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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 PC-
applicatie 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. 
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