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Relevante ontwikkeling met invloed op boekhoudsoftware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Gerard Bottemanne, GBNED 

Mei 2013. 
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Relevante ontwikkeling met invloed op boekhoudsoftware: 

 

 

 

Welke actuele ontwikkelingen hebben 

invloed op uw boekhoudsoftware? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Gerard Bottemanne, GBNED 

Mei 2013. 
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Relevante ontwikkeling met invloed op boekhoudsoftware: 

 

- SEPA 

- BTW en ICP via SBR 

- Jaarrekening via SBR 

- Scannen en herkennen van boekingsdocumenten 

- Elektronisch factureren 

- Referentie grootboekschema (RGS) 

- Verdere opmars cloud computing 

- Mobile computing 

- Keurmerk on-line boekhoudsoftware 

- Big data 

- Creditmanagement 
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SEPA 

 

Binnen de Single Euro Payments Area kunnen consumenten en bedrijven 

met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar 

Nederlandse en naar buitenlandse rekeningen betalen. 

 

Migratiedatum uiterlijk 1 februari 2014 

 

 

 Wie is al bezig met SEPA? 

 

 Wie werkt met incasso’s? 

 

 Wie werkt met acceptgiro’s?  
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SEPA 

 

Bankrekeningnummers: 

    - IBAN (max. 34 posities; in Nederland 18 posities) 

       www.ibanbicservice.nl  

 

Betaalproducten: 

    - Overschrijvingen (SCT) 

 

    - Incasso’s (SDD) met verplichte mandaatadministratie 

  

    - Acceptgiro’s (opnieuw laten printen!) 

 

    - Rekeningafschriften, eerst SEPA MT940, later CAMT 

 

    - Overige betaalproducten (Ideal, Finbox, Buitenland BTL91) 
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SEPA 

 

Bronnen 

 

www.overopiban.nl 

www.ibanbicservice.nl 

Uw bank 

Uw accountant 

 

Gratis rapport “Van clieop naar SEPA” in PDF formaat op te vragen. 
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BTW en ICP via SBR 

 

SBR = Standard Business Reporting 

Aangifte huidige situatie Vanaf 2014 

Via website Belastingdienst Via website Belastingdienst 

Via intermediair Via intermediair 

Via boekhoudsoftware in XML via 

BAPI met BAPI certificaat 

- 

Via boekhoudsoftware in SBR/XBRL 

via Digipoort met PKIo certificaat 

Via boekhoudsoftware in SBR/XBRL 

via Digipoort met PKIo certificaat 

 Wie doet al aangifte BTW of opgave ICP via SBR? 

 

 Is uw boekhoudpakket al voorbereid op SBR? 
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BTW en ICP via SBR 

 

Bronnen 

 

www.sbr-nl.nl 

www.sbrsoftwarecheck.nl  

www.belastingdienst.nl/sbr 

Uw softwareleverancier 

Uw accountant 
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Jaarrekening via SBR 

 

SBR = Standard Business Reporting 

Huidige situatie deponeren KvK Vanaf 2014 

Per email als bijlage (gedoogd) - 

Via intermediair Via intermediair 

Via boekhoudsoftware in SBR/XBRL 

via Digipoort met PKIo certificaat. 

 

Kleine ondernemingen 

Via boekhoudsoftware in SBR/XBRL 

via Digipoort met PKIo certificaat. 

 

Kleine ondernemingen 

Middelgroot en groot vanaf 2015 

Handmatig Handmatig (wetswijziging in de maak) 

 Is uw boekhoudpakket al voorbereid op SBR? 
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Jaarrekening via SBR 

 

Bronnen 

 

www.sbr-nl.nl 

www.sbrsoftwarecheck.nl  

Uw softwareleverancier 

Uw accountant 
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Scannen en herkennen 

 

“Scannen en herkennen is opstap naar elektronisch factureren?” 

 

Wie is het eens met deze stelling? 
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Scannen en herkennen van boekingsdocumenten 

 

Aandachtspunten 

• Koppeling boekhoudpakket is belangrijkste voorwaarde; 

• Hoe rijker de financiële administratie, hoe meer efficiency de methode 

van scannen en herkennen oplevert. Zoals crediteurengegevens 

(BTW-nummers, Bankrekeningen, KvK-nummers) voor herkennen; 

• Impact kasstelsel; 

• Afrekenmethodes aanbieders; 

• Zelf herkennen of via een boekingsfabriek? 
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Scannen en herkennen van boekingsdocumenten 

 

Voordelen 

• Documenten digitaal beschikbaar (digitaal archief). 

• Minder fouten bij boeken. 

• Efficiency voordeel (bij grotere aantallen). 
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Scannen en herkennen van boekingsdocumenten 

 

Aanbod 

Scan en herken kent grootste groei qua soort toepassingen. 

AccountCloud 

Asperion 

Blue10 

DDI Document Software 

Exact Software 

Expansion 

iLane / ELO 

Intelly 

K+V Van Alphen 

Nederpelt Software 

Newviews 

Qaboos 

Quadrant 

RaamProducts 

Reeleezee 

Scan Sys 

SmartBooqing 

Spigraph 

TBlox 

Toshiba 

UNIT4 

YOB 

YUKI 
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Scannen en herkennen van boekingsdocumenten 

 

Bronnen 

 

Uw softwareleverancier 

Uw accountant 

 

Gratis rapport “Scannen en herkennen van boekingsdocumenten” 

uitgave 2013, gericht op de accountancy.  
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Elektronisch factureren 

 

Definitie elektronisch factureren 

 

"Het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van 

 facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en 

 verwerken van facturen door een afnemer". 
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Elektronisch factureren 

 

• Scannen van boekingsdocumenten is een tijdelijke oplossing. 

• Mailen van digitale facturen in PDF. 

• Mailen van digitale facturen in gestructureerd formaat (bijv. UBL2.0) 

• Koppeling tussen (boekhoud)systemen. 

• Koppeling via Billing Service Provider 

• Elektronisch factureren aan Rijksoverheid via Digipoort. 

 

Actueel 

Een groep van 14 e-facturatie dienstverleners en ERP vendors is recent 

gestart met het ontwikkelen van een netwerk voor factuuruitwisseling 

onder de naam SimplerInvoicing (www.simplerinvoicing.nl).   
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Elektronisch factureren 

 

Aandachtspunten 

• Afnemer moet akkoord gaan met eFactuur (betaald is geaccepteerd) 

 

• Afspraak factuur (bestands)formaat en verzendkanaal (afzender en ontvanger) 

 

• Archiveren elektronische facturen 

 

• Leesbaar houden (bijvoorbeeld ook PDF meezenden) 

 

• Elektronisch ontvangen facturen combineren met workflow  

 

• Let op dat elektronische facturen niet in spam-filter terecht komen 

 

• Let op spookfacturen en let op spoofing (gebruik maken van valse  

internet-indentiteit, controleer via digitaal certificaat – authenticiteit). 
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Elektronisch factureren 

 

Bronnen 

 

www.factuurmonitor.nl 

www.simplerinvoicing.nl  

www.e-factureren.info 

www.belastingdienst.nl (zoeken op “elektronisch factureren” 

Uw softwareleverancier 

Uw accountant 
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Referentie grootboekschema (RGS) 

 

Eén standaard rekeningschema (gericht op het MKB) 

 

• Nauwe samenwerking tussen markt en overheid (o.a. Belastingdienst en CBS); 

 

• Doel: aantal vertaalslagen binnen het financieel administratieve domein te  

verminderen; 

 

• RGS past net als het ‘Standard Business Reporting programma’ (SBR) in 

het initiatief om met behulp van standaardisatie en toepassing van ICT de 

efficiency van rapportageprocessen tussen overheid en bedrijfsleven 

te verbeteren. 
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Verdere opmars cloud computing 

 

Cloud computing wordt op meerdere manieren aangeduid, o.a.: 

Internetboekhouden, Online boekhouden, ASP en SAAS. 

 

Waar het om gaat is dat u met behulp van internet gebruik kunt 

maken van online diensten. 

 

Meestal gaat het om diensten die voor meerdere personen en/of bedrijven  

toegankelijk zijn: 

Facebook, Twitter, LinkedIN, Google docs, Exact Online, Twinfield, etc. 
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Verdere opmars cloud computing 

 

Let op de valkuilen! 

 

Hoe is de beveiliging geregeld? 

- Toegangsbeveiliging (extra SMS-code bijvoorbeeld) 

- Is sprake van een beveiligde (internet)verbinding https 

 

Wat is de minimale contractduur en wat is de opzegtermijn? 

 

Hoe is de exit-strategie geregeld? 

- Contract opzeggen of aanbieder failliet 

- Export van bestanden in welk formaat? 

- XML Auditfile is geen complete boekhouding! 

- Gegevens nog raadplegen? Bewaarplicht fiscus: 7 jaar! 

- Escrow overeenkomst met 3 partijen (SAAS aanbieder, hostingpartij en U) 
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Mobile computing 

 

Tegenwoordig ook ‘Mobile computing’ op Smartphone en Tablet PC 

• Opvragen loonstroken 

• Verlofregistratie 

• Bonnetjes scannen en boeken met Smartphone 

• Financieel (management) dashboard 

 

De meeste 'apps' worden ontwikkeld voor Apple's iPhone en iPad en voor 

 smartphones en tabletcomputers die draaien met het besturingssysteem  

Android van Google. 

 

Draagt allemaal bij aan ‘Het nieuwe werken’ (tijd- en plaats onafhankelijk). 
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Keurmerk on-line boekhoudsoftware 

 

Drie sporen Horizontaal toezicht: 

1. Brancheorganisaties 

2. Fiscaal dienstverleners (uw accountant) 

3. SoftwareOntwikkelaars (SWO’s) 

 

“Horizontaal Toezicht en Software = Automatisch goed” 

 

Keurmerk “Zeker Online” richt zich op boekhoudsoftware 

via het cloud model. 
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Keurmerk on-line boekhoudsoftware 

 

Wat regelt het keurmerk? (bron: presentatie 27-11-2012, Theo Klarenbeek, LTO). 

 

• gegarandeerde audit trail, back-up en bewaarplicht; 

• helpdesk; 

• intelligentie in software voor juistheid, volledigheid en tijdigheid van 

boekingen en eindejaarafsluiting; 

• eigendom van de data; 

• zekerheden voor veilig online verkeer en opslag; 

• regelingen voor calamiteiten; 

• regeling voor overgang naar andere aanbieder; 

• snelle en gemakkelijke toegang tot data van de ondernemer in 

• geval van controle (Auditfiles); 

 

Belangrijk: Softwareaanbieders die het keurmerk voeren laten zich 

periodiek auditen door onafhankelijke partij. 
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Keurmerk on-line boekhoudsoftware 

 

Bronnen 

 

www.zeker-online.nl  

www.softwarepakketten.nl/kennisplatform (presentatie) 

Uw leverancier van boekhoudsoftware via het cloud model. 
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Big data 

 

Er is steeds meer data beschikbaar. 

Er komen steeds meer tools om data te analyseren (data-analyse) 

 

In relatie tot boekhoudsoftware: 

- Boekingshistorie niet meer per periode opschonen 

- Van balans tot journaalpost 

- Informatie steeds actueler  

- Sneller geïnformeerd 

- Tussentijdse rapportages vervangen jaarlijkse rapportages 

- Steeds meer varianten Auditfile, leidt tot ‘Auditfile familie’  

 

Bronnen 

www.auditfiles.nl  

Artikel “Auditfiles, haal er uit wat er in zit” 
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Creditmanagement 

 

Incassokosten 

 

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten in 

werking getreden: 

- Staffel 

- Aan maximum gebonden 

- Gebonden aan wet voor consumenten 

- Afwijken voor bedrijven, mits overeengekomen 

 

Betalingstermijnen 

 

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij 

overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn per 16 maart 2013 

wettelijk vastgelegd. 

   

Beiden van belang voor creditmanagement. 

 

 

 

Bronnen 

 

www.rechtspraak.nl  

 

Gratis rapport “Creditmanagement software 2013”, beschikbaar via onderstaande 

websites. 
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Creditmanagement 

 

Bronnen 

 

www.rechtspraak.nl  

www.antwoordvoorbedrijven.nl  

 

Gratis rapport “Creditmanagement software 2013”, beschikbaar. 
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Vragen? 
 

Bedankt voor uw belangstelling 
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