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Locatie 

SRA - Nieuwegein 

 
 

 

Aanwezig Afgemeld 

  

Jaspar Steenman, Gastrofix Andre van Tilburg, Arantek 

Marc van Benthum, Gastrofix E Sanderse, FYN automatisering 

Ewoud de Boer, Rethink.nl  Paul Dumasy, Valk Software 

Ronald Hommes, (Sivi) Karin Valk, Valk Software 

Rashid Groeneveld, CowHills P. Laheij, Van Hessen 

Herold van de Brug, CowHills H. v.d. Plas, Newway 

Frank Vink , CTAC  

Ivo van der Raad, CTAC  

Mathijs van Beurden, Bork Automatisering  

Arjan Walstra, Pharma Partners  

Kees Lafeber, Pharma Partners  

Harold Kinds, SRA  

Fred van Ipenburg, BD  

Ben van der Zwet, BD  

Bart Sanders, BD  

Johan van der Galiën, BD  

 
 
 
Losse aantekeningen 
 
XAA is onder andere een onderdeel van audit data. Er is een ISO project gestart door China weet 
Fred van Ipenburg te melden. Hij maakt deel uit van de NEN normcommissie die Nederlandse 

bijdrage inbrengt. 
 
CowHills meldt: de vraag wordt vnl. gedreven door Retailer, die zit hier niet aan tafel. 
 
Ewout de Boer meldt: “EU harmonisatie?”. Er is behoefte aan standaardisatie. Ten behoeve van 
export en een koppelvlak naar de financiële administratie. XAA mét RGS geeft een flexibele 

oplossing met een groei optie. Praktijk moet dat bewijzen. 
 
Mathijs van Beurden (Bork horeca): XAA Noorwegen voor Domino (in Noorwegen) is gebouwd door 
ETC de producent van de Domino-kassa-software. Kan mogelijkerwijs vrijwel direct in NL toegepast 
worden.  
 
Ronald Hommes: Internationaal iets gezamenlijks ontwikkelen vraagt vanaf de start een 

diplomatieke strategie waarbij alle betrokken partijen ruimte hebben om vanaf het laagste niveau 
te groeien naar een gezamenlijk product: 

 Een woordenboek definiëren 
 Componenten bouwen 
 Hoofdstukken benoemen 

Interessante landen zijn Duitsland, Frankrijk.  
 

 



 
 
Ben van der Zwet: Wellicht zijn het juist de Franchiseketens die behoefte hebben aan 

standaardisatie eerder dan de grootwinkelbedrijven die investeren in een eigen oplossing en die 10 
tot 12 jaar blijven gebruiken. 

XAA – Noorwegen  

Een aanleiding voor deze bijeenkomst is de implementatie van de wetgeving aldaar op kassa-

gebied, waarbij men een auditfile kassasystemen heeft gedefinieerd, die op Nederlandse XAA is 

gebaseerd. Dit biedt kansen voor bredere implementatie en internationale kansen voor meer 

standaardisatie van kassa-data t.b.v. analyse en toezicht.  

 
Verschil XAA Noorwegen – Nederland 

 

Noorwegen SAF-T Cash Register   Nederland XAA   

Digitaal zegel Hashes -  

Hashes - 

Voorgeschreven codering BTW - 

Geen totalen, volledigheid d.m.v.hashes   volledigheid door totalen mee te leveren 
werkt niet als dit berekend wordt. 

- Referentie Grootboek Schema RGS om 
journalisering te kunnen bouwen.  

- Detaillering voorraad, debiteuren. 

  

Op 14 juni 2018 n.m. van 14.30 – 17.00 ook bij SRA organiseert het auditfile platform de jaarlijkse 
plenaire bijeenkomst. Naast algemeen van belang zijnde ontwikkelingen, zal een uur van de 
vergadering besteed worden aan relevante domeingroepen, waaronder ook XAA.  

Actie- / vervolgpunten  
 

Actie Wie Status 

Inbreng in Stuurgroep auditfile platform (7 maart 2018).Tijdens 
die vergadering wordt ook de plenaire bijeenkomst van 14 juni 
besproken.   

Fred van 
Ipenburg. 

Gereed 

Audit professie. Betrekken audit expertise via NBA/NOAB/Novak 
(n.b. NBA zit in de stuurgroep!) en bekende specialisten op 
franchise en grootwinkelbedrijven. 

Belastingdienst lopend 

Contact met Noorwegen.   Johan vd Galiën Gereed 

SWO’s naar Roland Vergelijking Noorse en NL Auditfile: is gedaan 
door Roland: oproep aanvullingen m.n. gericht op SWO’s 

  

EU-niveau via fiscalis e-audit, ZAPAT, Global niveau via ISO (zal 
een TC activiteit worden als uitbreiding op de nu in ontwikkeling 

zijnde standaard die de PC maakt. Er is al een voorstel gaande om 

de huidige ISO projectgroep door te zetten in een TC technical 
committee voor maintenance en uitbreiding 

Belastingdienst  

Wat zijn nu de specificaties van exportfiles m.b.t. 
transactiegegevens. B.v. factuur als verkoop die geaggregeerd per 
kassa per dag, maar ook al per kassabon (met zijn regels??) direct 
opgestuurd moet worden naar een instantie/BD: zijn die data 

elementen ook aanwezig in de auditfile specificaties? 

Johan vd Galiën 
en SWO’s 

 

Fred: harmonisatie op EU-niveau: via fiscalis en ISO, à la domein 
auditfile logistiek 

Fred van 
Ipenburg 

 

Beslissen keuze XAA ; 3.2 consulatie-versie c.q. keuze voor XAA-
variant à la Noorwegen (zonder logistiek  er zijn ontwikkelingen 

voor auditfile Logistiek). 

 Beslissen 

14 juni 
2018 

  


