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Generix Group steunt Carrefour France inzake interoperabiliteit van 
e-invoicing in het kader van het EURINV19 programma van de Europese 

Commissie 

 

 

 

Generix Group kondigt in het kader van haar deelname aan het EURINV19* project van het Connecting 
Europe Facility** van de Europese commissie de aanpassing aan de nieuwe normen van haar e-invoicing 
oplossing met Carrefour France aan.  

 

EURINV19 is een consortium van 14 deelnemers uit 8 lidstaten (Zweden, Slovakije, Ierland, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Nederland) dat samenwerkt aan de implementatie van de Europese standaard 
van e-invoicing cloud platformen. Het project wordt gecoördineerd door IRTIC (Institute of Robotics, 
Technology, Information and Communication) van de universiteit van Valencia in Spanje. Er nemen zes 
Europese e-invoicing aanbieders deel, evenals acht gebruikersbedrijven en lokale overheden.  

Met de steun van het DINUM (Interministrieel Departement voor Digitale Technologie) helpt Generix Group 
Carrefour France, een gebruiker van hun e-invoicing oplossing, om te voldoen aan de Europese normen 
voor elektronische facturatie.   

Het doel van het EURINV19 project is:  

- het implementeren van de Europese normen voor elektronische facturatie in overeenstemming 
met Richtlijn 2014/55/EU, de eIDAS regelgeving en de nationale regelgeving met providers en 
geselecteerde gebruikers. Elke begunstigde zal zijn e-invoicing oplossing upgraden om de 
elektronische factuursyntax  van de norm EN16931 (UBL 2.1 en UN CEFACT CII) en de 
interoperabiliteit via het PEPPOL netwerk, waarvan Generix Group een van de gecertificeerde 
access points is in Frankrijk en de Benelux, te ondersteunen.  

- het bevorderen van de Europese normen die nodig zijn voor de Europese digitale interoperabiliteit 
tussen bedrijven en lokale overheden. 

 
 
 
 



Generix Group helpt Carrefour France om de Europese normen voor e-invoicing toe te passen. 
 
Carrefour France en Generix Group nemen deel aan het project om de Europese normen te integreren in 
de e-invoicing oplossing die Carrefour France gebruikt en die samen met enkele duizenden van zijn 
leveranciers wordt ingezet.  

Dankzij dit project zal Carrefour France nieuwe e-invoicing faciliteiten aanbieden aan zijn partners en zal 
het middelgrote ondernemingen helpen bij de invoering van elektronische facturatie door het bevorderen 
van digitale interoperabiliteitsnormen. 

Met dit programma kan Carrefour France namelijk UBL 2.1 en de syntaxis van UN-CEFACT ondersteunen bij 
de uitwisseling van facturen met zijn leveranciers, en facturen te ontvangen van leveranciers die tot een 
lidstaat behoren via het PEPPOL e-delivery Network en het Europese protocol EDIINT AS4 eSENS-profiel.  

De evolutie van de door Generix Group ontwikkelde oplossing zal Carrefour France uiteindelijk in staat 
stellen om via nationale platformen zoals Chorus Pro facturen uit te reiken die de Europese normen 
ondersteunen aan zijn privé- en overheidsklanten. 

“Generix Group is trots om Carrefour France te steunen in dit project ten gunste van 
interoperabiliteitsnormen voor e-invoicing. Dit initiatief, dat wordt gesteund door de Europese Commissie, 
zal de ontwikkeling van e-invoicing vereenvoudigen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, 
wat essentieel is in de context van de gezondheidscrisis die we doormaken”, zegt Christophe Viry, Product 
Marketing Manager bij Generix Group.  

 

* EURIN19 Action (TENTec number 2019-EU-IA-0037): Adopting the European Standard by using consolidated eInvoicing cloud platforms 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-eu-ia-0037 

 

** Voor meer informatie over de CEF- en INEA programma’s gaat u naar www.ec.europa.eu/inea/en  

 

De inhoud van deze publicatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Generix Group. Het gaat niet om die van de Europese Unie. 

 

Over Generix Group 

Generix Group is een Collaboratieve Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van partners. De 
SaaS-oplossingen worden gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 650 medewerkers van de groep begeleiden dagelijks 
klanten zoals Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero en Geodis in de digitale transformatie van hun Supply Chain. Het 
collaboratieve platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. Het combineert 
de capaciteit van de uitvoering van fysieke stromen, dematerialisatie van informatiestromen, het collaboratief beheer van processen en het 
verbinden van bedrijven met al hun partners in real time. Generix Supply Chain Hub is voor alle spelers binnen de Supply Chain: fabrikanten, 
externe logistieke dienstverleners (3PL/4PL) en retailers.  

Het bedrijf, opgericht in Frankrijk in 1990, is beursgenoteerd op de Eurolist market van Euronext Parijs, compartiment C (ISIN : 
FR0004032795). Ontdek meer: http://www.generixgroup.com/ 
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