentiemodel.
Gekoppelde standaarden en mapping specificaties worden opgeslagen in Joinup, de voor iedereen
toegankelijke repository van de Europese Commissie. Ze zijn via de SCOBDO portal te downloaden.

Referentiemodel
Een eigenaar van een standaard (of een andere deskundige) koppelt eenmaal de elementen van zijn
e-factuur aan de elementen in het referentiemodel. Dat kan hij doen met de SCOBDO client, een PCapplicatie die door Gefeg wordt geleverd.
De koppeling wordt in een open formaat opgeslagen in Joinup.

In het SCOBDO project zijn de volgende standaarden al gekoppeld:
-

EN 16931 - UBL (de nieuwe Europese Norm)

-

EN 16931 - UN/Cefact

-

OHNL (de standaard van de Nederlandse overheid)

-

Simplerinvoicing

-

ZUGFeRD 1.0

Tussen deze standaarden zijn dus al mapping specificaties beschikbaar.
Blijf op de hoogte
Om op de hoogte te blijven kunt u een e-mail sturen naar info@scobdo.eu. U kunt zich zo ook
aanmelden voor het SCOBDO seminar dat op vrijdag 8 december 2017 in de middag plaatsvindt op
het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Kijk ook regelmatig op www.scobdo.eu.

Partticipanten

De Rijksuniv
D
versiteit Grroningen be
evindt zich in de Euro
opese top van
w
wetenschap
ppelijk onde
erzoek.

ware voor het beheerr van metad
Gefeg mbH levert softw
G
e
h
data voor elektronisc
b
berichtenve
erkeer.

eVerbinding
e
g biedt ond
dernemers een eenvoudig kanaaal om elektrronisch te
fa
actureren via
v hun fina
anciële softtware.

Vanenburg software le
V
evert oplosssingen om bedrijfspro
ocessen te integreren
n
m de proccessen van klanten en
met
n toeleveranciers.

Logius is verantwoord elijk voor het
L
h beheer, de ontwikkkeling en de
d
o
overheidsbr
rede toepa
assingen van digitale diensten
d
en
n standaard
den.

Groningen is
G
i met mee
er dan 200 000
0 inwone
ers de groo
otste stad van
v noorde
elijk
N
Nederland.

Het Ministerie van Eco
H
onomische Zaken is ve
erantwoord
delijk voor de invoerin
ng
v e-facturreren binne
van
en de overh
heid.

