Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is in Nederland toezichthouder op Peppol. Peppol is een
internationale digitale infrastructuur en afsprakenstelsel. Met Peppol kunnen grote en kleine
bedrijven, overheden en andere organisaties op eenvoudige wijze gegevens elektronisch uitwisselen.
Een Peppol BIS 3 order is een elektronisch bericht dat via het Peppol-netwerk uitgewisseld kan
worden tussen afnemers en hun leveranciers. Binnen dit internationale netwerk biedt Peppol de
mogelijkheid om een set met landspecifieke eisen (nationale order-standaard) toe te voegen.
2. Wie zijn betrokken?
- De NPa in samenspraak met de serviceproviders (NPa serviceprovider community)
- Marktpartijen die gebruik maken van e-ordering
- Softwareleveranciers die e-ordering ondersteunen
3. Wat is het probleem?
De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) adviseert om geen landspecifieke eisen toe te voegen aan de
Peppol BIS 3 order. De NPa wil dit voorlopige advies toetsen aan de wensen van de markt.
4. Wat is het doel?
Dit advies voor te leggen aan marktpartijen en softwareleveranciers die daadwerkelijk documenten
in de Peppol BIS 3 order-standaard zullen verzenden en ontvangen.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
De NPa wil graag vanuit de markt vernemen of er knelpunten zitten in het BIS 3 order-proces en het
bijbehorende bericht. Bijvoorbeeld of er bepaalde processen niet worden ondersteund of dat er
velden ontbreken die van belang zijn voor een of meerdere branches om de Peppol BIS 3 orderstandaard te implementeren.
6. Wat is het beste instrument?
Dit advies voor te leggen aan marktpartijen en softwareleveranciers die daadwerkelijk documenten
in de Peppol BIS 3 order-standaard zullen verzenden en ontvangen.
7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De NPa verwacht geen gevolgen. Maar wil graag vernemen of er onverhoopt toch knelpunten zitten
in het BIS 3 order-proces en, in het verlengde daarvan, het gebruik van Peppol.

