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Na afloop van de plenaire meeting van Audifile-domeingroepen op woensdag 17 juni 2015 is het idee
ontstaan om een stuurgroep Auditfileplatform in te richten. Nu de auditfile-familie inmiddels is
uitgegroeid tot acht domeingroepen (Financieel, Salaris, Afrekensystemen, Voorraad/Logistiek,
Ritregistratiesystemen, Containerterminal, Board Computer Taxi en Toegangscontrole) groeit de
behoefte aan strategische sturing, zonder daarbij de autonomie van de individuele domeingroepen
aan te tasten.
Toegezegd om zitting te nemen in de stuurgroep hebben: ECP, NOB, NBA, Nederland ICT,
Belastingdienst en SRA. Regie/voorzitterschap van de stuurgroep is in handen van
SRA/Belastingdienst.
Het overleg van 28 oktober kan beschouwd worden als een kick-off om in overleg te bepalen welke rol
de stuurgroep zou kunnen spelen binnen het Auditfileplatform 1).
Na een korte kennismakingsronde en een peiling van de verschillende verwachtingen zijn diverse
kerntaken/aandachtspunten voorgesteld voor de stuurgroep Auditfileplatform. Sommige hebben
wellicht en tijdelijk karakter (dat zijn aandachtspunten), andere kunnen structureler van aard zijn (dat
zijn dan kerntaken). Bij een volgende gelegenheid kan wat explicieter worden aangegeven welke van
de onderstaande issues aandachtspunten zijn en welke taakstellingen
1) Oppikken van signalen uit de markt  vertalen naar heldere vraagstelling  relevante
domeingroep(en) verzoeken met een oplossing te komen (dit mag wel als kerntaak worden
beschouwd)
2) Ontwikkelen van visie op de verschillende gebruiksdoelen van de auditfile  kan bepalend
zijn voor de vraag welke velden in een auditfile daadwerkelijk gevuld worden vanuit de
bronadministratie (vraagstuk van gebruikszekerheid van de auditfile)
3) Ontwikkelen van een globale roadmap (ontwikkelingsrichting)  praktische vertaalslag vindt
plaats in de domeingroepen

1

Besloten is om de naamgeving van het platform te veranderen in Auditfileplatform (i.p.v. XML Platform). De
nieuwe naam geeft beter weer wat de scope van het platform feitelijk inhoudt.

4) Stimuleren van het gebruik van auditfile  via de achterbannen van de aangesloten partijen
5) Stimuleren van kennis in de accountancy over data-analyse en de rol die auditfile daarin kan
spelen  eveneens via de achterbannen
6) Stimuleren van inzicht in de beschikbaarheid van software met auditfile  via
www.auditfiles.nl.
7) Stimuleren van het automatisch valideren van een auditfile (minimaal tegen het xsd-schema)
bij het aanmaken ervan. Ten behoeve van het testen is door de Belastingdienst in 2015 een
Validatie Test Service ingericht; hoe zou deze in de toekomst moeten doorontwikkeld worden?
8) Ontwikkelen van visie op uitwisselbaarheid van auditfiles (web services?).
9) Ontwikkelen van visie op het vraagstuk van inrichtingseisen van administraties in relatie tot de
auditfile.

Ten slotte is nog de vraag opgeworpen of er ook een vertegenwoordiging van de banken in de
stuurgroep zou moeten zitten. Vooralsnog is besloten dat niet te doen, kan later altijd nog.
Vervolg:
De stuurgroep belegt een volgende vergadering medio / 2e helft maart 2016, van 15:30 – 17:00 uur bij
SRA in Nieuwegein. Agenda: uitwerking kerntaken en aandachtspunten + voorbereiding plenaire
bijeenkomst (zie hierna).
In de maand juni 2016 vindt er weer een plenaire meeting van de domeingroepen plaats, van 13:30 –
15:30 uur bij SRA in Nieuwegein. Programma zoals op 17-6-2015.
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