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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsproces
*** Instemmingsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerptekst. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande tekst, waarop in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien 
een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling 
respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
elektronische facturering bij aanbestedingen
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0449), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0208/2013), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 oktober 20131,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 28 november 20132,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-
0004/2014),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Handelsbelemmeringen die het gevolg 
zijn van het naast elkaar bestaan van 
diverse juridische voorschriften en 
technische normen inzake e-facturen en 
van het gebrek aan interoperabiliteit, 
moeten worden weggenomen of 
teruggedrongen. Om dit doel te bereiken, 
moet er een gemeenschappelijke Europese 
norm voor het semantische gegevensmodel 
van de elektronische basisfactuur worden 
ontwikkeld.

(5) Handelsbelemmeringen die het gevolg 
zijn van het naast elkaar bestaan van 
diverse juridische voorschriften en 
technische normen inzake e-facturen en 
van het gebrek aan interoperabiliteit, 
moeten voor het grensoverschrijdende 
verkeer worden weggenomen of 
teruggedrongen. Om dit doel te bereiken, 
moet er een gemeenschappelijke Europese 
norm voor het semantische gegevensmodel 
van de kernonderdelen van de 
elektronische factuur worden ontwikkeld. 
Deze norm moet een afspiegeling zijn van 
de kernonderdelen van de elektronische 
factuur en moet die onderdelen koppelen 
aan de respectieve technische normen, 
zodat het verzenden en ontvangen van 
elektronische facturen tussen systemen 
die op verschillende technische normen 
zijn gebaseerd, mogelijk wordt gemaakt. 
Bestaande nationale technische normen 
mogen niet door deze norm worden 
vervangen of afgezwakt en moeten naast 
deze norm verder kunnen worden 
toegepast.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om eenvormige voorwaarden voor 
de uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
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toegekend. Deze bevoegdheden dienen te 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad2bis.

____________
2bis Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie moet op grond van de 
relevante bepalingen van Verordening
(EU) nr. 1025/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie3 de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verzoeken een Europese norm te 
ontwikkelen voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische
basisfactuur. In haar verzoek aan de 
relevante Europese normalisatie-instelling 
moet de Commissie eisen dat een 
dergelijke Europese norm technologisch 
neutraal is, zodat iedere verstoring van de 
mededinging wordt voorkomen. Omdat 
elektronische facturen persoonsgegevens 
kunnen bevatten, moet de Commissie ook 
voorschrijven dat een dergelijke Europese 
norm de bescherming van 
persoonsgegevens garandeert
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 

De Commissie moet op grond van de 
relevante bepalingen van Verordening
(EU) nr. 1025/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende Europese normalisatie3 de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verzoeken een Europese norm te 
ontwikkelen voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van de elektronische factuur. In haar 
verzoek aan de relevante Europese 
normalisatie-instelling moet de Commissie 
eisen dat een dergelijke Europese norm 
technologisch neutraal is, zodat iedere 
verstoring van de mededinging wordt 
voorkomen. Omdat elektronische facturen 
persoonsgegevens kunnen bevatten, moet 
de Commissie ook voorschrijven dat een 
dergelijke Europese norm betrekking heeft 
op de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
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van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens4. In aanvulling op deze 
minimumvereisten moet de Commissie in 
haar verzoek aan de desbetreffende 
Europese normalisatie-instelling verdere 
eisen stellen ten aanzien van de inhoud van 
een dergelijke Europese norm en een 
uiterste termijn bepalen voor de 
vaststelling ervan.

van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens4, alsook op de beginselen van 
gegevensbescherming "by design", van 
evenredigheid en van het minimale 
gebruik van gegevens. In aanvulling op 
deze minimumvereisten moet de 
Commissie in haar verzoek aan de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling verdere eisen stellen ten aanzien 
van de inhoud van een dergelijke Europese 
norm en een uiterste termijn van 24 
maanden bepalen voor de vaststelling 
ervan.

__________________ __________________
3 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12. 3 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.
4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 4 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aanbestedingsgerelateerde 
definities in deze richtlijn moeten zijn 
gebaseerd op de Europese wetgeving 
inzake overheidsopdrachten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De Europese norm moet de 
semantische gegevenselementen 
definiëren die met name betrekking 
hebben op complementaire gegevens 
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inzake verkoper en koper, 
proceskenmerken, factuurattributen, 
details inzake factuurposten en informatie 
over aflevering, betalingsdetails en -
voorwaarden. De kernonderdelen van een 
elektronische factuur moeten in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2006/112/EG4bis, en moeten in elke 
elektronische factuur worden opgenomen. 
Het is de bedoeling aldus een duidelijke 
en uniforme toepassing van e-facturering 
te waarborgen. Tot slot moet de norm 
verenigbaar zijn met de relevante 
internationale normen, teneinde te 
voorkomen dat leveranciers uit derde 
landen met technische 
markttoegangsobstakels worden 
geconfronteerd.

__________________
4bis PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Voorts moet de Europese norm 
zich ook lenen voor gebruik bij 
handelstransacties tussen ondernemingen 
onderling. Daarom is het zaak dat de 
Commissie ervoor zorgt dat er geen norm 
wordt ontwikkeld die uitsluitend van 
toepassing is op overheidsopdrachten, 
zodat particuliere marktdeelnemers 
gebruik kunnen maken van om het even 
welke norm die in het kader van hun 
onderlinge zakelijke relaties tot stand 
komt.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Europese norm voor het 
semantische gegevensmodel van de 
elektronische basisfactuur moet gebaseerd 
zijn op bestaande specificaties, waaronder 
met name die welke zijn ontwikkeld door 
Europese of internationale organisaties als 
CEN (CWA 16356 en CWA 16562), ISO
(financiële facturen (“financial invoice”) 
op basis van de ISO 20022 methode), en 
UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elektronische 
handtekeningen mogen niet verplicht 
worden gesteld. Een dergelijke Europese 
norm moet de semantische 
gegevenselementen definiëren die met 
name betrekking hebben op 
complementaire gegevens inzake verkoper 
en koper, proceskenmerken, 
factuurattributen, details inzake 
factuurposten, informatie over aflevering, 
betalingsdetails en -voorwaarden. De 
norm moet ook verenigbaar zijn met de 
bestaande betalingsnormen zodat 
betalingen automatisch verwerkt kunnen 
worden.

(7) De Europese norm voor het 
semantische gegevensmodel van de
kernonderdelen van een elektronische
factuur moet gebaseerd zijn op bestaande 
specificaties en hiermee verenigbaar zijn, 
waaronder met name die welke zijn 
ontwikkeld door Europese of internationale 
organisaties als CEN (CWA 16356-MUG
en CWA 16562-CEN BII), ISO (financiële 
facturen (“financial invoice”) op basis van 
de ISO 20022 methode), en UN/CEFACT
(CII v. 2.0, NDR 2.0 en CCTS 2.01).
Elektronische handtekeningen mogen niet 
verplicht worden gesteld. Bij de uitvoering 
van de normalisatieopdracht moet de 
relevante Europese normalisatie-
instelling ook rekening houden met de 
resultaten van grootschalige 
proefprojecten in het kader van het 
programma voor ICT-
beleidsondersteuning van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, 
alsook met de e-factureringsspecificaties 
van alle andere relevante organen en 
organisaties die ruim ingang hebben 
gevonden bij het bedrijfsleven. De norm 
moet ook verenigbaar zijn met de 
bestaande betalingsnormen zodat 
betalingen automatisch verwerkt kunnen 
worden.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om ervoor te zorgen dat ook kleine 
en middelgrote ondernemingen bij 
overheidsopdrachten van e-facturering 
kunnen profiteren, moet de Europese 
norm gebruiksvriendelijk, d.w.z. 
begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar 
zijn. Hierbij moet ook rekening worden 
gehouden met het feit dat met name kleine 
en middelgrote ondernemingen, maar ook 
kleinere aanbestedende diensten en 
instanties slechts over beperkte personele 
en financiële middelen beschikken. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) De lidstaten moeten bij de 
omzetting van deze richtlijn rekening 
houden met de behoeften van kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleinere 
aanbestedende diensten en instanties, en 
zij moeten zowel de aanbestedende 
diensten en instanties als de leveranciers 
de nodige ondersteuning bieden, zodat de 
nieuwe Europese norm kan worden 
toegepast. Daarnaast moet worden 
voorzien in trainingen, met name voor 
kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wanneer de door de desbetreffende 
Europese normalisatie-instelling 
opgestelde Europese norm aan de in het 
verzoek van de Commissie vermelde eisen 
voldoet, moeten de referenties van die
Europese norm in het Publicatieblad van 
de Europese Unie worden gepubliceerd.

(8) Wanneer de door de desbetreffende 
Europese normalisatie-instelling 
opgestelde Europese norm aan de in het 
verzoek van de Commissie vermelde eisen 
voldoet en is uitgetest, moet de Commissie 
middels een uitvoeringshandeling 
besluiten de referentie van die norm in het 
Publicatieblad van de Europese Unie te 
publiceren.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De te ontwikkelen norm moet de 
interoperabiliteit van de op de bestaande 
technische normen gebaseerde 
toepassingen waarborgen. Om aanpassing 
aan de snelle technologische 
ontwikkelingen in de ICT-sector te 
waarborgen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend tot het 
nemen van maatregelen om de Europese 
norm te handhaven, te herzien en te 
actualiseren en om ruimte te scheppen 
voor de definitie van adequate technische 
opmaakvoorschriften.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Voorafgaand aan de invoering in 
de lidstaten van de Europese norm voor 
het semantische gegevensmodel van de 
kernonderdelen van een elektronische 
factuur, moet de praktische toepassing 
van de norm adequaat worden getest.  De 
praktische toepassing van de norm moet 
grondig worden geëvalueerd middels een 
aparte testfase dan wel, bij wijze van 
alternatief, tijdens de definiëring van de 
norm zelf. Bij de evaluatie, waarbij de 
eindgebruikers moeten worden betrokken, 
moet met name worden gekeken naar de 
aspecten functionaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid, en daaruit moet 
naar voren komen dat de norm op 
kostenefficiënte en doelmatige wijze kan 
worden uitgevoerd.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Met het oog op de aanpassing 
van de eisen voor de Europese norm voor 
het semantische gegevensmodel van de 
kernonderdelen van een elektronische 
factuur, moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
met betrekking tot aanpassingen aan de 
relevante technische en juridische 
ontwikkelingen op dit gebied aan de 
Commissie worden gedelegeerd. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
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Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aanbestedende diensten en instanties
mogen niet weigeren om elektronische 
facturen die aan een dergelijke 
gemeenschappelijke Europese norm 
voldoen, in ontvangst te nemen op grond 
dat niet is voldaan aan andere technische 
eisen (bijvoorbeeld nationale of 
sectorspecifieke eisen).

(9) Aanbestedende diensten en instanties
moeten in staat zijn om elektronische 
facturen die aan een dergelijke 
gemeenschappelijke Europese norm 
voldoen, in ontvangst te nemen en te 
verwerken. Een elektronische factuur 
mag na afloop van de in deze richtlijn 
vastgestelde termijn niet worden 
geweigerd uitsluitend omdat niet is 
voldaan aan andere technische eisen
(bijvoorbeeld nationale of sectorspecifieke 
eisen). Dit doet geen afbreuk aan andere 
dwingende redenen voor weigering 
(bijvoorbeeld contractuele redenen). 
Aanbestedende diensten en instanties 
moet het echter vrij blijven staan om vóór 
het betalen van een factuur te controleren 
of de inhoud van de elektronische factuur 
alle details van de handelstransactie 
correct weergeeft. De verplichting om 
elektronische facturen overeenkomstig 
deze richtlijn te aanvaarden, geldt 
onverminderd artikel 4 van Richtlijn 
2011/7/EU van het Europees Parlement 
en de Raad4bis.

____________
4bis Richtlijn 2011/7/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
bestrijding van betalingsachterstand bij 
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handelstransacties (PB L 48 van 
23.2.2011).

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In zijn advies van 11 november 
2013 publiceerde de Europees 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zijn aanbevelingen 
voor het waarborgen van een passende 
gegevensbescherming bij de toepassing 
van deze richtlijn. Met deze 
aanbevelingen moet bij het ontwikkelen 
van de norm en bij de verwerking van 
persoonsgegevens door aanbestedende 
diensten en instanties rekening worden 
gehouden. Met name moet worden 
verduidelijkt dat de bestaande wetgeving 
op het gebied van gegevensbescherming 
ook bij e-facturering moet worden 
toegepast en dat bij de openbaarmaking 
van persoonsgegevens voor een passend 
evenwicht moet worden gezorgd tussen de 
belangen van transparantie en 
controleerbaarheid enerzijds, en 
bescherming van de privacy anderzijds.

(Zie de amendementen op artikel 3, lid 1, en artikel 4 bis)

Motivering

Bij de verwerking van elektronische facturen is ook sprake van verwerking van 
persoonsgegevens. Bij e-facturering speelt gegevensbescherming dus een belangrijke rol.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10



PE521.724v02-00 16/37 RR\1014412NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De richtlijn moet van toepassing zijn 
op elektronische facturen die worden 
ontvangen door aanbestedende diensten en 
instanties en die worden uitgeschreven als 
gevolg van de uitvoering van 
overeenkomsten die zijn gegund 
overeenkomstig Richtlijn [ter vervanging 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten5], Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/17/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en
postdiensten6] of Richtlijn 2009/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen door 
aanbestedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied, 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG7.

(10) De richtlijn moet van toepassing zijn 
op elektronische facturen die worden 
ontvangen door aanbestedende diensten en 
instanties en die worden uitgeschreven en 
doorgegeven als gevolg van de uitvoering 
van overeenkomsten die zijn gegund 
overeenkomstig Richtlijn [ter vervanging 
van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten5], Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/17/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
maart 2004 houdende coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en 
postdiensten6] of Richtlijn 2009/81/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen door 
aanbestedende diensten van bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten op defensie- en veiligheidsgebied, 
en tot wijziging van de Richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG7.
Aanbestedende diensten en instanties 
moeten evenwel niet worden verplicht 
elektronische facturen overeenkomstig 
deze richtlijn te aanvaarden wanneer zij 
met het oog op de veiligheid van oordeel 
zijn dat niet met deze richtlijn in 
overeenstemming zijnde modellen van 
facturen moeten worden gebruikt of dat 
andere factureringseisen die niet met deze 
richtlijn verenigbaar zijn moeten worden 
gehanteerd. Daarnaast zou het goed zijn 
opdrachten zoals bedoeld in artikel 16 van 
Richtlijn 2009/81/EG uit te sluiten, 
aangezien daarvoor uitsluitend specifieke 
eisen gelden met betrekking tot technische 
specificaties en kennisgevingen 
betreffende de gunning van de opdracht.



RR\1014412NL.doc 17/37 PE521.724v02-00

NL

__________________ __________________
5 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114. 5 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
6 PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1. 6 PB L 134 van 30.04.2004, blz. 1.
7 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76. 7 PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

Motivering

Dit AM beoogt te verduidelijken dat het hier inderdaad om elektronische facturen gaat, die 
derhalve elektronisch worden doorgegeven; het tweede deel van het AM beoogt met name te 
onderstrepen dat er van tijd tot tijd sprake kan zijn van gevalsgebonden, niet met de eisen van 
deze richtlijn in overeenstemming zijnde veiligheidsvereisten (bijv. doorgifte via een koerier 
of via speciale beveiligde kanalen). 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten moeten er bij de 
omzetting van deze richtlijn voor zorgen 
dat elektronische facturen die 
overeenkomstig de Europese norm 
worden ontvangen ook bij verdere interne 
verwerking door andere diensten 
(bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen) 
worden aanvaard.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De richtlijn moet alleen de 
ontvangers, dat wil zeggen de 
aanbestedende diensten en instanties en 
aankoopcentrales, verplichten om 
elektronische facturen te accepteren en te 
verwerken. De verzender van de factuur 
moet daarentegen de keuze hebben of hij 
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zijn factuur volgens de Europese norm, de 
nationale norm of andere technische 
normen dan wel in papiervorm opstelt. 

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om het voor de aanbestedende 
diensten en instanties mogelijk te maken de 
technische maatregelen te nemen die na de 
vaststelling van de Europese norm nodig 
zijn om aan de bepalingen van deze 
richtlijn te voldoen, is een termijn van 48
maanden voor de omzetting 
gerechtvaardigd.

(18) Om het voor de aanbestedende 
diensten en instanties mogelijk te maken de 
technische maatregelen te nemen die na de 
vaststelling van de Europese norm nodig 
zijn om aan de bepalingen van deze 
richtlijn te voldoen, is een termijn van 51
maanden voor de omzetting 
gerechtvaardigd. Het moet de lidstaten zijn 
toegestaan om de toepassing van de 
nationale bepalingen die nodig zijn om te 
voldoen aan deze richtlijn voor lagere 
aanbestedende diensten en instanties uit 
te stellen tot de eerste dag van de 67ste 
maand na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Harmonisatie van elektronische 
facturen strookt met de verdere 
ontwikkeling van het uniaal recht, alsook 
van het nationale en internationale recht, 
voor elektronische aanbestedingen in de 
Unie.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) De ter ondersteuning van de 
invoering van e-overheidsaanbestedingen 
voorziene financiële middelen van de 
structuurfondsen moeten ook de 
invoering van e-facturering bij 
overheidsopdrachten ten goede komen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad11bis en 
heeft op 11 november 2013 advies 
uitgebracht.

_____________
11 bis Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op 
elektronische facturen die worden 
uitgeschreven als gevolg van de uitvoering 
van overeenkomstig Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/18/EG], 
Richtlijn [ter vervanging van Richtlijn 
2004/17/EG], of Richtlijn 2009/81/EG
gegunde overeenkomsten.

Deze richtlijn is van toepassing op 
elektronische facturen die worden 
uitgeschreven als gevolg van de uitvoering 
van onder Richtlijn [ter vervanging van 
Richtlijn 2004/18/EG], Richtlijn [ter 
vervanging van Richtlijn 2004/17/EG], of 
Richtlijn 2009/81/EG vallende
overeenkomsten, met uitzondering van 
overeenkomsten die op grond van artikel 
16 van Richtlijn 2009/81/EG worden 
gesloten.

Artikel 4 van deze richtlijn is niet van 
toepassing wanneer de aanbestedende 
dienst of instantie met het oog op de 
veiligheid van oordeel is dat niet met deze 
richtlijn in overeenstemming zijnde 
modellen van facturen moeten worden 
gebruikt of dat andere factureringseisen 
moeten worden gehanteerd.

Motivering

Dit AM beoogt rekening te houden met incidentele gevalsgebonden veiligheidsvereisten en is 
met name belangrijk indien Richtlijn 2009/81/EG betreffende defensie en veiligheid onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn wordt gebracht.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "elektronische factuur": een factuur die 
in eender welke elektronische vorm is 
uitgeschreven en ontvangen;

(1) "elektronische factuur": een factuur die 
in een gestructureerde, voor elektronische
verwerking geschikte vorm is 
uitgeschreven, verzonden en ontvangen;

Motivering

Dit AM onderstreept het elektronische karakter van de bewuste facturen. Alleen facturen die 
in een gestructureerd elektronisch formaat zijn uitgeschreven en verstuurd, zodat zij volledig 
automatisch kunnen worden verwerkt, bieden de mogelijkheid om de verwachte 
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efficiëntiewinst te realiseren.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "semantische gegevensmodel": een 
gestructureerde reeks van onderling logisch 
op elkaar betrekking hebbende termen en 
betekenissen die de in elektronische 
facturen uitgewisselde inhoud 
specificeren;

(2) "semantisch gegevensmodel": een 
gestructureerde reeks van onderling logisch 
op elkaar betrekking hebbende termen en
hun betekenissen die de inhoud van de 
kernonderdelen van elektronische facturen
weerspiegelen;

Motivering

Een semantisch gegevensmodel is een abstracte voorstelling van bepaalde inhoudselementen 
en samenhangen. In dit geval moet het semantische gegevensmodel de inhoud en de betekenis 
van de in een elektronische factuur gebruikte termen (met name de kernonderdelen) 
specificeren. Daardoor kunnen de desbetreffende termen en hun inhoud door de verzender en 
de ontvanger gemakkelijk worden begrepen en geïnterpreteerd, onder gebruikmaking van een 
geautomatiseerde en machineleesbare procedure.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "elektronische basisfactuur": een 
deelverzameling van gegevens in een 
elektronische factuur die voor 
grensoverschrijdende interoperabiliteit van 
essentieel belang is, waaronder de 
gegevens die nodig zijn om de naleving 
van de wettelijke voorschriften te 
waarborgen;

(3) "kernonderdelen van een elektronische
factuur": de verplichte kernonderdelen in 
een elektronische factuur die voor 
grensoverschrijdende interoperabiliteit van 
essentieel belang zijn, waaronder de 
gegevens die nodig zijn om de naleving 
van de wettelijke voorschriften te 
waarborgen;

Motivering

De kernonderdelen van een elektronische factuur moeten worden gespecificeerd conform 
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad, en deze moeten in elke elektronische factuur worden 
opgenomen. Op die manier wordt de factuur overzichtelijker en consistenter vormgegeven en 
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dienen de kernonderdelen als basis voor de nieuwe Europese norm.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "centrale overheidsinstanties": de 
aanbestedende diensten zoals gedefinieerd 
in artikel 2, punt 2, van Richtlijn [welke 
Richtlijn 2004/18/EG vervangt];

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan de tekst van de nieuwe getrapte tenuitvoerleggingsbepalingen, 
waarin voor centrale aanbestedende diensten ook een termijn van 15 maanden is vastgesteld.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) "lagere aanbestedende diensten": 
lagere aanbestedende diensten zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van 
Richtlijn [welke Richtlijn 2004/18/EG 
vervangt];

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe tekst van de nieuwe getrapte 
tenuitvoerleggingsbepalingen, waarin voor centrale aanbestedende diensten ook een termijn 
van 18 maanden is vastgesteld.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) "aankoopcentrales": 
aankoopcentrales zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 10, van Richtlijn [welke 
Richtlijn 2004/18/EG vervangt];

Motivering

Noodzakelijke aanpassing aan de tekst van de nieuwe getrapte tenuitvoerleggingsbepalingen, 
waarin voor centrale aanbestedende diensten ook een termijn van 15 maanden is vastgesteld.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verzoekt de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling om een Europese norm op te 
stellen voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische
basisfactuur.

1. De Commissie verzoekt de 
desbetreffende Europese normalisatie-
instelling uiterlijk [drie maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] om een Europese norm op te 
stellen voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van een elektronische factuur. De 
Commissie stelt voor de Europese 
normalisatie-instelling een termijn van 24 
maanden vast voor de uitwerking en 
vaststelling van de Europese norm.

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de elektronische
basisfactuur technologisch neutraal is en 
waarborgt de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG.

De Commissie schrijft voor dat de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van een elektronische factuur ten minste 
de in de bijlage opgesomde elementen 
bevat en dat zij:

- technologisch neutraal is;

- interoperabel is;

- voldoet aan de eisen van Richtlijn 
2006/112/EG van de Raad;
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- recht doet aan de noodzaak tot 
bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, aan 
het "privacy by design"-concept en aan 
de beginselen van evenredigheid en 
minimaal gegevensgebruik en aan het 
doelbindingsbeginsel;

- ruimte laat voor de toepassing van 
praktische, gebruiksvriendelijke en 
flexibele systemen voor e-facturering;

- recht doet aan de bijzondere behoeften 
van kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook van lagere 
aanbestedende diensten en instanties;

- geschikt is voor gebruik bij 
handelstransacties tussen 
ondernemingen;

- verenigbaar is met de relevante 
internationale normen voor elektronische 
facturering.

Het verzoek wordt vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 10, leden 1 tot en met 
5, van Verordening (EU) nr. 1025/2012.

Het verzoek wordt vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 10, leden 1 tot en met 
5, van Verordening (EU) nr. 1025/2012.

2. Zodra de bevoegde Europese 
normalisatie-instelling de Europese norm 
voor het semantische gegevensmodel van 
de kernonderdelen van een elektronische 
factuur heeft ontwikkeld en de Commissie 
heeft gecontroleerd of de norm met het 
verzoek overeenstemt, toetst de Commissie 
de praktische toepassing van de norm 
zoals die voor de eindgebruiker van 
toepassing zal zijn binnen een termijn van 
6 maanden. Daarbij houdt de Commissie 
vooral rekening met de naleving van de 
criteria inzake praktische 
uitvoerbaarheid, gebruiksvriendelijkheid 
en eventuele implementatiekosten als 
bedoeld in lid 1, alinea 2. Binnen een 
maand na afronding van de testprocedure 
doet de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad een verslag 
toekomen over de resultaten daarvan.

3. De Commissie kan van de testprocedure 
afzien wanneer de praktische toepassing 
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van de norm als bedoeld in lid 2, reeds 
tijdens de in lid 1 bedoelde ontwikkeling 
ervan door de Commissie of de bevoegde 
normalisatie-instelling aan de hand van 
de desbetreffende eisen is getoetst.

2. Wanneer de naar aanleiding van het in 
lid 1 bedoelde verzoek opgestelde 
Europese norm voldoet aan de daarin 
vermelde eisen, zal de Commissie de 
referentie van deze Europese norm
bekendmaken in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

4. Wanneer de overeenkomstig het in lid 1 
bedoelde verzoek opgestelde Europese 
norm voldoet aan de daarin vermelde eisen,
en van zodra de testfase als bedoeld in de 
leden 2 of 3 is voltooid, stelt de Commissie
een uitvoeringshandeling vast, waarin zij 
verklaart dat de norm voldoet aan de eisen 
van het verzoek en dat zij besluit de 
referentie van deze norm bekend te maken
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. Indien lid 2 van toepassing is, stelt 
de Commissie de uitvoeringshandeling 
uiterlijk 9 maanden na de vaststelling van 
de norm door de bevoegde normalisatie-
instelling vast, en indien lid 3 van 
toepassing is, stelt zij deze uiterlijk 3 
maanden na de vaststelling van de norm 
door de bevoegde normalisatie-instelling 
vast. 

5. De in de leden 1 en 4 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 5 bis, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Formele bezwaren tegen de Europese 
norm

1. Indien een lidstaat of het Europees 
Parlement van mening is dat de Europese 
norm niet volledig aan de in artikel 3, lid 
1, en in de bijlage genoemde eisen 
voldoet, stelt deze lidstaat of het Europees 
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Parlement de Commissie hiervan, onder 
bijvoeging van een gedetailleerde 
toelichting, in kennis, en beslist de 
Commissie, na raadpleging van het in 
artikel 5 bis bedoelde comité:

a) de referenties aan de betrokken 
Europese norm al dan niet of met 
beperkingen in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekend te maken;

b) de referenties aan de betrokken 
Europese norm in het Publicatieblad van 
de Europese Unie te handhaven, te 
handhaven met beperkingen of in te 
trekken.

2. De Commissie publiceert op haar 
website informatie over de Europese 
normen waarover een besluit als bedoeld 
in lid 1 is genomen.

3. De Commissie brengt de betrokken 
Europese normalisatie-instelling op de 
hoogte van het in lid 1 bedoelde besluit en 
verzoekt haar zo nodig om herziening van 
de betrokken Europese norm.

4. Het in lid 1, onder a), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de raadplegingsprocedure van artikel 5 
bis, lid 2.

5. Het in lid 1, onder b), van dit artikel 
bedoelde besluit wordt vastgesteld volgens 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 5 bis, lid 3.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter

Bijwerking en verdere ontwikkeling van 
de Europese norm
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De Commissie kan de bevoegde Europese 
normalisatie-instelling verzoeken de 
Europese norm voor het semantische 
gegevensmodel van de kernonderdelen 
van een elektronische factuur bij te 
werken en verder te ontwikkelen. Bij dit 
verzoek wordt de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde procedure gevolgd. De in artikel 
3, lid 1, vastgestelde termijnen zijn daarbij 
niet van toepassing. In haar verzoek stelt 
de Commissie de termijn vast voor de 
goedkeuring van de herziene Europese 
norm.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 quater

Wijziging van de eisen betreffende de 
Europese norm

De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor het 
wijzigen van de in artikel 3, lid 1, en in de 
bijlage bij deze richtlijn genoemde eisen 
betreffende de Europese norm voor het 
semantische gegevensmodel van de 
kernonderdelen van een elektronische 
factuur.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanbestedende diensten en instanties niet 
de ontvangst weigeren van elektronische 
facturen die voldoen aan de Europese norm 
waarvan de referentie op grond van artikel 
3, lid 2, is gepubliceerd.

De lidstaten zien erop toe dat de 
aanbestedende diensten en instanties in 
staat zijn elektronische facturen die 
voldoen aan de Europese norm voor het 
semantische gegevensmodel van de 
kernonderdelen van een elektronische 
factuur, waarvan de referentie conform
artikel 3, lid 4, is bekendgemaakt, in 
ontvangst te nemen en te verwerken. Een 
weigering kan niet alleen worden 
gerechtvaardigd op grond van het feit dat 
de factuur niet voldoet aan andere 
technische eisen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Gegevensbescherming

1. Deze richtlijn laat de vigerende 
gegevensbeschermingsbepalingen in het 
Europese en nationale recht onverlet. 
Deze bepalingen gelden ook voor 
elektronische facturering.

2. Voor zover in Europees of nationaal 
recht niet anderszins wordt bepaald en 
onverminderd passende 
vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG, mogen 
persoonsgegevens uitsluitend gebruikt 
worden voor de verwerking van 
elektronische facturen, respectievelijk 
voor doeleinden die daarmee verband 
houden.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
die in het kader van e-facturering worden 
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verzameld voor een passend evenwicht 
wordt gezorgd tussen de doelstelling van 
transparantie en controleerbaarheid 
enerzijds, en de doelstelling van 
bescherming van de privacy anderzijds, 
onverminderd passende 
vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG.

Motivering

Deze wijziging stoelt op de aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in zijn advies van 11 november 2013.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn laat de bepalingen van 
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad 
onverlet.

Schrappen

Motivering

De gekozen formulering is niet duidelijk. In het desbetreffende artikel, dat een strijdigheid 
tussen de beide rechtshandelingen teweegbrengt, moet veel duidelijker worden gemaakt welke 
rechtshandeling voorrang heeft. De algemene verwijzing naar de btw-richtlijn wordt 
opgenomen in de preambule en in artikel 3, lid 2.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Comitéprocedures

(1) De Commissie wordt bijgestaan door 
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het bij Verordening (EU) nr. 1025/2012 
van het Europees Parlement en de 
Raad11ter ingestelde comité.

(1 bis) Dat comité is een comité in de zin 
van Verordening (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad11quater van toepassing.

(3) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
is artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

___________________
11 ter PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.
11 quater PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk 48 maanden na 
de inwerkingtreding aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [51 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn]
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De lidstaten kunnen bepalen dat deze 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen vanaf de eerste dag van de 
67ste maand na de datum van 
inwerkingtreding van de richtlijn van 
toepassing zijn op lagere 
overheidsinstanties en aanbestedende 
diensten. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 
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verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
nationaal recht mee die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
nationaal recht mee die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
De Commissie stelt de andere lidstaten 
daarvan in kennis.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal de gevolgen van deze 
richtlijn voor de interne markt en voor de 
invoering van elektronische facturen bij 
overheidsopdrachten onderzoeken en 
daarover uiterlijk op 30 juni 2023 verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en 
de Raad. Indien nodig, wordt bij het 
verslag een wetgevingsvoorstel gevoegd.

De Commissie zal de gevolgen van deze 
richtlijn voor de interne markt en voor de 
invoering van elektronische facturen bij 
overheidsopdrachten onderzoeken en 
daarover uiterlijk op 30 juni 2021 verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en 
de Raad. Indien nodig, wordt bij het 
verslag een kosten-batenanalyse van 
eventueel noodzakelijke aanvullende 
acties gevoegd.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage

Eisen aan het semantische 
gegevensmodel: kernonderdelen van de 

elektronische factuur

1. De factuurdatum;

2. een volgnummer, gebaseerd op één of 
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meer reeksen, waardoor de factuur 
eenduidig wordt geïdentificeerd;

3. het in artikel 214 van Richtlijn 
2006/112/EG bedoelde btw-
identificatienummer waaronder de 
belastingplichtige de goederenleveringen 
of de diensten heeft verricht;

4. het in artikel 214 van Richtlijn 
2006/112/EG bedoelde btw-
identificatienummer van de afnemer 
waaronder hij een goederenlevering of 
een dienst heeft afgenomen waarvoor hij 
tot voldoening van de btw is gehouden of 
waaronder hij een in artikel 138 van 
Richtlijn 2006/112/EG bedoelde 
goederenlevering heeft afgenomen;

5. de volledige naam en het volledige 
adres van de belastingplichtige en zijn 
afnemer;

6. de hoeveelheid en de aard van de 
geleverde goederen of de omvang en de 
aard van de verrichte diensten;

7. de datum waarop de goederenlevering 
of de dienst heeft plaatsgevonden of is 
voltooid, of de datum waarop de in 
artikel 220, punten 4) en 5), van Richtlijn 
2006/112/EG bedoelde vooruitbetaling is 
gedaan, voor zover die datum is 
vastgesteld en verschilt van de 
factuurdatum;

8. de maatstaf van heffing voor elk tarief 
of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, btw 
niet inbegrepen, evenals de eventuele 
vooruitbetalingskortingen, prijskortingen 
of -rabatten indien die niet in de 
eenheidsprijs zijn begrepen;

9. het toegepaste btw-tarief;

10. het te betalen btw-bedrag, tenzij er een 
bijzondere regeling van toepassing is 
waarvoor Richtlijn 2006/112/EG die 
vermelding uitsluit;

11. in geval van een vrijstelling of 
wanneer de afnemer tot voldoening van 
de btw is gehouden, een verwijzing naar 
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de toepasselijke bepaling in Richtlijn 
2006/112/EG of naar de overeenkomstige 
nationale bepaling of enige andere 
vermelding dat de goederenlevering of de 
diensten zijn vrijgesteld of onder de 
toepassing van de verleggingsregeling 
vallen;

12. in geval van levering van een nieuw 
vervoermiddel onder de in artikel 138, lid 
1 en lid 2, onder a), van Richtlijn 
2006/112/EG gestelde voorwaarden: de in 
artikel 2, lid 2, onder b), van 
Richtlijn 2006/112/EG bedoelde gegevens;

13. wanneer de bijzondere regeling voor 
reisbureaus wordt gehanteerd, een 
verwijzing naar artikel 306 van Richtlijn 
2006/112/EG of de overeenkomstige 
nationale bepalingen of enige andere 
vermelding dat deze regeling is toegepast;

14. wanneer een van de bijzondere 
regelingen voor gebruikte goederen, 
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor 
verzamelingen of antiquiteiten wordt 
gehanteerd, een verwijzing naar artikel 
313, artikel 326 of artikel 333 van 
Richtlijn 2006/112/EG of de 
overeenkomstige nationale bepalingen of 
enige andere vermelding dat een van deze 
regelingen is toegepast;

15. wanneer degene die tot voldoening 
van de belasting gehouden is, een fiscaal 
vertegenwoordiger is in de zin van artikel 
204 van Richtlijn 2006/112/EG, het in 
artikel 214 van Richtlijn 2006/112/EG 
bedoelde btw-identificatienummer van 
deze fiscaal vertegenwoordiger, samen 
met zijn volledige naam en adres.
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TOELICHTING

I: Inleiding:

Het voorstel voor een richtlijn heeft tot doel om bij overheidsopdrachten te zorgen voor 
interoperabiliteit op het gebied van e-facturering.

Dit doel moet van harte worden toegejuicht.

Deze maatregel vormt een belangrijke vervolgstap op weg naar een papierloze overheid. Het 
gebruik van e-facturering bij overheidsopdrachten en de bevordering van e-aanbesteding in 
het algemeen moet worden gesteund. Het Parlement heeft in zijn besluit van 20 april 2012 
reeds gewezen op het risico van een versnippering van de markt als gevolg van het 
toenemende aantal nationale voorschriften ten aanzien van e-facturering en de behoefte aan 
interoperabele oplossingen voor e-facturering. Ook de Europese Raad benadrukt in zijn 
recente conclusies het belang en de urgentie van het bevorderen van de gebruiksvriendelijke 
digitale interne markt, waartoe ook e-facturering bij overheidsopdrachten behoort.

In de afzonderlijke EU-lidstaten bestaan talrijke niet-compatibele normen voor e-facturering.
Dit leidt tot problemen bij de grensoverschrijdende uitwisseling van facturen, onder andere in 
het kader van overheidsopdrachten. Veel lidstaten en ook grote ondernemingen hebben reeds 
technische oplossingen op grond van eigen of nationale normen ontwikkeld, maar deze zijn 
niet compatibel met die van andere lidstaten.

De vele verschillende eisen, normen, netwerken en voorschriften met betrekking tot e-
facturering vormen voor ondernemingen een overmatige complexiteit en rechtsonzekerheid, 
aangezien men er niet vanuit kan gaan dat de elektronische factuur in een andere lidstaat 
wordt geaccepteerd. Het ontbreken van een gemeenschappelijke Europese norm leidt ertoe dat 
ondernemingen voor elke markt aan een nieuwe norm moeten voldoen. Dit verhoogt de 
bedrijfskosten en leidt daardoor tot hogere prijzen.

II: Richtlijn

De bestaande moeilijkheden belemmeren de toegang tot de markt en moeten worden 
aangepakt. Ondernemingen zijn op het moment geneigd op grond van de gebrekkige 
interoperabiliteit niet aan grensoverschrijdende aanbestedingen deel te nemen en daardoor is 
er minder concurrentie en wordt de werking van de interne markt aangetast.

De verschillende technische oplossingen van de lidstaten vergroten het 
interoperabiliteitsprobleem. Het doel van het voorstel voor een richtlijn is, overeenkomstig de 
rechtsgrondslag van artikel 114 VWEU, het oplossen van interoperabiliteitsproblemen bij 
grensoverschrijdende e-facturering door middel van de ontwikkeling van een Europese norm 
en het voorstel is een passende maatregel om de grensoverschrijdende facturering te 
vergemakkelijken. Omdat de richtlijn geen verplichte Europese norm voorschrijft, maar een 
koppeling van de nationale normen door de nieuwe norm en de interoperabiliteit niet op 
nationaal niveau kan worden bereikt, worden het evenredigheids- en het 
subsidiariteitsbeginsel nageleefd.

De richtlijn voorziet niet in een volledige harmonisering van de nationale elektronische 
factureringssystemen. Deze moeten blijven bestaan en de ontwikkeling van nationale 
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gegevensmodellen mag niet worden belet.

1) De richtlijn bepaalt dat de Commissie, in overeenstemming met de 
normalisatieverordening 1025/2012/EG, de Europese normalisatie-instelling de opdracht geeft 
om een nieuwe Europese norm voor een semantisch gegevensmodel voor e-facturering te 
ontwikkelen.

Het doel van de Europese norm voor een semantisch gegevensmodel is het in 
overeenstemming brengen van de verschillende nationale normen. Dit moet de communicatie 
en de verdeling van de inhoud van de factuur (termen en hun betekenissen) onder de 
verschillende systemen voor e-facturering mogelijk maken.

Dat moet het voor opdrachtgevers en –nemers bij overheidsopdrachten mogelijk maken om 
facturen tegen de laagst mogelijke kosten en met een zo klein mogelijke mate van 
complexiteit uit te wisselen.

2) De richtlijn bepaalt verder dat de lidstaten er 48 maanden na de inwerkingtreding van de 
richtlijn voor zorgen dat aanbestedende instanties en diensten elektronische facturen die 
voldoen aan de Europese norm kunnen verwerken. De toepassing van de norm moet daarbij 
alleen de ontvanger verplichten om elektronische facturen te accepteren en te verwerken. De 
verzender van de factuur blijft vrij om te beslissen of en volgens welke norm hij een 
elektronische factuur opstelt of dat hij een papieren factuur verstuurt.

De lidstaten dienen de aanbestedende diensten en instanties de nodige ondersteuning te 
bieden, zodat de nieuwe Europese norm kan worden gebruikt. Daarnaast moet worden 
voorzien in trainingen voor ondernemingen, met name voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, omdat deze moeten kunnen profiteren van de vereenvoudiging waar deze 
richtlijn voor zorgt.

III: De voorgestelde amendementen:

De procedure voor het ontwikkelen van een nieuwe Europese norm is gebaseerd op de 
normalisatieverordening 1025/2012/EU. Hierin wordt bepaald dat de eisen aan het mandaat in 
de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie moeten worden vastgelegd. In het 
voorstel voor een richtlijn zijn echter geen inhoudelijke eisen aan de norm opgenomen op 
grond waarvan een normalisatieprocedure kan plaatsvinden. De wetgever kan redelijkerwijs 
geen mandaat goedkeuren zonder concrete inhoudelijke eisen.

Dienovereenkomstig worden de kernonderdelen van de elektronische factuur in de nieuw 
ingevoegde bijlage overeenkomstig de procedure van de btw-richtlijn vermeld.

Daarnaast is het wenselijk om voor de ontwikkeling van de norm een termijn van 30 maanden 
vast te stellen.

Vervolgens moeten tijdens een testfase de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de 
norm worden getoetst, en met name of deze functioneert, gemakkelijk kan worden toegepast 
en met geringe financiële lasten voor de aanbestedende diensten en instanties kan worden 
ingesteld. Daarnaast moeten de lidstaten hun goedkeuring verlenen.

Pas dan moet de norm in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.

De Commissie krijgt de bevoegdheid om door middel van uitvoeringshandelingen de norm in 
de toekomst te handhaven en bij te werken en de toewijzing aan passende technische formats 
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te specificeren.

De termijn voor omzetting van de richtlijn moet aan de bekendmaking van de norm worden 
verbonden. Om voldoende tijd te bieden voor de nodige technische, organisatorische en 
financiële aanpassingen is het passend om te voorzien in een gefaseerde termijn voor 
uitvoering voor centrale overheidsdiensten van 18 maanden en voor lagere aanbestedende 
diensten van 36 maanden.
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