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Verslag bijeenkomst “Kennisplatform Administratieve Software” 

Datum bijeenkomst: 29 september 2011 

Datum verslag: 7 oktober 2011 

Door:    Gerard Bottemanne 

 

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

Nederland bedanken voor de gastvrijheid. Vanwege de grote belangstelling (meer dan 60 

personen) zijn we op het laatste moment uitgeweken naar een andere locatie, te weten: 

Bouwend Nederland te Zoetermeer. 

Dat sprake was van een grote belangstelling kwam voor een belangrijk deel door het feit dat 

het XML Platform (initiatief van onder meer Belastingdienst en SRA, zie 

www.softwarepakketten.nl/xmlplatform) heeft geparticipeerd in deze bijeenkomst. Hetgeen 

bijzonder op prijs is gesteld. 

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform worden on-line 

bijgehouden op de website www.softwarepakket.nl/kennisplatform  

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: 

1. eHerkenning binnen de bouwsector 

Joppe Duindam van Bouwend Nederland beet de spits af van de bijeenkomst met een 

presentatie over de wijze waarop Bouwend Nederland en de bouwsector eHerkenning 

hebben ingezet in combinatie met elektronisch factureren. Joppe geeft in zijn presentatie aan 

dat bouwbedrijven (van groot tot klein) in de regel meer inkoop- dan verkoopfacturen 

hebben. Het (automatisch) ontvangen en verwerken van inkoopfacturen maakt dan ook een 

belangrijk onderdeel uit van elektronisch factureren in de bouw. Het gaat zowel om facturen 

in XML als PDF formaat. Voor elektronisch factureren in de bouw wordt gebruik gemaakt van 

Z-factuur (totaaloplossing voor het bedrijfsleven voor het versturen, ontvangen en beheren 

van elektronische facturen), zie www.zfactuur.nl. Z-factuur werkt in feite als een BSP (Billing 

Service Provider) die regelt dat facturen van afzender bij ontvanger terecht komen. 

Opgemerkt wordt dat BSP‟s onderling nog geen standaard hebben, maar dat inmiddels het 

„One invoice netwerk‟ is opgericht door BSP‟s. Richting overheid wordt UBL2 formaat 

ondersteund via Digipoort. Er is ook sprake van een „self service portal‟ voor bijvoorbeeld 

ZZP‟ers die elektronisch willen factureren aan de BAM. De kosten van dit laatste bedragen 

30 cent per (verzonden) factuur. Bij grote(re) volumes wordt dit goedkoper. In elk geval al 

goedkoper dan een postzegel om een factuur per post te verzenden.  

Tijdens de ontwikkeling van eFactureren binnen de bouw kwam eHerkenning ter sprake. Het 

factureren werkt los van een „login module‟ op basis van eHerkenning, te weten „Z-Login‟, 

zoals deze laatste module ook voor andere zaken gebruikt kan worden. Zo wordt 

eHerkenning ook gebruikt om in te loggen op het ledendeel van de website van Bouwend 

Nederland. 

 

Het laagste niveau om in te loggen op basis van eHerkenning (gebruikerscode en 

wachtwoord) kost relatief weinig en kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld: online 

vergunningen en subsidie aanvragen. Voor het gebruik van „Z-Login‟ wordt op dit moment 

http://www.softwarepakketten.nl/xmlplatform
http://www.softwarepakket.nl/kennisplatform
http://www.zfactuur.nl/
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eenmalig 5 euro administratiekosten gerekend. Voor hogere niveaus (t/m een gekwalificeerd 

certificaat – dat dienst kan doen als elektronische handtekening) gelden andere tarieven. 

Geconcludeerd kan worden dat Bouwend Nederland en de bouwsector duidelijk koploper is 

op het gebied van elektronisch factureren en eHerkenning. Een initiatief dat wellicht door 

meer branches gevolg zal krijgen. 

2. PKIoverheid certificaten en BAPI 

Mede refererend aan de recente besluitvorming van de Belastingdienst om BAPI-PIN en het 

gebruik van BAPI verzamelcertificaten uit te faseren gaf Gerard Bottemanne van GBNED 

een korte presentatie (feitelijk bedoeld voor intermediairs tijdens het Jaarcongres ICT 

Accountancy op 29 sep 2011) over genoemde besluitvorming. Enkele Highlights uit de 

presentatie zijn: 

 Uitfaseren BAPI-PIN (na bovenstaande vervanging) Huidige indicatie: in eerste 

kwartaal 2012. 

 Uitfaseren gebruik van één BAPI-certificaat vanuit portaal of softwarepakket 

(„verzamelcertificaat). Huidige indicatie: 1 januari 2013. 

 Overgang van BAPI naar Digipoort; 

- IB/VPB verplicht vanaf 1-1-2013 

- OB/ICP voorlopig op vrijwillige basis 

- LH (nog) geen datum bepaald 

 PKIoverheid maakt onderscheid tussen persoonsgebonden- en services certificaten. 

Het grote verschil tussen beiden is dat een persoonsgebonden certificaat onder de 

uitsluitende controle gehouden kan worden door de ondertekenaar. Bij een services 

certificaat staat het certificaat feitelijk op een server en is de uitsluitende controle niet 

gegarandeerd. 

 

Belangrijke attentiepunten:  

- PKIoverheid Services certificaat voor communicatie Digipoort en BIV; 

- PKIoverheid Services certificaat maar op één server installeren; 

- PKIoverheid Services certificaat geldt niet als elektronische handtekening; 

- PKIoverheid persoonsgebonden certificaat (zoals een beroepscertificaat) geldt wel  

   als elektronische handtekening; 

- Meerdere aanbieders van PKIoverheid certificaten; 

3. eHerkenning 

Jelle Attema van ECP-EPN heeft een presentatie gegeven over eHerkenning. Hierbij kwam 

aan de orde dat Frans Heemskerk (voorzitter ECP-EPN) in de securityraad deelneemt. Een 

belangrijke vraag tijdens de presentatie is wat we met eHerkenning moeten? Belangrijk is dat 

de Belastingdienst mee gaat doen met eHerkenning.  

Aan de orde komt dat eHerkenning met een pseudoniem werkt en dat voor leveranciers van 

bijvoorbeeld online boekhouden niet duidelijk is welke functie is toebedeeld aan de houder 

van een token.  
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4. Horizontaal toezicht en software 

Rex Arendsen van Belastingdienst gaf een presentatie in het kader van Horizontaal Toezicht 

(HT) en software. De essentie is dat ZZP‟ers met goede software veel werk uit handen wordt 

genomen. „Compliance inside‟ wordt genoemd en „voor de bal komen‟. Het belang van de 

Belastingdienst is een goede aangifte als de ZZP‟er zijn administratie goed kan doen 

(ondersteunt door de juiste software). Traditioneel wordt gekeken naar beveiliging van 

software (bestand tegen hackers), voldoen aan de bewaartermijn en tracking en tracing van 

boekingen. Het gaat bij HT ook om de kwaliteit IN de software, met name door regels met 

dezelfde definitie (kennis, regels en standaarden). Tijdens de presentatie kwam het volgende 

aan de orde:  

 Gezamenlijk rekenregels definiëren; vanuit de zaal werd geopperd om dergelijke 

regelregels als webservices beschikbaar te stellen vanuit de Belasting.  

 Er wordt opgemerkt dan er nu sprake is van één aangifte met vele regels. Waarom 

geen eenvoudige aangifte (IB-winst) voor de doorsnee ZZP‟er? 

 Er wordt gerefereerd aan een pilot in de loonketen die op de rol staat; het gaat dan 

om wetteksten die omgezet worden in programmaregels. Er is dan sprake van een 

geformaliseerde uitlevering van de regelgeving met geautomatiseerde verwerking in 

(salaris)systemen. In dit verband komt het begrip „regelspraak‟ aan de orde. Volgens 

een van de aanwezigen was dit idee zo‟n 6 jaar geleden al aan de orde. Wellicht is 

het in 2020 gemeengoed. Het grootste deel van het werk zit bij de 

softwareleveranciers. 

  Een keurmerk voor softwarepakketten (boekhoudsoftware) voor zzp‟ers komt aan de 

orde. Hierover is al wat langer contact tussen Belastingdienst en softwareleveranciers 

onder het motto „zeker online‟. Het gaat in eerste instantie om een keurmerk voor 

online boekhoudpakketten. Met als belangrijkste doelstelling: zelfredzaamheid van 

zzp‟ers. 

 De vraag komt aan de orde of de innovatie bij de Belastingdienst zit of bij de markt? 

Volgens de Belastingdienst bij de markt en volgens aanwezigen (de markt) bij de 

Belastingdienst. Op dit punt lijkt nog verder overleg nodig. Wat betreft standaardisatie 

wordt ook gerefereerd aan het sociaal secretariaat in België en de Isabel standaard in 

België. 

5. XML Platform 

Jan Bijl, voorzitter van het XML Platform geeft een korte introductie. 

Het XML Platform is ontstaan in 1999. Zo‟n 25 leveranciers waren hierbij betrokken. Na zo‟n 

9 maanden zag de eerste versie van de Auditfile (toen nog in Ascii-formaat) het licht. 

Inmiddels zijn we aanbeland bij versie 3.1 (in XML). Met een feestelijk tintje neemt Jan Bijl na 

12 jaar afscheid van het XML Platform en wordt de voorzittershamer overgedragen aan 

Harold Kinds van het SRA. Harold Kinds spreekt zijn lof uit over Jan en ook Theo Klarenbeek 

bedankt Jan namens de Belastingdienst voor zijn inzet.  

Harold Kinds neemt het eerste deel van een presentatie over de XML Auditfile Financieel 

voor zijn rekening. Het volgende komt hierbij aan de orde: 
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 De wens vanuit het platform is dat alle softwareleveranciers voor de XML Auditfile 

Financieel versie 3.1 inbouwen. Voor technische documentatie over de inbouw van 

de Auditfile (financieel en anderen) wordt verwezen naar de online community van de 

Belastingdienst, www.oswo.nl . 

 Het verschil tussen XBRL-GL (Global Ledger) en de XML Auditfile Financieel komt 

aan de orde. Harold is hierover vrij duidelijk: “De Auditfile werkt!”. 

 De ontwikkeling van de Auditfile viewer (waar de inhoud van een auditfile via het 

scherm op een logische en leesbare wijze opgevraagd kan worden) is een tijd 

geleden stopgezet door de Belastingdienst. Inmiddels is er een alternatief 

voorgedragen, te weten: Qdac XML Converter. Deze tool werkt lokaal op een PC en 

is eenvoudig te downloaden via de website http://www.qdac.net/xmlconverter/. 

Jaap Thesing van de Belastingdienst (en tevens ontwikkelaar van de Qdac XML Converter) 

neemt het tweede deel van de presentatie over de XML Auditfile voor zijn rekening. Jaap is 

EDP Auditor bij de Belastingdienst en liep tegen het feit aan dat lang niet alle aangeleverde 

auditfiles door ondernemers ook daadwerkelijk zijn te gebruiken door de Belastingdienst. 

Jaap heeft in zijn vrije tijd het product Qdac ontwikkeld, waarvan de XML Converter deel 

uitmaakt. Deze laatste is nogmaals gratis beschikbaar. Jaap geeft een demo van de  Qdac 

XML Converter. Tijdens de presentatie van Jaap komt het volgende aan de orde: 

 Via XSD zou meer validatie van de XML Auditfile afgedwongen moeten worden. 

 De XML Auditfile kent op dit moment ook een variant voor kassasystemen (XAA) en 

Salarissystemen (XAS). In ontwikkeling is een XML Auditfile voor rittenadministraties 

en voor logistieke systemen (voorraad beweging). 

 Er wordt gevraagd naar een validatieservices voor de Auditfiles. Deze laatste wordt 

geboden door ABZ namens de Belastingdienst.  

 Er wordt voorgesteld om een lijst bij te laten houden door de Belastingdienst op basis 

waarvan Auditfiles afgekeurd worden. De inzender van de foute Auditfile kan dan 

anoniem blijven. Maar op deze wijze ontstaat er wel een lijst met aandachtspunten 

voor softwareleveranciers. Opgemerkt wordt dat een dergelijke terugkoppeling aan 

softwareleveranciers van salarissoftware al bestaat. 

Algemene informatie over het XML Platform is te vinden op 

www.softwarepakketten.nl/xmlplatform  

 

6. Afsluiting 

Rond 17.15 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel.  

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. 

http://www.oswo.nl/
http://www.qdac.net/xmlconverter/
http://www.softwarepakketten.nl/xmlplatform
http://www.softwarepakket.nl/kennisplatform
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Voor vragen over het Kennisplatform Administratieve software kan in elk geval contact 

opgenomen worden met: ECP-EPN (Jelle.attema@ecp-epn.nl) en GBNED 

gerard@gbned.nl. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met Gerard 

Bottemanne, per email gerard@gbned.nl of mobiel 06 10069402.  

Voor vragen over het XML Platform kan contact opgenomen worden met Harold Kinds van 

het SRA (hkinds@sra.nl).  
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