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2013: het jaar van de boekhoudsoftware 

Coevorden, 1 januari 2013 

Afgelopen decennia is het maar zelden voorgekomen dat er zoveel zaken impact hebben op 

boekhoudsoftware als in 2013 het geval is. Een aantal koplopers zal al op weg zijn, maar 

voor verreweg de meeste organisaties zal onderstaande nieuw zijn. Een hele uitdaging ook 

voor leveranciers van boekhoudsoftware, waarbij begin 2014 zal blijken wie de eindstreep 

hebben gehaald.  

Eerst noem ik u onderwerpen vanuit de landelijke en Europese overheid, te weten: 

 SEPA en IBAN;  

Het doel van SEPA (Single Euro Payments Area) is dat het onderscheid tussen nationale 

en grensoverschrijdende euro betalingen verdwijnt. Oftewel het elimineren van de 

huidige verschillen tussen de landen in Europa voor de betaalinstrumenten en 

betalingsverkeer infrastructuren. Op dit moment bestaan SEPA betaalinstrumenten naast 

de nationale betaalsystemen. Na migratie zullen er voor euro-transacties, zowel 

grensoverschrijdend als nationaal, alleen nog betalingen op basis van SEPA standaards 

mogelijk zijn. Onze lokale betaalmiddelen als bankoverschrijvingen en incasso gaan dus 

vervangen worden door panEuropese betaalproducten. Als uiterste overgangsdatum 

voor overschrijvingen en incasso’s geldt 1 februari 2014. Hierna worden lokale 

betaalmiddelen niet meer geaccepteerd. 

 

Belangrijk is dat uw administraties en de onderliggende softwarepakketten tijdig geschikt 

gemaakt worden voor de overgang naar SEPA. Enerzijds gaat het om migratie van lokale 

betaalmiddelen (zoals Clieop) naar SEPA en anderzijds om uitbreiding van huidige 

bankrekeningnummers naar IBAN (International Bank Account Number). Speciale 

aandacht is nodig als u werkt met incasso opdrachten. Per(incasso) machtiging moet u in 

uw administratie dan de volgende gegevens opnemen: 

- Kenmerk machtiging (uniek in combinatie met uw incassant ID); 

- Datum en plaats ondertekening; 

- Soort machtiging (eenmalig, doorlopend). 

Lees ook het gratis rapport ‘Van clieop naar SEPA: gevolgen voor uw administratie’. 

 

 BTW aangiftes via SBR; 

Het ‘Standard Business Reporting’ programma  is een programma van de overheid om 

ondernemers hun financiële gegevens elektronisch (op basis van XBRL) te laten 

aanleveren bij: Kamer van Koophandel, Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Om vanaf januari 2014 de BTW aangiftes en ICP opgaves te kunnen 

insturen aan de Belastingdienst vanuit uw boekhoudpakket moet uw software de 

betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. U moet deze aangiftes vanuit 

uw software via Digipoort aan de Belastingdienst kunnen sturen. Digipoort is in dit geval 

de opvolger van de elektronische postbus ‘BAPI’ van de Belastingdienst. Handmatig de 

BTW aangifte en ICP opgave via de website van de Belastingdienst invullen blijft ook 

mogelijk. 

Lees ook het gratis rapport ‘Van BAPI naar Digipoort: SBR/XBRL’. 
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 WKR; 

WKR staat voor ‘Werkkostenregeling’. In de administratie is het van belang de soorten 

vergoedingen en verstrekkingen aan of ten behoeve van personeel te onderscheiden. Er 

wordt veelal vanuit gegaan dat ondersteuning van de WKR met name een 

aangelegenheid is voor de salarisadministratie. Mogelijk omdat de WKR-heffing deel 

uitmaakt van de loonheffing die ook via de salarisadministratie wordt afgehandeld. De 

WKR heeft in elk geval ook direct  invloed op de boekhouding, te weten: 

 

Uitbreiding van het rekeningschema; naar soorten van vergoedingen en verstrekkingen 

met behoudt van de ‘brutoloon’ kosten. Een aandachtspunt is dat de vergoedingen en 

verstrekkingen die vallen onder de werkkostenregeling inclusief BTW geboekt worden. 

Een andere mogelijkheid is een uitbreiding naar kostensoort, kostenplaatsen of een 

andere boekingsdimensie. 

 

Maandelijks bijwerken; de salarisadministratie wordt in verreweg de meeste gevallen 

maandelijks bijgewerkt. Er wordt dan gesproken over maandelijkse verloningsperiodes. 

De boekhouding binnen kleinere MKB bedrijven wordt vaak per kwartaal bijgewerkt of 

zelf per jaar. Een aandachtspunt is dat de boekingen voor de werkkostenregeling altijd 

maandelijks bijgewerkt worden. Dit laatste is van belang om per verloningsperiode de 

juiste kosten te kunnen bepalen voor de werkkostenregeling. 

 

Kasstelsel; voor de loonbelasting, en dus ook voor de werkkostenregeling, geldt het 

kasstelsel (bron: website www.belastingdienst.nl, veel gestelde vragen 

werkkostenregeling). Een declaratie van een werknemer in januari 2012 betreffende 

kosten over 2011 zal voor de werkkostenregeling geboekt worden in 2012. Terwijl de 

kosten voor uw bedrijfsresultaat nog in 2011 meegenomen worden. Feitelijk hebben we 

dan te maken gelijktijdig te maken met het factuur- en kasstelsel. 

 

Veel leveranciers van salarissoftware bieden een extracomptabele functie om de kosten 

vanuit de boekhouding, die betrekking hebben op de werkkostenregeling, nogmaals 

handmatig in te geven. Dat laatste betekent natuurlijk extra handmatig werk. In de meest 

ideale situatie wordt de werkkostenregeling geadministreerd vanuit de boekhouding en 

de salarisadministratie met een automatische gegevensuitwisseling tussen beide 

administraties. 

Lees ook het gratis rapport ‘Werkkostenregeling binnen uw software‘. 

Andere onderwerpen die, hoewel niet verplicht vanuit overheidswege, in 2013 verder zullen 

doorbreken zijn: 

 Cloud computing; 

‘Cloud computing’ staat voor “het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van 

hardware, software en gegevens” (bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing). 

Gericht op software wordt gesproken over ‘SAAS’ dat staat voor ‘Software as a Service’. 

De meeste leveranciers van boekhoudsoftware bieden hun software als SAAS variant. 

Lees ook het gratis rapport ‘(Samen)werken in the cloud‘. 

 

 Mobile computing; 

Mobile computing is het ontsluiten van software op een smartphone of een tablet PC. 
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Steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware leveren 'apps' (programma's die 

speciaal zijn ontworpen voor mobile computing) als aanvullende diensten op hun 

softwarepakketten. Het begrip ‘Management dashboard’ staat hier ook mee in relatie. De 

meeste 'apps' worden ontwikkeld voor Apple's iPhone en iPad en voor smartphones en 

tabletcomputers die draaien met het besturingssysteem Android van Google. Microsoft 

speelt met Windows 8 ook in op mobile computing.  

   

 Scannen en herkennen van boekingsdocumenten; 

Het scannen en herkennen van boekingsdocumenten is een voorloper van elektronisch 

factureren dat hierna kort aan de orde komt. Bij scannen en herkennen wordt gebruik 

gemaakt van OCR dat staat voor ‘Optical Character Recognition’. De tekst van een 

gescand document (zoals een inkoopfactuur of kassabon) wordt herkend met behulp van 

verfijnde patroonherkennings-software die gescande teksttekens vergelijkt met de 

tekenvormen en tekenreeksen in een ingebouwde taalwoordenlijst. Er zijn programma’s 

op de markt om de inhoud van een PDF document om te zetten naar OCR. Ook Adobe 

(de makers van PDF) kent de mogelijkheid in bijvoorbeeld Acrobat 9 om tekst met OCR 

te herkennen. Eenmaal omgezet kunnen letters en cijfers herkend worden. 

 

Nadat een ontvangen boekingsdocument (zoals een inkoopfactuur) is ontvangen en 

gescand wordt gebruik gemaakt van speciale software om de gescande 

boekingsdocumenten te herkennen en te verwerken in de boekhouding. 

Lees ook het gratis rapport ‘Scannen en herkennen van boekingsdocumenten‘. 

 

 Elektronisch factureren; 

Onder elektronisch factureren wordt verstaan "Het op elektronische wijze, in een 

afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op 

elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer". Het op 

elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen wordt ook wel "elektronische 

factuurverwerking"  genoemd. De ontwikkeling en acceptatie van elektronisch factureren 

gaat minder snel dan een paar jaar geleden werd verwacht. Het aanmaken van facturen 

in PDF formaat en versturen per e-mail biedt voor de ontvanger alleen voordelen op als 

deze laatste de ontvangen PDF-bijlage via het hiervoor genoemde ‘herkennen van 

boekingsdocumenten’ verder kan opslaan en verwerken.  

 

De overheid heeft een voortrekkersrol op zich genomen als het gaat om elektronisch 

factureren en richt zich daarbij op dit moment voornamelijk op de grotere factuurstromen 

aan de overheid. Interessant te weten is dat rijksoverheden verplicht zijn facturen 

elektronisch in UBL-formaat te ontvangen via Digipoort (de al eerder genoemde 

elektronische postbus van de Overheid).   

 

 Automatisch bankafschriften uitwisselen; 

De overstap van telebankieren naar internetbankieren is een feit. Nu dient zich een 

volgende ontwikkeling aan, te weten het automatisch inlezen van bankafschriften. De 

ABN Amro bank biedt deze mogelijkheid, inmiddels gevolgd door de Rabobank. In plaats 

van bestanden handmatig up- en downloaden komen de elektronische bankafschriften 

automatisch in uw boekhouding terecht. 
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 Kredietrapportages via SBR; 

Hiervoor is het ‘Standard Business Reporting’ programma  van de overheid aan de orde 

geweest. Als onderdeel van dit programma hebben de banken (ABN-AMRO, Rabobank 

en ING) een kredietrapportage samengesteld in XBRL-formaat. De gegevens voor de 

kredietrapportage worden voor een belangrijk deel ontleend aan de boekhouding. Naast 

informatie uit het grootboek kent de kredietrapportage onder meer de volgende gegevens 

uitvraag: 

- Handelsvorderingen gesplitst naar ouderdom (30, 60, 90, 90+) 

- Handelscrediteuren gesplitst naar ouderdom (30, 60, 90, 90+) 

- Specificatie registergoederen (met WOZ-waarde en datum vaststelling daarvan) 

- Uitsplitsen verplichtingen, zoals: afgesloten huurcontracten, operationele  

  leasecontracten en investeringsverplichtingen. 

- Uitsplitsen vorderingen, zoals vorderingen op aandeelhouders ingeval een (klein) 

  rechtspersoon en vorderingen op onderhandse leningen. 

Boekhoudpakketten zullen dus voorbereid moeten zijn om deze (extra) gegevens vast te 

leggen. Het uitwisselen van kredietinformatie met banken vindt plaats door daartoe 

aangewezen administratieve intermediairs, zoals accountantskantoren, via de BIV 

(Bancaire Infrastructurele voorziening), overeenkomstig de (koppelvlak)specificaties van 

de Digipoort (voor gegevensuitwisseling met de overheid). 

 

 Keurmerk “Zeker Online”; 

Zeker online is een initiatief van leveranciers van online boekhouden, de Belastingdienst 

en ECP (het platform voor privaat/publieke samenwerking). Met het keurmerk kunnen 

ondernemers en administratieve intermediairs rond de ondernemer (accountants-, 

administratie en belastingadvieskantoren) een boekhoudpakket kiezen waarmee ze 

gemakkelijk, veilig en betrouwbaar online (in de cloud) een administratie kunnen voeren. 

Het keurmerk is gebaseerd op een normenstelsel bestaande uit: 

• Juridisch kader 

• IT-Beveiliging 

• IT-Beheer 

• Generieke functionaliteit 

• Specifieke functionaliteit 

De normen komen tot stand in een ‘werkgroep Auditors’, bestaande uit IT–specialisten 

van auditorganisaties (die een rol spelen in de audit van de huidige grote leveranciers 

van online boekhouden) en IT-specialisten van de Belastingdienst. De normen zijn zoveel 

mogelijk ontleend aan bestaande normenkaders. Het keurmerk wordt beheerd en 

uitgegeven door de ‘Stichting Zeker-Online’. Er is een Raad van Toezicht die onder 

andere het normenkader vaststelt.  

Lees ook het gratis rapport ‘Compliance in the cloud in relatie tot horizontaal toezicht‘. 

Is dit nu allemaal nodig? 

De kritische lezer zal constateren dat niet alle genoemde onderwerpen een must zijn om ook 

in 2014 nog een boekhouding te kunnen voeren. Zo kan de BTW aangifte handmatig via de 

website van de Belastingdienst opgegeven worden. Kunnen inkoopfacturen handmatig 

geboekt worden. De boekhouding via een lokaal softwarepakket gevoerd worden. De 

werkkostenregeling mede via een extracomptabele functie om de kosten vanuit de 

boekhouding, die betrekking hebben op de werkkostenregeling, nogmaals handmatig in te 
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geven. En ook de gevraagde gegevens voor een kredietrapportage kunt u natuurlijk 

verzamelen en handmatig opgeven aan uw administratieve intermediair.  

Zoals uit voorgaande blijkt zullen extra handmatige handelingen verricht worden. En een 

lokaal pakket vereist ook de nodige systeembeheeractiviteiten, zoals het installeren van 

updates en het regelmatig maken van een back-up. SEPA lijkt u in elk geval niet aan 

ontkomen, want betalingsverkeer op basis van de huidige lokale bankrekeningnummers is 

met ingang van 1 februari 2014 voltooid verleden tijd. Ik schrijf bewust ‘lijkt u in elk geval niet 

aan te ontkomen’, want er zullen ongetwijfeld softwaremodules op de markt komen als 

koppelstuk tussen ‘oude’ boekhoudpakketten en het ‘SEPA’ betalingsverkeer. Niet echt 

efficiënt allemaal als u het mij vraagt en daarom raad ik u dan ook aan om eens bij uw 

leverancier van boekhoudsoftware te informeren wat de status is van de hiervoor genoemde 

ontwikkelingen. Mogelijk vindt u niet alle ontwikkelingen relevant of heeft uw 

softwareleverancier iets langer nodig dan 2013 of worden niet alle ontwikkelingen 

gehonoreerd, maar dan weet u tenminste wel waar u aan toe bent en kunt u zelf afwegen of 

u wel of niet tijdig moet overstappen naar een ander boekhoudpakket. Ook bovenstaande 

ontwikkelingen doornemen met uw administratieve intermediair (accountants-, administratie- 

of belastingadvieskantoor) is aan te bevelen. 

Meer informatie over genoemde ontwikkelingen is onder meer te vinden via  

www.softwarepakketten.nl en www.ictfinancials.nl  

Door: Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne.  
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