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Concept Verslag Stuurgroep Auditfiles  

d.d. 26 september 2019 
 

Locatie 

SRA - Nieuwegein 

 

Aanwezig: 

Belastingdienst  Jan Mekelenkamp (JM) 

ECP/Zeker-OnLine Bianca Smit (BS) 

NBA Jacques Urlus (JU) 

SIVI Gerhard Gerritsen (GG) (Notulist) 

SRA Menno Kooreman (MK) (Voorzitter) 

Visionplanner / Analys.io  Joris Joppe (JJ)  

Unit4 Hugo Minnebruiker (HM) 

 

Afwezig: 

Loyens & Loeff/NOB Irma Egberts (IE) 

SRA Tony van Oorschot (TvO)  

Unit4/ICT Nederland Roos Timmermans (RT) 

 

 

1. Welkom  
 

Welkom en voorstelronde 

MK heet iedereen welkom rond 10.05 uur, en licht de afzeggingen toe. 

Een speciaal welkom heeft MK voor HM die voor de eerste keer aanwezig is en RT vervangt. 

De aanwezigen stellen zichzelf kort voor. 

 

2. Vaststellen Agenda 
 

Op verzoek van JJ wordt de uitwisselingsstandaard voor fiscale aangiftesoftware op de 

Agenda gezet. Dit komt aan de orde bij agendapunt 4. 

De agenda blijft verder ongewijzigd. 

 

3. Verslag vorige vergadering 
 

Dit betreft het verslag van de Stuurgroep d.d. 14 maart 2019. 

 

In het verslag wordt een wijziging aangebracht: 

 

Stand van Zaken Zeker-OnLine – BS 

De Auditfile Salaris is vanaf begin af aan opgenomen in het normenkader. 
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Sinds december 2017 is Zeker-OnLine deelnemer in de EU Cloud Security Certification 

Working Group. Deze werkgroep verkent de mogelijkheden om te komen tot de ontwikkeling 

van een certificatieschema voor de beveiliging van clouddiensten, zoals wordt 

voorgeschreven in de Europese Cybersecurity Act. Onder deze zelfde act is ook een 

werkgroep actief inzake dataportabiliteit. De update over standaarden en de voorkeur voor 

transparantie is ontvangen vanuit deze werkgroep, maar Zeker-OnLine is geen deelnemer van 

de werkgroep dataportabiliteit.‘’ 

 

Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actiepunten 

 
Nr. Actie Status 

2019031401 De Expertgroep Gegevens bij Logius onderzoekt de meest geschikte 
drager voor de gegevens. XBRL en Auditfiles zijn hierbij de opties. De 
markt bepaalt wat het meest geschikt is. Eind maart wordt dit duidelijk. 
In juni 2019 kan het resultaat gedeeld worden met het Auditfile 
Platform. 

JU geeft aan dat actie bij hem ligt. De 
Expertgroep Gegevens kiest unaniem 
voor XBRL. Mede omdat omvang file 
beperkt blijft. Dit betreft RGS 
uitwisseling.  

2019031402 Het definitieve verslag van de Stuurgroep d.d. 7 november 2018 kan 
gepubliceerd worden. 

Concepten en definitieve verslagen 
worden door GG naar 
Softwarepakketten gestuurd. 

2019031403 In 2017 is een document gemaakt voor betere validatie van auditfiles 
'zonder structuur wijziging'. Voorstel FvI: agendeer voor plenaire 
meeting van 2019 een verkennend onderzoek naar wijziging van XAF 
3.2 naar XAF 3.3 waarin de validatie-eisen aangescherpt worden. FvI 
neemt hiertoe contact op met Marco Roskam van Unit4  

Dit actiepunt komt bij JM te liggen. 
HM stuurt contactgegevens van 
Marco Roskam. 

2019031404 JJ spreekt zorgen uit over gebruik/toepassingsgraad. Wat levert XAS 
extra ten opzichte van LA? Is het niet te complex? Verken welke 
analyses niet kunnen worden gedaan als alleen op de aangifte 
gegevens wordt doorgegaan. Ga de mogelijkheden na voor het 
opvangen van dit tekort. 

Fred van Ipenburg heeft dit 
uitgezocht. Deze informatie moet 
breder gedeeld worden. JM pakt dit 
op. Toegevoegde waarde per 
doelgroep wordt helder. 
Complexiteit zit ook in jaarlijkse 
aanpassingen. 
Eventueel ook contact met NIRPA. 

2019031405 SBR roadmap 2020 
De tekst van deze roadmap is met de stuurgroep gedeeld. De vraag is 
of de stuurgroep voorstellen heeft voor tekstaanpassingen  

Afgehandeld. MK deelt eventuele 
nieuwe roadmap SBR met 
stuurgroep. 

2019031406 Agenda plenaire bijeenkomst 18 juni 2019 
De agenda van het Auditfile Platform wordt in kleiner comité 
voorbereid. 

Deze bijeenkomst is verplaatst naar 4 
oktober. 

2019031407 Communicatie 
Een Engelstalige concepttekst met historie over en stand van zaken 
van het Auditfile Platform zal door FvI worden voorgelegd aan MK en 
daarna aan de hele stuurgroep voordat tot publicatie op de website 
wordt overgegaan. 

Status onbekend. JM doet navraag. 
Wordt niet te lang bij stil gestaan 
verder. 

2019031408 Een datum voor de najaarsvergadering wordt nog vastgesteld Afgehandeld 
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4. Stand van zaken 

 
RGS Beheergroep 

De beheergroep is operationeel.  

Op 4 oktober wordt bètaversie van het Schema gepubliceerd. 

Veel aandacht wordt besteed aan tooling. 

RGS Wonen loopt goed. 

Veel vragen worden vanuit markt gesteld. Daarom wordt gewerkt aan FAQ. 

 

Aansluiting met Auditfile is belangrijk aandachtspunt. Leveranciers lossen het nu niet 

eenduidig op. 

JM geeft aan dat dit een van de onderwerpen is voor het Platform. Naadloze aansluiting is de 

opdracht. 

JU heeft behoefte aan goede uitleg over de huidige oplossing. Jeroen Hartogensis (SIVI) 

neemt contact met JU <actie>. 

 

RGS Taskforce Implementatie en werkgroep Communicatie 

Gerard Bottemanne vordert gestaag met het RGS Ready onderzoek. 

‘’Week van RGS’’ wordt georganiseerd, krijgt vorm. 

 Wat kan ik met RGS? 

 Wat zijn de voordelen van RGS? 

 Hoe implementeer en gebruik ik RGS? 

Event (met sprekers) vindt plaats op 3 december 2019. 

Softwarepartijen worden gestimuleerd om in de rest van de week webinars in te richten met 

concrete oplossingen. 

 

Nagekomen: Er is inmiddels informatie beschikbaar, zie:: 

Video: RGS in gebruik bij Grant Thornton: 

https://www.referentiegrootboekschema.nl/video-rgs-gebruik-bij-grant-thornton 

 

Artikel: ‘Hier kan geen ander systeem tegenop’:  

https://www.referentiegrootboekschema.nl/Actueel/hier-kan-geen-ander-systeem-tegenop 

 

Uitwisselingsstandaard fiscale aangiftesoftware 

Gerard Bottemanne haalde meerdere partijen bij elkaar voor de ontwikkeling van een 

standaard voor uitwisseling van data tussen boekhoudingen en fiscale pakketten. 

De vraag is hoe zich dit verhoudt met andere standaarden/initiatieven. 

Afgesproken wordt dit traject te blijven volgen vanuit de stuurgroep<actie>.  

 

Analytics Library 

Op 27 september bijeenkomst. JJ trekt dit voor de laatste keer. Het initiatief houdt niet op te 

bestaan, maar het is nog niet duidelijk op welke wijze het verder gaat. 

Ongeveer 17 deelnemers hebben zich aangemeld voor de 27ste.  

https://www.referentiegrootboekschema.nl/video-rgs-gebruik-bij-grant-thornton
https://www.referentiegrootboekschema.nl/Actueel/hier-kan-geen-ander-systeem-tegenop
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Bijzondere aandacht wordt geschonken aan data-analyse bij faillissementen. Tijdens de sessie 

zullen 2 curatoren aanwezig zijn om daar hun bijdrage aan te leveren. 

 

Zeker-OnLine 

Dwarsverbanden naar andere normenkaders krijgen meer aandacht. 

 

De EU Cybersecurity Act krijgt veel aandacht.  Een werkgroep van cloud stakeholders 

(CSPCert), die is ingesteld op initiatief van de Europese Commissie, werkte aan een advies voor 

de European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). ENISA staat voor de taak een schema 

voor cybersecurity-certificering voor clouddiensten op te stellen. Het resultaat is een advies van 

170 pagina’s dat de werkgroep op 12 juni 2019 aan de Europese Commissie heeft aangeboden. 

 

Met de Cybersecurity Act krijgt ENISA een nieuwe rol en wordt ze de centrale European Union 

Agency for Cybersecurity. Met andere woorden: ENISA wordt de Europese spin in het web voor 

cybersecurity.  

 

De Belastingdienst startte eerder een proef gestart met softwareaanbieders en het keurmerk 

Zeker-OnLine. Het doel daarbij is om vast te stellen of zzp’ers meer gemak ervaren, met een 

integrale oplossing voor aangiftes en betalingen in gecertificeerde online boekhoudpakketten. 

De softwareleveranciers van ZOL-gecertificeerde applicaties hebben in samenwerking met de 

Belastingdienst voor zzp’ers, de activiteiten: boekhouden, btw-aangifte doen en betalen als 

een logische reeks aan elkaar gekoppeld.  

 

De pilot kende een veelbelovende start en daarom loopt de proef ‘Boekhouden, 

belastingaangifte doen en betalen in één’ door. De duur van deze pilot is 2 jaar, in deze tijd 

worden er meer functionaliteiten ontwikkeld die getest kunnen worden door deelnemende 

zzp’ers.  

 

ISO-ADCS (Audit Data Collection Standard) 
JM heeft hier weinig tijd aan besteed. Trekt samen op met douanecollega’s. Digitect ondersteunt 

dit traject. 

 
5. Auditfile Familie / Plenaire Bijeenkomst Auditfile Platform 4 oktober 

 
Doel is volgende week de Governance strakker neer te zetten. JM leidt de stuurgroep door de 

presentatie die hij gaat geven. 

 

Onderwerpen die aan bod komen: 

 Roadmap: releaseplanning, innovatie; 

 Logistiek: klankbordgroep, frequentie; 

 Bezetting: samenstelling, expertise; 

 Topics: leidende principes, generiek (privacy, exportformaat, kwaliteit), specifiek 

(business rules); 

 Verbinding: kennisdeling, stakeholders, wetgeving. 
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JJ vraagt of de belangen tussen publieke en private belangen nog in balans zijn en of een 

ander niet te zwaar wordt aangezet? Dat laatste is nadrukkelijk niet de bedoeling aldus JM. 

Doel blijft een lichte sturingsstructuur te creëren. 

 

Het aantal aangemelde deelnemers is zeer beperkt tot nu toe. De bijeenkomst gaat wel door. 

 

JM zal een en ander vastleggen in een conceptdocument dat wordt gedeeld in de stuurgroep. 

<actie>. 

 
6. Brief Belastingdienst Versterking Administratieve Keten 

 
JM deelt de brief die ondertekend is door Gerard Blankestijn, algemeen directeur MKB. 
 

De essentie: 

Vanaf 15 augustus startte de Belastingdienst een meerjarig programma voor versterking van 

de bijdrage van de Belastingdienst aan de kwaliteit van de keten. Dit is de keten van primaire 

vastlegging van gegevens tot belastingaangifte en andere 'producten' zoals jaarrekeningen, 

enzovoort. Voor de hele keten is het belangrijk dat het proces in de keten ongestoord, snel en 

veilig verloopt. Normenkaders, standaarden en gestandaardiseerde voorzieningen zijn daarbij 

van groot belang.  

 

De Belastingdienst heeft als doelstelling voor de komende jaren dat ondernemers, te beginnen 

met de kleinere ondernemers, aan hun fiscale verplichtingen zo geautomatiseerd mogelijk en 

'meteen goed' vanuit hun administratie kunnen voldoen. Daarvoor is versterking van de 

kwaliteit van de administratieve keten van groot belang.  

 

Maar die kwaliteitsverbetering met normenkaders en standaardisatie is zeker niet alleen van 

belang voor de belastingaangifte. Het dient een breed belang. Daarom is er al lange tijd 

samenwerking tussen private en publieke partners: ondernemers, softwareleveranciers, fiscaal 

dienstverleners, keurmerkinstanties, banken, Belastingdienst en andere overheidspartijen, etc. 

Standaarden voor de administratieve keten voor ondernemers zijn dan ook geen standaarden 

van de Belastingdienst, maar van de gehele markt.  

 

Programmamanager is Jeroen van Hulten. 

 

De stuurgroep volgt de ontwikkelingen. 

 

7. Samenstelling stuurgroep 

 
MK stelt een uitbreiding van de stuurgroep voor met iemand vanaf de gebruikerskant 

(intermediair) <actie>. Hier wordt positief op gereageerd. 
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8. Volgende bijeenkomst 

 
De volgende stuurgroep vergadering wordt gepland <actie>. 

 
9.  Rondvraag/sluiting 
 

MK sluit de vergadering om 12.10 uur. 

 

 

Actiepunten 

 

Nr. Actie Wie 
2019031403 In 2017 is een document gemaakt voor betere validatie van auditfiles 

'zonder structuur wijziging'. Voorstel FvI: agendeer voor plenaire 
meeting van 2019 een verkennend onderzoek naar wijziging van XAF 
3.2 naar XAF 3.3 waarin de validatie-eisen aangescherpt worden. FvI 
neemt hiertoe contact op met Marco Roskam van Unit4  

Dit actiepunt komt bij JM te liggen. 
HM stuurt contactgegevens van 
Marco Roskam. 

2019031404 JJ spreekt zorgen uit over gebruik/toepassingsgraad. Wat levert XAS 
extra ten opzichte van LA? Is het niet te complex? Verken welke 
analyses niet kunnen worden gedaan als alleen op de aangifte 
gegevens wordt doorgegaan. Ga de mogelijkheden na voor het 
opvangen van dit tekort. 

Fred van Ipenburg heeft dit 
uitgezocht. Deze informatie moet 
breder gedeeld worden. JM pakt dit 
op. Toegevoegde waarde per 
doelgroep wordt helder. 
Complexiteit zit ook in jaarlijkse 
aanpassingen. 
Eventueel ook contact met NIRPA. 

2019031407 Een Engelstalige concepttekst met historie over en stand van zaken 
van het Auditfile Platform zal door FvI worden voorgelegd aan MK en 
daarna aan de hele stuurgroep voordat tot publicatie op de website 
wordt overgegaan. 

Status onbekend. JM doet navraag. 
Wordt niet te lang bij stil gestaan 
verder. 

2019092601 Leg aansluiting RGS & Auditfile Financieel uit. JU heeft behoefte aan goede uitleg 
over de huidige oplossing. Jeroen 
Hartogensis (SIVI) neemt contact met 
JU. 

2019092602 Monitor standaardisatie rond uitwisselingsstandaard fiscale 
aangiftesoftware. 

De stuurgroep. 

2019092603 Leg Governance rond Auditfiles vast en deel dit met de stuurgroep. JM 

2019092604 Regel uitbreiding stuurgroep. MK/JM 

2019092605 Plan volgende stuurgroep vergadering. MK/JM 

 


