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 Verslag Overleg XML Platform t.a.v. Auditfiles (XAA, XAF en XAS) 
d.d. 17 juni 2015 

 
Locatie 
SRA - Nieuwegein 

 
Aanwezig: 
Belastingdienst Landelijk toezicht /EHI Fred van Ipenburg (voorzitter) 
   Workshop 
ADP Jan Smits  XAS 
Novo Consilium BV  Olaf de Vriend  XAS  
SIVI Gerhard Gerritsen   XAS 
Unit4 Jouke Sjaardema  XAS 
Controlesupport Harold Kinds  XAF 
Exact Peter van Katwijk  XAF 
Refine-IT Gideon Folkers  XAF 
SRA Menno Kooreman  XAF 
SRA Tony van Oorschot  XAF 
Unit4 Roos Timmermans  XAF 
Newway Harry van der Plas  XAA 
Newway Roland Wolters  XAA 
Next To Food Marco Broeke  XAA 
SIVI Jan Vrijenhoek  XAA 
Unitouch Joop Rozijn  XAA 
Belastingdienst OSWO Ronald Achtereekte  XAS 
Belastingdienst Toezicht/Afrekensystemen Ben van der Zwet  XAA 
Belastingdienst Toezicht/Functionele analyse Henry H. Westbroek  XAA 
Belastingdienst Auditfiles XAR en XAB Jan Mekelenkamp  XAA 
Belastingdienst 1

e
 lijn service desk  Robert R.H. Tenback  XAF 

 
Inloop vanaf 13.00 uur. 
 

1. Opening (plenair met XAF, XAA) 
De voorzitter heet kort na 13.30 uur alle aanwezigen welkom en toont zich verheugd over de hoge 
opkomst. Vervolgens doet de voorzitter een oproep aan de aanwezigen om van elkaar te leren. 
 
Het programma bestaat uit 3 onderdelen: 
(1) Bespreken van een aantal ontwikkelingen 
(2) Workshops in 3 groepen (XAF-XAS-XAA) 
(3) Bundelen feedback uit de workshops en afspraken maken ten aanzien van de planning voor de 2

e
 

helft van 2015 
De voorzitter geeft een toelichting op de kern van het programma, de workshops. 
 
Workshops 
Doelgroep:  
Software ontwikkelaars, accountants en toezichtmedewerkers bij de Belastingdienst die ervaring 
hebben met Auditfiles en gewenste functionele/data analyse. 
 
Doel: 

 Planning nieuwe specificaties voor onder andere XAF, XAS en XAA. 

 Beantwoorden van de vraag: is RGS te implementeren in Auditfiles?  

 Wat leren we van de technische verschillen/overeenkomsten tussen de Auditfiles? 

 Welke governance is gewenst over de Auditfile specificaties en de implementatie van de 
Auditfiles? 
 

 

2. Korte voorstelronde 
Iedereen stelt zichzelf kort voor. 
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3. Auditfiles 
Nieuwe Auditfile specificaties zullen via XML-platform bijeenkomsten worden besproken en in concept 
vastgesteld worden. Daarna vindt publicatie voor consultatie plaats. De publicatie loopt via 
www.oswo.nl, community auditfiles. 
 
Aan gebruikers van administratieve software wordt een functie aangeboden om een gecontroleerd 
extract te maken van uit te wisselen (audit-) data. 
 
De auditfile kan gebruikt worden voor: 

 Interne beheersing (data analyse / monitoring) 

 Afleggen van verantwoording 

 Uitwisselen van transactie gegevens: 
o binnen de eigen organisatie 
o met de Fiscale Dienstverlener 
o met de Belastingdienst/overheid 

 Migreren van transactie gegevens naar nieuwe software versies of andere systemen. 
 
De volgende Auditfiles worden onderkend: 

 Auditfile Financieel (XAF) 

 Auditfile Salaris (XAS) 

 Auditfile Afrekensystemen (XAA) 

 Auditfile Board Computer Taxi (XAB) 

 Auditfile Ritregistratiesystemen (XAR) 

 Auditfile Logistiek/Voorraad (XAV) 

 Auditfile Containerterminal (XAC) 

 Auditfile Toegangscontrole (XAT) 
 
De voorzitter geeft een toelichting op de samenhang: 

 

http://www.oswo.nl/
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Ontwikkelingen/samenhang 

 Zie de website  www.auditfiles.nl en de link daarop naar de presentatie van 11 juni 2015. 

 RGS www.referentiegrootboekschema.nl. 
 
Vragen van de Taskforce Implementatie RGS 

 Biedt u sjablonen aan voor de inrichting van de financiële administratie met daarbij de koppeling 
met RGS 1.1? 

 Ondersteunt u de gebruiker bij het koppelen van zijn bestaande grootboekschema aan RGS 1.1? 

 Ondersteunt u de distributie naar meerdere klanten? 

 Worden niet gekoppelde grootboekrekeningen in een lijst of scherm gepresenteerd? 

 Exporteren van audit data: 
o Auditfile (XAF) versie 3.2 inclusief RGS? 
o Audit data selectie inclusief RGS? 

 Standaard export naar: Rapportage / Data-analyse software? 

 Koppeling van RGS met taxonomieën NT/BT? 
 
De bovenstaande vragen zijn (in andere vorm) via Gerard Bottemanne (GBNED) uitgezet bij een 
groep leveranciers. 
 
VTS voor Auditfiles 
De heer Achtereekte geeft een toelichting. 

 De softwareontwikkelaar die naast het lidmaatschap van de community auditfile ook lid is van een 
reguliere aangiftestroom, zoals Salaris of Fiscaal, heeft al een autorisatie voor de VTS en kan bij 
alle VTS mogelijkheden.  

 De softwareontwikkelaar die alléén lid is van de community auditfile(s) zal voor toegang tot de 
VTS omgeving een autorisatie moeten aanvragen. 
Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar servicedesk@oswo.nl met het verzoek voor 
toegang tot de VTS. 
In een retourbericht wordt een login met wachtwoord voor de VTS omgeving ontvangen. 
Alle VTS mogelijkheden zijn dan beschikbaar. 

 
Op de website www.oswo.nl is een handleiding beschikbaar. 
 
XML-bestanden kunnen getest worden met de Validatie Test Service (VTS). Hiermee test een 
ontwikkelaar of de te valideren berichten voldoen aan de specificaties die gelden voor het betreffende 
bericht. Het bericht wordt in de VTS aan de volgende controles onderworpen: 

 Encoding en Karakterset; 

 Voldoet het bericht aan de XML-standaarden; 

 Voldoet het bericht aan het XSD-schema; 

 Voldoen de gegevens in het bericht aan de onderlinge samenhang en toegestane waarden. 
De resultaten komen direct op het scherm beschikbaar. 
 
Planning 2

de
 helft 2015 

 Oktober 2015: 
o XAS 2016 (jaarrelease conform afspraak parallel aan de vaststelling van de loonaangifte 

2016) 
o XAA 2016 (op 12 mei uitgesproken doelstelling) 

 December 2015: XAF 3.3 (volgende de planning van de NT en BT vaststelling) 
 

Traject: vaststellen nieuwe conceptversie in XML-platform bijeenkomsten, consultatieperiode 2 
weken, publicatie definitieve versie ook op www.auditfiles.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.auditfiles.nl/
http://www.referentiegrootboekschema.nl/
http://www.oswo.nl/
http://www.auditfiles.nl/
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Overeenkomsten/verschillen Auditfiles 
De heer Vrijenhoek geeft een toelichting. Hieruit ontstaat het volgende beeld: 
 

Kenmerk XAS XAF XAA XAR XAB XAT XAC XAV 

Roottag is Audifile J J J J J J   

Namespace opbouw is standaard met 
versienummer 

J J J J J J   

XML-tags zijn sterk ingekorte namen J J J J J J   

Element namen in het Engels N J J N N N   

Codelijsten in het Engels N J J J J J   

XML-tags in het Engels N J J J J J   

Eerste entiteit bevat algemene 
bestandsinformatie 

J J J J J J   

Stamtabellen te vinden in <basics> N J J N N N   

Stamgegevens en transactiegegevens 
over een bepaalde periode in 1 
bestand 

J J J J J J   

Historische gegevens meeleveren N J N J J N   

Digitale ondertekening N N N J J N   

Toelichting op auditfile en 
berichtspecificatie in 1 document 

N N N J J N   

VTS Belastingdienst gereed J J J J N N   

Koppeling met RGS N J N N N N   

Geschikt voor controle en handhaving J J J J J J   

Geschikt voor analyse, export/import 
en archivering 

J J J J J J   

 

 In het verlengde van een vraag van de heer Tenback wordt vastgesteld dat Engelstalige 
documentatie mogelijk toegevoegde waarde kan bieden.  

 Auditfile Salaris volgt de Loonaangifte. Dit verklaart een deel van de verschillen. 

 Van XAC en XAV zijn nog geen specificaties via het xml-platform opgesteld. 

 In de XSD van XAS wordt in de Namespace vermeldt: ‘’ http://www.auditfiles.nl/XAS/2015.1.1" Op 
deze URL zou dan ook de XSD moeten staan. Dit wordt onderzocht door de Belastingdienst. 

 
 

4. Terugkoppeling Workshop XAF 
 
Het grootste probleem met XAF is dat de nieuwe versie nog zeer beperkt wordt gebruikt. Verder valt 
het op dat de velden zeer verschillend geïnterpreteerd en gevuld worden door de verschillende 
softwarepakketten. Dit maakt het geautomatiseerd verwerken van XAF bestanden vanuit 
verschillende leveranciers ingewikkeld. 
 
Wensen: 

 Breidt de documentatie uit met een duidelijke omschrijving hoe een veld geïnterpreteerd moet 
worden en wat de verwachte vulling zal zijn. Bijvoorbeeld: niet alleen ‘datum’ maar ook welke 
datum verwacht wordt. 

 User-ID. Het toevoegen van een User-ID bij alle boekingen wordt als nuttig gezien. Het uitbreiden 
van de specificatie zodat een volledige audittrail mogelijk wordt (dus alle aanpassingen aan een 
boeking registreren) wordt als nuttig gekwalificeerd, maar een brug te ver voor de specificatie op 
dit moment.  

 De behoefte is om zowel de datum + user van de creatie van de boeking en ook de datum + user 
van de laatste mutatie op de boeking vast te kunnen leggen. De stamgegevens van de gebruikers 
worden dan opgenomen in Basics. 

 Het zou tevens mogelijk gemaakt moeten worden om aan te geven uit welk systeem de transactie 
afkomstig is (System-ID) 

 ZekerOnline normenkader strikter maken en vereisen dat de recente versie van XAF wordt 
gebruikt. 

 
 

http://www.auditfiles.nl/XAS/2015.1.1
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Aanvullend: 

 Historie van stamgegevens: of dit beschikbaar is hangt sterk af van de toepassing.  
De heer Sjaardema pleit in de plenaire zitting om bij het veranderen van XAF, rekening te houden 
met de gevolgen voor andere Auditfiles. 

 Een pleidooi wordt gehouden voor familieregels voor alle Auditfiles, voor zover wetgeving en 
regelgeving niet in de weg zit. 

 De voorzitter maakt duidelijk dat de Belastingdienst via haar tooling, het gebruik van hogere 
versies van XAF stimuleert.  

 CBS is met ontwikkelingen bezig, waardoor zij mogelijk ook belang hebben bij aansluiten op de 
Auditfile specificaties. De Belastingdienst pakt dit op. 

 Software ontwikkelaars moeten gestimuleerd worden om de OSWO community te gebruiken om 
ervaringen/vragen te delen. 

 Duidelijker voorbeelden zijn gewenst. Dit geldt voor alle Auditfiles. 

 
5. Terugkoppeling Workshop XAS (jaarcyclus) 
 
XAS 2016 Tijdpad is bekend 
Publicatie na 17 oktober. 
De Loonaangifte wordt gevolgd. 
Op 17 april is concept van LA2016 gepubliceerd 
Er kunnen nog wijzigingen komen: 

 Informatiemanagement Belastingdienst komt mogelijk nog met wijzigingen 

 Wet Aanpak Schijnconstructies heeft mogelijk impact 
 
In september 2015 wordt het XML Platform bij elkaar geroepen. 
In oktober 2015 vindt consultatie en publicatie plaats van XAS 2016.1.0 
 
Andere acties voor XAS 2016 

 Kijk kritisch naar de actualiteit en volledigheid van de codelijst bij ‘’Looncomponent 
belastingdienst, code’’. Actie Belastingdienst. 

 Actualiseer de codelijst bij ’Looncomponent type, code’. Actie Belastingdienst 

 Gaan we de XML tags in Auditfile Salaris synchroniseren met overeenkomstige velden in 
Loonaangifte? Zie ook notitie Relatie Loonaangifte – Auditfile Salaris 

 Wat doen we als een datum onbekend is, voor een verplicht label? 
 
XAS overleg 
Rik van de Biggelaar van Salar zal toetreden tot het voorbereidende overleg. 
  
Oproep aan marktpartijen om wensen kenbaar te maken 
Dit moet nog in gang worden gezet. 
 
PWC 
PWC wordt uitgedaagd een meer toegankelijke/begrijpelijke notitie aan te leveren over het opnemen 
van journaalposten in Auditfiles. 
 
Verschillen/overeenkomsten  
Korte toelichting op de redenen/achtergronden van de verschillen zou handig zijn. Dit maakt ook 
inzichtelijk in hoeverre verschillen weggewerkt kunnen worden. 
Opnemen historische gegevens voor bepaalde gegevenselementen is mogelijk zinvol. Dergelijke 
elementen zijn optioneel. 
Mogelijk kunnen features uit andere Auditfiles ook toegevoegde waarde bieden voor XAS. Dit moet 
nader bekeken worden. Dit moet in een ander overleg. 
 
Website 
Oswo.nl is leidend 
Toegang moet beperkt blijven in verband met beheersbaarheid? 
Tekst op www.auditfiles.nl moet actueel zijn. Per Auditfile moet dan helder zijn wie de content 
aanlevert. De heren Smits en Sjaardema pleiten in dit verband voor strakke regie.  
 

http://www.auditfiles.nl/
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RGS 
RGS is smeerolie voor SBR, maar in de praktijk van de salarisadministratie niet zonder meer 
toepasbaar. Druk bij leveranciers wordt opgevoerd, zonder dat sprake is van dwang en sancties. 
Internationaal georiënteerde bedrijven gaan niet met RGS werken. Bovendien: wat is de Business 
Case?  
Discussie vond plaats over het koppelen van RGS-coderingen aan standaard looncomponenten? 
 
Journalisering 
Vraag is helder door de heer Vriend verwoord. Doelstellingen worden onderschreven. 
Business Case moet ook voor leveranciers valide zijn. Performance issues moeten serieus worden 
genomen. 
 
Agenderen 
De heer Gerritsen zou graag zien dat 2 onderwerpen worden geagendeerd: 

 Verleiden of afdwingen implementatie Auditfiles 
o Keuzes maken en uitwerken 
o Voorkeur gaat uit naar verleiden: verleidingsstrategie uitwerken 

 Monitor Auditfiles 
o Implementatiegraad 
o Gebruik 
o Issues 
o Dit zal ook resulteren in showcases 

 
 

6. Terugkoppeling Workshop XAA 
 

 Linken naar voorraadadministraties / logistiek: een aparte sessie wordt belegd voor het 
inventariseren van de gegevensbehoefte. 

 Goede standaard voor import/export zou voordeel bieden. 

 RGS-coderingen kunnen geïmplementeerd worden.  

 XAA moet primair voldoen aan eisen vanuit de Belastingdienst. Geen/weinig behoefte aan 
analyses. 

 XAF is kapstok voor XAA. 

 Digitaal ondertekenen van een XAA wordt mogelijk geacht. 

 Nieuwe versie XAA in oktober 2015 is haalbaar. 
 
 
 

7. Rondvraag en Afsluiting 
 
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun 
positieve inbreng en sluit de vergadering om 15.55 uur.  
 
 

 

 

 

 

 


