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SCOBDO Portal

• Web-interface naar openbare SVN repository
• Tonen van alle ingevoerde specificaties
• Zoekfunctie
• Genereren van transformatiebestanden (XSLT) tussen 

twee specificaties





Testen en wijzigen
• Wanneer een specificatie is gepubliceerd is hij niet meer te 

wijzigen
• Mogelijk zijn XSLT’s van en naar de specificatie al in gebruik
• Specificaties kunnen wel teruggetrokken worden (“revoke”)
• Een nieuwe versie moet een andere naam krijgen
• Voor het testen van XSLT’s moeten nog voorzieningen getroffen 

worden (bijv. teststatus)



Reeds aanwezig
• UBL OHNL 1.9
• ZUGFeRD 1.0
• EN-16931 UBL
• EN-16931 CII
• Simplerinvoicing 1.2

Van niet alle specificaties zijn zowel “van” als “naar” mappings aanwezig



Scenario 1
ZUGFeRD 1.0 naar EN 16931 UBL

• Bijvoorbeeld: Duitse leverancier stuurt facturen aan Gemeente Groningen
• Leverancier gebruikt ZUGFeRD

(EN 16931 subset met UN/Cefact syntax)
• Groningen heeft UBL geïmplementeerd
• SCOBDO zorgt dat Groningen de Duitse facturen kan ontvangen en

verwerken



Scenario 2
EN 16931 UBL naar OHNL

• Bijvoorbeeld: Nederlandse overheidsdienst heeft OHNL geïmplementeerd
• Zijn leverancier stuurt facturen volgens EN 16931 UBL
• De overheid mag die facturen niet weigeren, maar heeft pas in 2020 

budget om te migreren
• SCOBDO zorgt dat de overheidsdienst tussen 2019 en 2020 aan zijn

wettelijke verplichtingen kan voldoen



Scenario 3
SI naar EN 16931 UBL

• Bijvoorbeeld: Leverancier gebruikt al enige tijd SimplerInvoicing
• De overheid is overgestapt naar EN 16931 UBL
• De leverancier gebruikt een pakket dat pas in 2021 migreert
• SCOBDO zorgt dat de leverancier toch e-facturen aan de overheid

kan sturen en daarmee aan zijn contractuele verplichtingen kan
voldoen



Scenario 4
EN 16931 UN/Cefact naar EN 16931 UBL

• Bijvoorbeeld: Leverancier werkt in zijn branche met UN/Cefact
• Hij heeft het recht UN/Cefact facturen te versturen naar zijn

overheidsklanten
• Overheidsdiensten hebben UBL geïmplementeerd en willen niet dubbel

investeren
• SCOBDO zorgt ervoor dat UN/Cefact facturen worden geconverteerd naar

UBL


