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Boekhouden 2020 

Het ultieme boekhouden 

 

Boekhouden 

zonder  
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Kwaliteit in de Keten 
tot 2012 

Kwaliteit VAN de software  

Kwaliteit IN de software 

EDP-audit 

BAPI 

XBRL-FR 

Loonheffingstabel 

Auditfile 

Aangifte 

gedreven 

TOEZICHT 



Kwaliteit in de Keten 
naar 2020? 

TOEZICHT op kwaliteit IN de softwareketen 

Geen  

aangiftes 

Evidence  

halen 

Betaald is aangegeven 

Maatsch. set 

controle regels 

100%  

automatisch  

boeken 

XBRL-GL 



Cultuuromslag Belastingdienst 

• Verleden 

• Controle 

• Medewerker gericht op 
de inhoud   

• Heden 

• Vertrouwen 

• Medewerker gericht op 
de relatie 



Horizontaal toezicht in het MKB: 

De drie Sporen binnen HT: 
 
 
1 Brancheorganisaties 
 
2   Fiscaal Dienstverleners 
     (accountants, fiscaal adviseurs) 
 
3 SoftWareOntwikkelaars (SWO’s) 

 



Segmenten in het toezicht  2.000 ZGO’s 

11.000 MGO’s 

1.200.000 MKB 



SPOOR 3: HT SWO 

• OPDRACHT: 

 
– Het samen met SWO’s bevorderen van het vervaardigen van 

betrouwbare en controleerbare software als bijdrage in de 
kwaliteit van de keten van transactievastlegging tot aangifte. 



Aanpak HT/SWO 

• aan de voorkant in de keten 

• samen met externe partijen 

• wederzijds vertrouwen 

• duidelijke afspraken 

• verbetering interne beheersing in keten 

• verhoging gegevenskwaliteit 



Effecten 

• administratieve lastenverlichting 

• massale uitvoeringsproblemen voorkomen 

• betere gegevenskwaliteit naar afnemers 

• minder toezicht achteraf nodig 



Zelf een administratie voeren: 
 

• Papier: schoenendoos 

 

• Lokaal geïnstalleerd boekhoudpakket 

 

• Online boekhouden 



De Cloud 
• Vele voordelen voor de Ondernemer 

– plaats- en tijdonafhankelijk werken; 

– altijd de nieuwste versie; 

– geen versiebeheer; 

– snelle update en foutherstel; 

– archivering en bewaarplicht geregeld; 

– herstel bij calamiteiten geregeld; 

– online toegang, FD kan zonder conversies werkzaamheden 
verrichten.  

Nieuwe MKB-ers starten vaak online!! 



Zeker Online 

Ondernemer 

TRANSACTIES 

Papier 

 

Boekhoud 

pakket 

lokaal 

Online 

De Cloud 

Volledigheid Juistheid 
Tijdigheid 

1/1 
31/

12 

Keurmerk: Zeker Online 

http://www.zeker-online.nl 

OB OB OB OB 

IB 

Intelligence 



Wat regelt het keurmerk? 
• gegarandeerde audit trail, back-up en bewaarplicht 

• helpdesk 

• intelligentie in software voor juistheid, volledigheid en tijdigheid 
van boekingen en eindejaarafsluiting 

• eigendom van de data 

• zekerheden voor veilig online verkeer en opslag 

• regelingen voor calamiteiten 

• regeling voor overgang naar andere aanbieder  

• snelle en gemakkelijke toegang tot data van de ondernemer in 
geval van controle (Auditfile, XBRL GL) 

Belangrijk: Softwareaanbieders die het keurmerk voeren  laten zich 
periodiek auditen door onafhankelijke partij. 



Wat streven we na in deze samenwerking? 

• het realiseren van administratieve lastenverlichting en 
lagere uitvoeringskosten 

• massale uitvoeringsproblemen structureel te 
voorkomen of aan begin van de keten op te lossen  

• betere kwaliteit aan de afnemers van onze gegevens 
te bieden 

• ander en minder toezicht achteraf 



Wat kan samenwerking met SAAS-aanbieders 
opleveren? 

• snelle, eenvoudig te realiseren, toegang tot boekhoudingen 

• afspraken tbv adm. lastenverlichting 

• gegarandeerde audittrail 

• gegarandeerde bewaarplicht 

• de mogelijkheid systeemtoezicht in te richten 
 

Maar vooral 
 

Het ultieme boekhouden: 

boekhouden zonder  menselijke tussenkomst 
 



Vragen? 


