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d.d. 17 februari 2016 
 
Locatie 
SRA,  Marconibaan 41, 3439 MR Nieuwegein 
 
 
Aanwezig: 
 
 

Reeleezee  René Otten  Vendit BV Ruud Vissers 

Newway Roland Wolters  PosNET Marc Overeem 

BDO Ton van Kampen  Invantive BV Guido Leenders 

BDO Sjon Nagel  Van Hessen Peter Laheij 

Next To Food Marco Broeke    

ABAB Bert Hendriks  Belastingdienst Johan van der Galiën  (voorzitter) 

ABAB Laurie Breuer  Belastingdienst Bart Sanders 

Unitouch Staf Biesbroeck  Belastingdienst Fred van Ipenburg 

Vendit Peter Laheij  Belastingdienst Harry van Berkel 

SRA Tony van Oorschot  Belastingdienst Ben van der Zwet mede namens Keurmerk Betrouwbaar 

Afrekensysteem 
 
 
Afgemeld: 
Controlesupport Harold Kinds 
SMK Raad:     Clemens Klappe 

 
 

1. Opening  
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
De consultatieversie van XAA 3.1 is eind januari 2016 afgelopen. 
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen gekomen, dus die versie is vastgesteld. 
 
Vanmiddag gaan we aan de hand van toelichtingen van verschillende sprekers met elkaar zien en 
bespreken wat het nut van de Auditfile Afrekensystemen is voor de belanghebbenden in de 
administratieve keten. Enerzijds de ‘logistieke’ verwerking van eerste vastlegging in een kassa, via 
interface naar de financiële administratie en het maken van operationele en verantwoordings-
rapportages. Anderzijds de analyse t.b.v. de interne beheersing en de controle op juiste verwerking in 
verantwoordingen. 
 
In de vorige bijeenkomst is de nieuwe functionaliteit van XAA als volgt weergegeven: 
 
NIEUW SCHEMA HARRY en RGS aanpassen 
 
 
Oftewel verschillende verschijningsvormen van XAA: 
XAA     gedetailleerd voor controle, handhaving, analyse en bedrijfsvoering 
XAA- voor het logistieke proces 
XAA-- voor journalisering, maar dan wel verdicht. 
 
De praktische implementatie van deze verschillende vormen moet nog gerealiseerd worden. Op dit 
moment kennen we alleen de XAA++ (de totale XAA) als daadwerkelijk product. 
 

2. Toelichtingen door verschillende sprekers. 
 

Informatie uit de opmerkingen in steekwoorden weergeven: 
- 3 SWO’s hebben eerder een XAA aangeleverd.  
- FD’s als katalysator: vragen om XAA 
- Oproep van Reeleezee: XAA/RGS vormt een soort centraal orgaan voor journaalposten 

landschap. Later ook als hulp bij het inrichten van de kassa: journalisering 
- RGS als koppelaar tbv de ‘brugstaat’ (let op: versioning); 
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- RGS 1* koppelen, naar meer gezichtspunten rapporteren 
- REST-API is geen standaardisatie! 
- Gebruik XAA belonen (bij keurmerkkassa) of aanspreken op controle binnen redelijke termijn 
- ERP: > 10 koppelingen naar financieel 
- Om één koppeling te realiseren is veel tijd nodig. XAA als koppelvlak kan dat oplossen (de 

swo’s van de grote/cloud  fin. adm. worden genoemd.  
- N.b. operationeel problemen met afboeken betalingen (winkelmanagement doet iets wat 

eigenlijk bij de debiteurenadministratie zou moeten gebeuren, toch?. 
- Link leggen naar NVCOS en splitsing Adm. Dienstverl. en Samenstel praktijk 
- Advies en monitoring is nodig. Denk aan horeca-artikelen(mix-producten) en btw inrichting 

 
- 
3. Afspraken / acties 

 
1. Publicatie op auditfile community en op www.auditfiles.nl 

Johan: 
- Definitieve versie XAA 3.1 
- Presentaties van vandaag 
 

2. Aanmaken XAA en testen. 
De aanwezige software ontwikkelaars (Unitouch, NTF, PosNET, Reeleezee en Newway 
zullen een test auditfile XAA 3.1 aanmaken en ter test toesturen aan Bart (streven is uiterlijk 
eind april).  
Een eerste validatie op het audtifile (XSD-validatie) kan met notepad uitgevoerd worden (zie 
bijgevoegd document, aanvullingen hierop zijn welkom).  
 

3. Voorbereiden Auditfile platform vergadering van 15 juni en de bijdrage daarin van de 
domeingroep XAA. 
- Evalueren van de uitgevoerde testen Bart en SWO’s 
- Bijeenkomst organiseren met belangrijke SWO’s van financiële administraties m.b.t. 
toepasbaarheid XAA voor journalisering (streven is uiterlijk eind april). Johan en Fred 

 

 

http://www.auditfiles.nl/

