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Verslag bijeenkomst “Kennisplatform Administratieve Software” 

Datum: 19 februari 2010 

Door:  Gerard Bottemanne 

 

Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken 

voor de positieve inbreng tijdens de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform Administratieve 

Software op donderdag 11 februari j.l. te Leidschendam.  

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op 

de website www.softwarepakket.nl/kennisplatform  

Meer dan 30 aanwezigen (waarvan ruim de helft afkomstig van softwareleveranciers) hebben deze 

bijeenkomst bijgewoond. Vanwege de beperkte ruimte hebben we een aantal geïnteresseerden 

verwezen naar dit verslag en de mogelijkheid om een volgende bijeenkomst bij te wonen. 

1. Opening 

Rond 13.00 uur is de opening van deze eerste bijeenkomst van dit platform verricht door Arie van 

Bellen, directeur ECP-EPN. Arie gaf tevens een korte uitleg over de rol van ECP-EPN als neutraal 

platform van bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden. Uitgebreide informatie over ECP-EPN is te 

vinden op de website www.ecp-epn.nl 

De volgende organisaties waren vertegenwoordigd tijdens deze eerste bijeenkomst: 

20/20 Vision, ABN AMRO Bank, AFAS ERP Software, ASG, Belastingdienst, Centric, Davilex, Exact 

Software, ING Wholesale Banking, Innolan, Kleisteen, Logius (voorheen GBO.Overheid), Ministerie 

van Economische Zaken, Microsoft, Nederlandse Vereniging van Banken, Platform Elfa, Qics, RBS, 

SnelStart, Quadrant,Twinfield en Unit4.   

2. Inleiding 

Gerard Bottemanne van GBNED heeft, mede namens ECP-EPN een korte inleiding gegeven, waarbij 

het volgende aan de orde is gekomen.  

De belangrijkste doelstellingen, te weten: 

• Kennisoverdracht richting softwareleveranciers. 

• Uitvragende partijen duidelijk maken welke vragen, opmerkingen en suggesties er zijn vanuit 

softwareleveranciers. 

Uiteindelijk moet dit leiden tot het verrijken van administratieve software ter ondersteuning van 

ondernemers en de uitvragende partijen. Het kennisplatform moet volstrekt neutraal opereren, daarom 

bedankt Gerard ECP-EPN voor haar rol bij dit platform. 

Op dit moment staan de volgende thema’s centraal binnen het kennisplatform: 

- Digipoort (voorheen OTP) 

- Standard Business Reporting (SBR) en XBRL 

- Elektronisch factureren 

- Horizontaal toezicht Belastingdienst 

- SEPA 

- Standaard interface met financiële systemen.  

Het laatste punt is ingebracht door een leverancier van branchespecifieke software voor de 

Taxibranche die te maken heeft met een koppeling met meerdere financiële pakketten. 
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De aanwezigen hebben op dit moment geen aanvullende punten die aan de orde kunnen komen. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn van bovenstaande 3 thema’s behandeld te weten: 1) Digipoort en 

SBR, 2) SBR en banken en 3) SEPA. Andere thema’s komen een volgende keer aan de orde. 

Tijdens de inleiding komen kort de volgende punten nog aan de orde: 

1. Elektronisch factureren is inmiddels veel over geschreven. Overheid gebruikt Digipoort 

daarvoor. Maar er is geen overeenkomst over transportstandaard en adressering door Billing 

Service Providers gemaakt. Dat maakt het voor ondernemers en leveranciers van 

administratieve software niet eenvoudiger. 

2. Overheid heeft minimum eisen gesteld aan eFactureren. En accepteert daarbij meerdere 

standaarden, zoals UBL, UN/CEFACT, GS-1 en standaard voor de uitzendbranche. 

3. Digipoort en SBR 

Ineke Jansen en Johan Mastenbroek zijn namens Logius aanwezig. Mede aan de hand van een 

presentatie door Ineke komt het volgende aan de orde: 

1. Medio 2009 is het Nederlands Taxonomie Project (NTP) verder gegaan onder de naam SBR 

programma, dat staat voor Standard Business Reporting (SBR). In navolging van Australië die 

de naam SBR introduceerde. Er zijn 4 afnemende partijen aangesloten op het convenant dat 

de overheid voor SBR/XBRL heeft afgesloten, te weten: Belastingdienst, KvK, CBS en 

Banken. 

2. Eind 2009 is de uitvoering van het SBR project overgenomen door Logius (voorheen 

GBO.Overheid genoemd). De aantallen berichten in XBRL bleven uit. Logius beheert zowel 

de Nederlandse Taxonomie (zeg maar standaard gegevenswoordenboek) als de proces 

infrastructuur. Bij dit laatste hebben we het dan over Digipoort (voorheen 

OverheidsTransactiePoort – OTP) dat de beoogde opvolger van BAPI is. Met BAPI wordt 

momenteel berichtenverkeer met de Belastingdienst afgehandeld via financiële software. Het 

bekendste voorbeeld van dit laatste is de aangifte Omzetbelasting die door financiële software 

via BAPI elektronisch aangeleverd wordt aan de Belastingdienst. De communicatie met 

Digipoort (en de bankenhub die later in dit verslag aan de orde komt) kan ook lopen via zgn. 

XBRL serviceproviders. Zij fungeren dan feitelijk als tussenstation. Deze laatste partijen staan 

vermeld op www.xbrlmonitor.nl  

3. Uitvragende overheidspartijen hebben een roadmap om SBR berichten elektronisch te kunnen 

ontvangen via Digipoort in XBRL formaat.  

 

De KvK is klaar om te deponeren jaarrekeningen elektronisch te ontvangen in XBRL formaat. 

Dit blijkt inmiddels ook in productie bij meer dan tien intermediairs (accountants-, en 

administratiekantoren), dat op dit moment groeiende is, met name vanuit rapportagesoftware.  

 

Het CBS is klaar om enkele rapportages (MKB ondernemers < 50 werknemers) te ontvangen 

in XBRL formaat. 

 

De Belastingdienst heeft de aangifte OB in productie via XBRL formaat en Digipoort. 

medio april a.s. wordt de aangifte ICP (Intracommunautaire prestaties) in productie genomen.  

Gericht op fiscale aangiftes loopt ook een pilot Verkorte Winstaangifte, waarbij wel sprake is 

van originele productie aangiftes. Corine van Breugel van de Belastingdienst (die namens 

OSWO – ondersteuning Softwareleveranciers - aanwezig is laat weten dat momenteel nog 

sprake is van een ‘gecontroleerde aangifte’. Er worden met individuele softwareleveranciers 
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(en intermediairs) afspraken gemaakt over het aanleveren van de aangiftes in XBRL om deze 

in eerste instantie te testen en gecontroleerd te kunnen volgen bij de Belastingdienst. Hierna 

kan opgeschaald worden naar andere klanten van een softwareleverancier.  

 

Niet iedere softwareleverancier blijkt op de hoogte van testfaciliteiten. 

Als een softwareleverancier wil aansluiten op het doen van elektronische aangifte (we nemen 

even aan OB) via XBRL dan zijn in elk geval 2 stappen nodig: 

 

1. Aansluiting op Digipoort  

Een aansluiting regelen op Digipoort binnen de software (via een webservices). 

(Die software moet daarvoor gereed zijn gemaakt om de OB aangifte in XBRL formaat aan te 

maken). Hiertoe dient contact te worden opgenomen met Logius via 

http://www.logius.nl/contact/ 

 

2. Aansluiten Belastingdienst 

Parallel aan het aansluiten op Digipoort kan gestart worden met het aansluiten 

Belastingdienst. Als je wil starten neem contact op met je accountmanager van het team 

OSWO. 

4. Bij Digipoort moeten ondernemers gebruik maken van een digitaal certificaat, terwijl bij BAPI 

een pincode volstaat die gratis is. Opgemerkt wordt dat ondernemers in het MKB niet zitten te 

wachten om 80 euro uit te geven voor een dergelijk certificaat, temeer daar de huidige 

aangifte via BAPI goed loopt. Intermediairs hebben daarnaast nog te maken met 

autorisatieregisters die door meerdere partijen bijgehouden worden. De vraag is voor wie het 

autorisatieregister eigenlijk bedoeld is en of het dan bij BAPI niet goed geregeld is. Dit leidt tot 

enige discussie, maar feit is dat het autorisatieregister inmiddels een standaard is die ook 

door de banken gebruikt gaat worden. Voor autorisatie en authenticatie wordt verwezen naar 

het programma ‘e-herkenning’ binnen de overheid. 17 februari a.s. is een eerste bijeenkomst 

met convenatpartners om ‘e-herkenning’ verder uit te werken.  

5. De vraag is hoe je partijen motiveert om gebruik te maken van Digipoort? Bij BAPI zijn alle 

kinderziektes eruit en dat loopt goed volgens aanwezigen. Er zijn 2 leveranciers die ook 

fiscale software leveren en zij geven aan dat de Belastingdienst nog geen retourinformatie 

biedt via Digipoort, zoals een elektronische kopie aanslag (EKA genoemd) voor een 

intermediair of een vooringevulde aangifte. Naast Digipoort moet BAPI dan ook nog in stand 

worden gehouden en dat is ongewenst. Voorgesteld wordt om de starten met de aangifte OB 

in XBRL via Digipoort omdat de OB een relatief eenvoudig bericht is en daarmee ervaring 

opgedaan kan worden. Dit wordt niet enthousiast ontvangen door veel leveranciers omdat het 

alleen kostenverhogend en geen voordelen oplevert op dit moment. Wellicht toch verstandig 

omdat dit voor langere termijn alvast de nodige ervaring geeft.   

6. Er wordt gevraagd naar advies hoe een instance document in te bouwen. De meningen lopen 

daarover uiteen in de zaal. Zowel hard-coded als via XBRL-tools worden oplossingen 

genoemd. Bij een aangifte OB en ICP die relatief weinig elementen bevatten, en ook niet snel 

zullen wijzigen, kan hard coded een oplossing zijn.  

7. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid om XBRL berichten via het BAPI-kanaal aan te 

leveren en XML-berichten via Digipoort. Leveranciers hebben dan de mogelijkheid om eerst 

XBRL of Digipoort in te bouwen in hun software, in plaats van beiden tegelijkertijd? Op deze 

vraag is niet direct antwoord te geven en wordt uitgezet bij Logius.  

De presentatie van Ineke maakt duidelijk dat Digipoort ook gebruikt  wordt voor andere 

berichtenstromen dan via XBRL. Bijvoorbeeld eFactureren richting overheid via UBL.     
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Specifieke sessie Digipoort/XBRL 

Er is vanuit de zaal duidelijk behoefte aan meer technische voorlichting over Digipoort en XBRL. 

Afgesproken wordt dat Johan Mastenbroek en Ineke Jansen een specifieke sessie zullen beleggen 

omdat er nu geen tijd is om daar dieper op in te gaan. Datum en tijd worden nader aan u gemeld.   

De presentatie van Ineke staat online op de website van het kennisplatform. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.sbr-nl.nl. 

4. SBR en banken 

Igno van Dekker van de ABN AMRO bank geeft een mondelinge toelichting/presentatie, waarbij het 

volgende aan de orde komt: 

1. ABN AMRO, Rabo en ING zijn participanten van het SBR-bankenprogramma. 

2. De kredietrapportage in XBRL is gebaseerd op de jaarrekening op fiscale grondslagen, 

aangevuld met een aantal gegevens die van belang zijn om de kredietbeoordeling te kunnen 

uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren, een 

nadere specificatie van materiële vaste activa, zoals de WOZ waarde van onroerend goed. 

Door dit laatste wordt inzicht verkregen in het verschil tussen de fiscale waarde en de 

marktwaarde. De uitvraag is gericht op intermediairs om de kredietrapportage te leveren. Igno 

noemt dit 4 diensten in 1, n.l.: gegevens voor KvK, Belastingdienst, CBS en banken. Er wordt 

onderscheid gemaakt in kredietobligo’s  tot één miljoen euro en kredietobligo’s van meer dan 

één miljoen euro. Dit laatste is maatwerk. De kredietrapportage in XBRL is vooral bedoeld 

voor kredietobligo’s tot één miljoen euro, te verstrekken aan bedrijven die vallen in de 

categorie “kleinbedrijf”, comform BW2 titel 9 (criteria: omzet max. €, 8,8 mln., aantal 

werknemers minder dan 50 en een balanstotaal van max. € 4,4 mln.). De doelstelling is 

uiteindelijk om deze bedrijven per kerende post uitsluitsel te kunnen geven over de 

kredietaanvraag. Hoe banken de scores bepalen is niet openbaar. Dit valt ook buiten de 

scope van de doelstelling van dit kennisplatform en is meer een onderwerp op beleidsniveau. 

Wel komt even aan de orde dat de beoordeling van een startende onderneming anders zal 

zijn en niet naar kredietrapportage in XBRL wordt gevraagd. Als een ondernemer komt met 

uitbreidingsplannen worden aanvullende gegevens opgevraagd. Voor bestaande bedrijven 

wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van 6 jaar historie.  

3. Slecht weinig aanwezigen hebben notie genomen van de uit te vragen gegevens voor de 

kredietrapportage. Gerard Bottemanne verwijst naar het document “gebruikershandleiding 

kredietrapportage 2009” dat via internet vrij beschikbaar is. In ieder geval via 

www.rapportageportaal.nl onder de menukeuze “Taxonomie”.  

4. De vraag wordt gesteld waarom “vliegtuigen” en “schepen” onderdeel uitmaken van de 

kredietrapportage als deze is bedoeld voor het kleinbedrijf?  

In de toekomst zal de kredietrapportage voor middelgrote en grote bedrijven gelden en daar is 

alvast rekening mee gehouden. Gegevens die niet van toepassing zijn hoeven ook niet 

gemeld te worden. 

5. De vraag is of de gevraagde informatie in een financieel pakket aanwezig is? Igno vertelt dat 

de uitgevraagde informatie is afgestemd met accountantskantoren en feitelijk binnen een 

bedrijf aanwezig moet zijn.  

6. Met het oog op assurance benadrukt Igno dat het bestaan van autorisatieregisters van belang 

is. Via het autorisatieregister kan gecontroleerd  worden of een intermediair door de 

ondernemer gemachtigd is een rapportage van  de ondernemer naar een uitvragende bank te 

zenden. Het controleprogramma van de banken zal anders zijn dan dat van de 



5 

 

Belastingdienst. Banken werken op dit moment aan een eigen control framework met criteria 

waaraan voldaan moet worden (met name door intermediairs). 

7. Voor het aanleveren van de kredietrapportage in XBRL aan de banken wordt gebruik gemaakt 

van een eigen procesinfrastructuur, onder de naam “bankenhub”. Voor deze  infrastructuur 

gelden daarvoor echter dezelfde koppelvlakspecificaties als voor de Digipoort die de overheid 

gebruikt en ook maken de banken gebruik van dezelfde authenticatie als autorisatiemiddelen, 

te weten digitale certificaten die aan dezelfde eisen als bij Digipoort moeten voldoen en het 

autorisatieregister. 

8. Op dit moment wordt met een koplopersgroep pilots uitgevoerd. Deze koplopersgroep bestaat 

uit een beperkt aantal softwareleveranciers en intermediairs die tevens convenantpartner zijn 

van Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst. Deze laatste voorwaarde wordt vanaf april los 

gelaten. De uiteindelijke doelstelling is dat in 2012 80% van de kredietrapportages 

elektronisch aangeleverd wordt. 

Voor meer informatie verwijst Igno naar de website www.rapportageportaal.nl die recent online is 

gegaan. Voor softwareleveranciers die willen aanhaken aan dit initiatief of nadere informatie wensen 

zullen we op www.softwarepakket.nl/kennisplatform de contactgegevens melden zodra die ons 

bekend zijn.  

5. SEPA 

Frans van Beers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  gaat in op SEPA. Frans geeft 

aan dat het belangrijk is dat partijen met SEPA aan de slag gaan en noemt dat  o.a. een tweetal 

ministeries SEPA al ingevoerd hebben. Als softwarebedrijf dat klaar is voor SEPA wordt SAP 

genoemd. Aan de orde komt ook dat de Acceptgiro blijft als betaalmiddel binnen SEPA omdat met 

name fondswervers e.d. daar veel gebruik van maken. 

Op basis van de vraag wat pakketleveranciers verwachten van de bancaire sector komen de volgende 

reacties en opmerkingen naar voren: 

1. De huidige IBAN-BIC service om een rekeningnummer om te laten zetten in een IBAN en BIC 

kan handmatig per rekeningnummer of door het opsturen van een bestand met meerdere 

Nederlandse rekeningnummers (zie www.ibanbicservice.nl).  

De vraag is of dit via een ‘webservices’ gecontroleerd kan worden vanuit de software? Dit 

laatste blijkt niet mogelijk.  

2. Voor controle op juistheid IBAN is een standaard check die ingebouwd kan worden in de 

software, te weten “97 modulus” (ook wel 97 proef genoemd). In alle landen die IBAN 

gebruiken is deze controle het zelfde. Wel verschilt de lengte van het rekeningnummer per 

land. 

3. De duale periode (lokale en SEPA naast elkaar) is inmiddels begonnen.  

Sinds 28-1-2008 operationeel voor Europese overschrijvingen 

Vanaf 1-11-2010 voor Europese incasso opdrachten in heel Europa, vanaf 1-7-2010 reeds in 

Nederland. 

Er is nog geen einddatum vastgesteld waarop de nationale betaalsystemen volledig 

vervangen zullen zijn door SEPA. 

4. Enkele aanwezigen blijken bezig met SEPA. Opgemerkt wordt vanuit leverancierzijde dat 

SEPA binnen de standaard meerdere opties kent die per bank verschillend worden 

toegepast. Bij de aanwezigen is behoefte aan een meer eenduidige toepassing. De vraag is 

waarom banken niet eenduidig naar buiten treden en niet allen één zelfde standaard hebben. 

Als voorbeeld wordt verwezen naar België waar één standaard geldt, te weten Isabel. De 
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vraag aan Frans is of vanuit de NVB nagegaan kan worden of ook in Nederland één 

standaard door de banken gehanteerd kan worden en zo nee waarom niet en wat de 

afwijkingen per bank zijn. 

5. Even komt reconciliatie aan de orde. Maar wordt als van latere zorg beschouwd door de 

aanwezigen. 

6. Het blijkt niet voor alle leveranciers even eenvoudig om per bank de juiste afdeling of 

contactpersoon te spreken over SEPA. Een advies is op de website www.sepanl.nl een 

SEPA contact per bank te melden. Evenals een overzicht van de verschillen in SEPA 

implementatie tussen de banken onderling. Dan hebben softwareleveranciers in één keer 

inzicht wat ze moeten inbouwen. 

De presentatie van Frans staat online op de website van het kennisplatform. 

Voor meer informatie over SEPA wordt verwezen naar de website www.sepanl.nl  

6. Afsluiting 

Rond 17.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 

Aanwezigen blijken positief over dit initiatief. 

De eerste bijeenkomst wordt na afloop geëvalueerd en op basis daarvan wordt een volgende 

bijeenkomst gepland.  

 

Dit verslag, alsmede de presentaties zijn te vinden op www.softwarepakket.nl/kennisplatform. 

Op deze website vindt u ook enkele contactgegevens. 

Per email worden genodigden en geïnteresseerden verder op de hoogte gehouden. 

Voor vragen over het Kennisplatform Administratieve software kan in elk geval contact opgenomen 

worden met: 

ECP-EPN (Jelle.attema@ecp-epn.nl) 

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met Gerard Bottemanne, per email 

ghb@gbned.nl of mobiel 06 10069402. 
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Bijlage 

Aandachtspunten en openstaande vragen: 

 

Volgnr Aandachtspunt of vraag Gesteld aan 

01 De mogelijkheid om XBRL berichten via het BAPI-kanaal 

aan te leveren en XML-berichten via Digipoort. Zodat 

overgang naar XBRL en/of Digipoort gefaseerd kan. 

Logius 

Belastingdienst 

02 Specifieke sessie Digipoort/XBRL Logius 

03 Er blijken meerdere SEPA standaards gebruikt te worden 

in Nederland. De vraag aan Frans van Beers is of vanuit 

de NvB nagegaan kan worden of ook in Nederland één 

standaard door de banken gehanteerd kan worden en zo 

nee waarom niet en wat de afwijkingen per bank zijn. 

NvB 

04 Zo mogelijk op de website www.sepanl.nl een SEPA 

contact per bank te melden. Evenals een overzicht van 

de verschillen in SEPA implementatie tussen de banken 

onderling. 

 

NvB 

 


