
Digitalisering accountancy België

Digitalisation isn’t an option for accountants… it’s a necessity. 

Inaction is no longer an option. 

Disclaimer : alle voorbeelden zijn fictief of openbaar raadpleegbaar.



Uw spreker :

Christophe Meesters, founder of 
https://www.linkedin.com/in/christophe-meesters

• IAB/ITAA erkend extern belastingconsulent 

• IAB/ITAA gecertificeerd onafhankelijk extern bestuurder 

• IAB/ITAA gecertificeerd kwaliteittoetser

• IAB/ITAA representive & member of the the CFE Tax Technology Committee 

• Insolventiefuncionaris | Mede-curator Ondernemingsrechtbank

• Erkend E-notariaat : notarieel boekhouden    

• Auteur Kluwer uitgeverijen en IAB/ITAA E-zine 

• Gecertificeerd Data Protection Officer, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - registratienummer DXJBHTOG.

• 2020 : Bemiddelaar in sociale & handelszaken, gerechtsdeskundige en vacant rechter-commissaris Ondernemingsrechtbank Antwerpen 

Vragen, opmerkingen : christophe@fiscotax.be

https://www.linkedin.com/in/christophe-meesters
mailto:christophe@fiscotax.be




Bron : https://efactuur.belgium.be/sites/default/files/explorer/elektronische_facturatie_dav_verslag_2017.pdf

Waarom digitaliseren

https://efactuur.belgium.be/sites/default/files/explorer/elektronische_facturatie_dav_verslag_2017.pdf
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UBL (Universal Business Language) is het standaard formaat voor 

elektronisch factureren. Het is een XML bestand die speciaal is uitgedacht 

voor facturen. Een e-factuur is dus géén PDF-bestand.

Een UBL factuur maakt het mogelijk om factuurdata van boekhoudpakket A 

naar boekhoudpakket B te sturen. De UBL factuur kan hierdoor direct 

ingelezen worden zónder handmatige invoering. Zo kunnen maker en 

ontvanger via een UBL factuur met elkaar communiceren zonder dat ze 

elkaar hoeven te kennen.

Het is daarbij mogelijk om via het PEPPOL netwerk e-facturen te sturen 

naar KvK- en OIN nummers. De Nederlandse Overheid stelt dit sinds april 

2019 zelfs verplicht.

Wat is UBL? (Universal Business Language)

https://www.storecove.com/nl/en/features?s=blog-ubl#peppol


Wat is een ‘echte’ electronische factuur 

Papieren factuur Factuur in pdf formaat Elektronische factuur

REAL DEALSTEEDS OMZETTING NAAR UBL-formaat = intensief. 
!! PDF is geen elektronische factuur  !!



Digitaliseren  

IS WEL

REALTIME RAPPORTERING
BETERE (WETTELIJKE) RAPPORTERING
INSCHAKELING LAGERE PROFIELEN

Waarom digitaliseren

Digitaliseren 

IS NIET

GOEDKOPER (!!) 
MINDER INTENSIEF (INDIEN VIA PDF)
SNELLER (INDIEN VIA PDF)

Factuur –> scanner-> pdf -> opladen platform-
>conversie pdf>UBI, nazicht ->opstarten 
boekhoudsoftware, inlezen bestanden, 
nacontrole.



Evolutie van boekhoudsoftware

• Indirecte aanlevering

• Kluwer expert/m+

• Directe aanlevering

• Yuki

• Exact Online

Opkomst platformen

• #digicrowd

• Doccle

• codabox

Nieuw fenomeen =>



Evolutie van boekhoudsoftware

Cloudsoftware 

server on premise (op uw kantoor)

Datalink 



Vergelijking NL RGS                           bron : https://www.referentiegrootboekschema.nl/

en BE MAR (Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel )
bron : https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2250

https://www.referentiegrootboekschema.nl/
https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2250
https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2250


Vergelijking RGS en MAR
(Minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel )
bron : https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2250

https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2250
https://www.cbn-cnc.be/nl/node/2250


Digitalisering van aankoopfacturen



Digitalisering van aankoopfacturen



Evolutie van boekhoudsoftware



Aankoopfacturen

Het IAB ondersteund haar leden in de digitalisering en heeft de tool BilltoBox mee ontwikkeld voor haar leden











Herkenning van facturen



BilltoBox : data staat lokaal op uw server/PC



UBL/werk inlezen in een boekhoudsoftware

To do



UBL/werk inlezen in een boekhoudsoftware



UBL/werk inlezen in een boekhoudsoftware



Nieuwe trend ; platformen die pdf facturen verzamelen

Voorbeeld codabox





Verkoopfacturen

Motiveer, adviseer uw klanten om digitale facturen uit te reiken.

Zo ontvangt u de verkoopfacturen in UBL formaat welke u onmiddellijk kan inlezen in uw 
boekhoudsoftware, geen conversie van pdf naar een UBL formaat (arbeidsintensief)



Motiveer en adviseer uw klanten om digitale verkoopfacturen uit te 
reiken. Zo ontvangt u een UBL bestand dat zo kan ingelezen worden.



Verkoopfacturen

Motiveer en adviseer uw klanten om digitale facturen uit te reiken. Zo 
ontvangt u een UBL bestand dat zo kan ingelezen worden.



Verkoopfacturen : tools voor ondernemers



Een nadenker. Worden accountants softwareverkopers ? 
Een voorbeeld – Horeca. Hoe je klant adviseren ?



Rendement voor 
accountantskantoren start hier



Bankverrichtingen (voorbeeld codabox)



Voorbeeld : codabox bankbestand



Kostprijs codabox



HR platformen

Personeel Zelfstandigen





Digitalisering loonadministratie (personeel & zelfstandigen)

by



Personeelsboekingen





Van accountant naar winstadviseur ?



Van boekhouding naar rapportering







Van boekhouding naar rapportering



Overzicht werkdossier

Opmerking :
kan ingesteld worden per dossier.



Van boekhouding naar rapportering- controle



Van boekhouding naar rapportering- controle



Van boekhouding naar rapportering- controle



Van boekhouding naar rapportering- controle



Van boekhouding naar rapportering- controleC



Van boekhouding naar rapportering- controle



Automatische opmaak van de wettelijke verslagen



Automatische opmaak van de wettelijke verslagen



Van boekhouding naar rapportering

Smartdata : door connectie tussen uw pakketten vermijd u dubbel ingavewerk en fouten



Automatische opmaak van de wettelijke verslagen



Automatische opmaak van de wettelijke verslagen

Wettelijke controles worden gedetecteerd



Wettelijke controles worden gedetecteerd



Automatische opmaak van de wettelijke verslagen



Klant kan/heeft realtime inzage in zijn cijfers
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Klant kan/heeft realtime inzage in zijn cijfers



Klant kan/heeft realtime inzage in zijn cijfers



U kan als accountant gerichter adviseren en vergelijken me vorige jaren/maanden



Van werkdossier naar vennootschapsbelasting



Van werkdossier naar vennootschapsbelasting
Het IAB voorziet haar leden van de nodige checklists om te voldoen aan fiscale controles







Aanmaak vennootschapsdosssier en neerlegging in XBRL-formaat





Van werkdossier naar jaarrekening







Balanscentrale België : vrij raadpleegbaar



Van werkdossier naar rapportering



Ondertekening verslag door zaakvoerder/aandeelhouders



API – connectiviteit tussen softwarepakketten.



Digitaal ondertekenen van stukken ; jaarverslag, jaarrekening, …



Ondertekening verslag door zaakvoerder/aandeelhouders



Kantoororganisatie : opvolging taken 

Nederland : protocol 
AFM











Klantenportaal



Personeelsopvolging en rendement



Databronnen : Intellfin



Databronnen



Databronnen







Databronnen : companyweb



Databronnen : companyweb



Databronnen : companyweb



Databronnen : companyweb



Het electronische aandelenregister
• ESTOX, dank zij mijn Instituut het IAB en Fednot



ESTOX – login (geen misbruik)



Het electronisch aandelenregister - ESTOX



Digitalisering : uitdagingen

• AI

• MACHINE LEARNING

• RPA

• Change management personeelsleden en klanten

• GDPR



TIP : Forum for the Future





Dank voor uw aandacht


