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Concept Verslag Plenair Overleg Auditfileplatform  

d.d. 4 oktober 2019 
 

Locatie 

SRA - Nieuwegein 

 

Aanwezig: 

216 Consultants Martin de Bie 

Analys.io Joris Joppe 

Auditfile Factory Robert Stamsnijder 

Belastingdienst  Ronald Achtereekte  

Belastingdienst Bert Sanders 

Belastingdienst Erik van Strien 

Belastingdienst Jan Mekelenkamp 

Belastingdienst René Veenendaal 

Cash Software Olaf Hofstra 

Centric Rob Scheenloop 

King Software Ronald Beverwijk 

NBA Jacques Urlus 

Simple Software F. Haitsma 

SIVI Gerhard Gerritsen (notulist) 

SIVI Jeroen Hartogensis  

SRA Menno Kooreman (voorzitter)  

SRA Tony van Oorschot 

Unit4 Hugo Minnebruiker 

Unit4 Jouke Sjaardema 

Unit4 Ruud van de Munt 

 

1. Opening door voorzitter 

 
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en heet iedereen welkom. Ondanks de 

vrijdagmiddag is de opkomst verheugend hoog. 

 

Agenda 

De agenda wordt niet veranderd.  

 

Voorstelronde 

Iedereen stelt zichzelf kort voor. 

Jan Mekelenkamp neemt het stokje over van Fred van Ipenburg, die met pensioen is gegaan. 

 

Verslagen stuurgroep 

Deze zijn beschikbaar via: 
https://www.softwarepakketten.nl/swpakketten/auditfiles/auditfiles.php?bronw=6 

https://www.softwarepakketten.nl/swpakketten/auditfiles/auditfiles.php?bronw=6
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2. Governance Auditfile Familie 

 
De heer Mekelenkamp licht een en ander toe met behulp van een Powerpoint presentatie, die 

als bijlage bij het verslag beschikbaar is. 

 

In 2015 was de Auditfile familie uitgegroeid tot acht verschillende auditfiles. Daardoor 

ontstond de behoefte aan strategische sturing met behoud van autonomie per auditfile en is de 

stuurgroep Auditfiles opgericht. Sindsdien is veel tot stand gekomen: 

- De specificaties van de auditfiles zijn doorontwikkeld;  

- Meer softwarepakketten bieden de mogelijkheid om een auditfile volgens de laatste 

specificaties aan te maken; 

- Het gebruik van auditfiles is toegenomen; 

- In het open source project Analytics Library wordt een Referentieset Data Analyse 

ontwikkeld en beschikbaar gesteld. 

 

Kortom auditfiles leveren een belangrijke bijdrage aan open standaarden en open 

voorzieningen. 

 

Maar we zijn er nog niet, aldus de heer Mekelenkamp, want er is nog genoeg te doen om de 

auditfiles door te ontwikkelen, bij de tijd te brengen en te houden. Een goede governance 

helpt daarbij. Het is de bedoeling dat er voor elke auditfile: 

- Een klankbordgroep is met adequate bezetting (vertegenwoordiging van stakeholders en 

expertise); 

- Een duo is met een voortrekkersrol (voorzitter en secretaris), bestaande uit één persoon 

namens de stakeholders en één persoon namens de Belastingdienst; 

- Een roadmap en releaseplanning is; 

- Voldoende aandacht is voor de generieke ontwerpen en dat deze, waar nodig, in de 

specificaties verwerkt zijn; 

 

Bij Analytics Library wordt er aan gedacht om op overeenkomstige wijze voor elk domein 

een duo met een voortrekkersrol (voorzitter en secretaris) op te stellen. Dit duo bestaat uit één 

persoon namens de stakeholders en de persoon die namens de Belastingdienst in de 

betreffende klankbordgroep zit. Deze laatste persoon is daarmee de linking pin tussen de 

klankbordgroep en Analytics Library. 

 

Achter de schermen is al een aanzet gemaakt voor de bezetting van de klankbordgroepen en 

duo’s. Maar de bezetting is in principe nog open. Iedere geschikte/gemotiveerde kandidaat 

wordt opgeroepen om zich hiervoor aan te melden. Daarna zal, na overleg en in onderlinge 

afstemming, de bezetting ingevuld worden. 
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De voorlopige voorgestelde samenstelling van de (in te stellen) klankbordgroepen: 

 

Nr. Sub

Nr.

KlankbordgroepVertegenwoordiging Rol of expertise Trekker

- Belastingdienst

- Privaat

Voorzitter

Secretaris

01 01 SoftWareOntwikkelaarsMetKeurmerk Vertegenwoordiging SWO's met Keurmerk

02 01 SoftWareOntwikkelaarsZonderKeurmerk Vertegenwoordiging SWO's zonder Keurmerk

03 01 AuditfileGebruikers Vertegenwoordiging Gebruikersorganisatie

04 KeurmerkOrganisatie Vertegenwoordiging KeurmerkOrganisatie

05 Belastingdienst_OSWO Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB)

06 Belastingdienst_Klantbehandeling Klantbehandeling

07 Belastingdienst_Fiscaal Fiscale wet- en regelgeving

08 Belastingdienst_EDP-audit EDP-audit

09 Belastingdienst_CCT VTS o.b.v AuditfileSpecificaties

10 SIVI AuditfileSpecificaties

Samenstelling AuditfileKlankbordgroep X..

 
 

De heer Mekelenkamp licht diverse aspecten van de governance toe. 

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. 

 

De heer Achtereekte: 

- Auditfile Financieel 3.2 implementatie bleef achter bij verwachtingen. 

- SWO’s zijn persoonlijk benaderd.  

- Deze zachte druk leidde tot aanzienlijke verbeteringen. 

- Nu is 50% van de Auditfiles Financieel gebaseerd op 3.2. 

- Dit is gebaseerd op meta-informatie uit de Auditfiles. AVG speelt hier niet. 

 
De heer Sjaardema vraagt zich af of bezetting niet te zwaar wordt. De heer Mekelenkamp 

geeft aan dat hier pragmatisch flexibel mee kan worden omgegaan. Ook de voorzitter 

benadrukt dat geen zware organisatie wordt opgetuigd. 

 

De heer Gerritsen geeft een korte toelichting op het verbeteren van datakwaliteit in het 

verzekeringsdomein. AFD is de gegevensstandaard voor de Nederlandse 

verzekeringsindustrie. SIVI ontwikkelde recent een standaard ‘’AFD Berichtvalidatie’’. Deze 

levert op basis van algemene XML-standaarden een raamwerk voor berichtvalidatie in twee 

delen: 

1. XML-schema: voor het automatisch uitvoeren van basale validaties. Bijvoorbeeld: 

datatypes en codelijsten voor attributen, het aantal toegestane herhalingen van entiteiten 

en het verplicht of facultatief zijn van attributen.  

2. XPath: voor het opstellen van validaties tussen attributen en/of hun waarden.  

De combinatie van bovenstaande elementen zorgt voor een nauwgezette berichtspecificatie 

die door diverse (deels vrij verkrijgbare) software libraries ondersteund kan worden. 

Als bijlage bij het verslag is een korte toelichting beschikbaar. 
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3. Parellelsessies domeingroepen inclusief terugkoppeling 
 

XAS 

In de eerste helft van het jaar (vanaf april) zijn wijzigingen in de Loonaangifte wel bekend. 

Behoeften van andere afnemers dan de Belastingdienst zijn dan nog niet geadresseerd. 

De vraag is hoe hiermee om te gaan. 

 

Doelen van SRA-kantoren: 

1. Controle door fiscus; 

2. Data-analyse; 

3. Uitwisseling tussen softwarepakketten; 

4. Backup/Archivering. 

 

Behoefte gebruikers 

SRA zou uitvraag kunnen doen bij haar leden. Dit kan vervolgens ingebracht worden. 

XAS kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het controleren van werkkostenregelingen. 

 

Overleg 

Overleg in juni zal voor de hand liggen. 

Op 1 juli zal de consultatieversie van XAS gepubliceerd worden. 

Dit biedt voor de softwareontwikkelaars ruimte/tijd om tijdig te implementeren. 

 

Planning in de tijd 

In juli zijn specificaties van de Loonaangifte definitief, afgezien van de parameters. 

De zomer is een minder geschikte periode om te overleggen.  

 

De consultatie loopt tot eind augustus. 

Op 30 september kan de Auditfile Salaris dan vastgesteld worden. 

 

Wensen van gebruikers kunnen tot 1 mei ingebracht worden. 

Dan resteren 2 maanden om de wensen te beoordelen/te wegen. 

 

Overig 

XAS wordt niet gebruikt voor conversie-doeleinden. 

Kwaliteit: aan de bel trekken indien van kwaliteit issue is. 

Verdere bewaking integriteit: nader bekijken. 

 

Communicatiekanaal 

Auditfiles.nl/Gerard Bottemanne. 
https://odb.belastingdienst.nl/ 
 

Aansluiting bij de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) 

Dit moet nader bekeken worden. 

 

https://odb.belastingdienst.nl/
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XAS2020 

Bespreekpunten worden door SIVI in oktober 2019 op een rij gezet. 

Onder meer gevolgen wet arbeidsmarkt in balans. 

Via e-mail worden betrokkenen geconsulteerd. Eventueel volgt face-to-face overleg. 

 

Implementatiegraad 

Dit is via Gerard Bottemanne opvraagbaar. 

Auditfile is geen wettelijke verplichting. 

Afspraken over ‘’oude jaren’’ is belangrijk punt van aandacht bij switch van 

pakket/loonadministratie. Auditfile dekt bewaarplicht niet af, zoals de AWR dit voorschrijft. 

 

XAF 

Releaseplanning kreeg volop aandacht. Ervaring vanuit RGS beheergroep – ingebracht door 

heer Urlus - wordt meegenomen. Het beheer van de XAF kan lichter georganiseerd blijven 

dan dat van RGS. In het vervolg zal gewerkt worden met consultatieversies. 

 

Wettelijke wijzigingen worden zonder meer doorgevoerd indien relevant. XAF wordt ook 

gebruikt voor dataportabiliteit en data-analysetoepassingen. Marktvragen hierover moeten 

goed besproken worden. Dan moet wel voldoende bezetting zijn. Draagvlak is cruciaal. 

SWO’s moeten zich in ieder geval kunnen uitspreken over implementeerbaarheid. 

Het betrekken van gebruikers is een apart aandachtgebied. 

 

Niet ieder jaar wordt per definitie een nieuwe release uitgebracht. Wel wordt ieder jaar 

vastgesteld of dit nodig is. Het advies is pas te praten over een nieuwe release als de vorige 

versie in zekere bepaalde mate geadopteerd is en wordt toegepast. Nu is het zaak eerst de 

grootste pijnpunten identificeren voordat over andere zaken wordt gesproken. 

 

Verder: 

- Klankbordgroep zou voor plenaire bijeenkomst bijeen moeten komen. Attentiepunt hierbij 

is dat genoeg voorbereidingstijd wordt genomen voor voor de verbindingsonderwerpen.  

- Goede onboarding van wijzigingsverzoeken is belangrijk. Het gaat vooral om leesbaarheid 

voor alle klankbordgroepleden. 

- OSWO nieuwsbrief / Gerard Bottemanne inzetten voor communicatie. 

- Eindgebruikers in klankbordgroep is niet nodig en realistisch. 

- Aandacht voor communicatie met verschillende soorten doelgroepen, ook als deze 

onderling communiceren. 

 

Overig 

- Wie hebben belang bij een Auditfile uit een afrekensysteem? Deze vraag wil de heer 

Mekenkamp adresseren aan fiscale dienstverleners.  

- Voor Rit Registratie zal probleemloos een klankbordgroep ingericht worden. 

 

Korte demo 

Een demo wordt gegeven van het visualiseren van Auditfiles. 
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4. Volgende bijeenkomst 

 
Het volgende platform wordt in juni 2020 gepland. 

 

 

5. Rondvraag 

 
De heer Achtereekte vraagt wat nog meer gedaan kan worden om implementatie te 

stimuleren. De voorzitter vindt dat dit onderwerp om blijvende aandacht vraagt. 

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

 

 

6. Afsluiting door voorzitter 
 

De voorzitter sluit om 15.42 af. Hij dankt alle aanwezigen voor de waardevolle inbreng. 


