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Constructieve kennisoverdracht over Digipoort 

Mede op aangeven van het Kennisplatform administratieve software (een initiatief van ECP-EPN en 

onderzoeksbureau GBNED)  is op woensdag 24 maart j.l. een bijeenkomst gehouden door Logius 

(voorheen GBO.Overheid) die volledig in het teken stond van de afhandeling van XBRL-berichten door 

Digipoort. Aan de orde zijn gekomen: de werking van Digipoort in het algemeen, technische- en 

functionele aspecten van Digipoort, procesafhandeling in het kader van SBR, toegang en acceptatie 

(niveaus van beveiliging binnen Digipoort, ontwikkelingen van Digipoort en toepassing buiten SBR. De 

ruim 70 aanwezigen (met name softwareleveranciers) kwamen zeker niet voor niets. Er was sprake 

van een constructieve kennisoverdracht. 

Vanwege het grote aantal belangstellingen is de organisatie op het laatste moment uitgeweken naar 

het Carlton Beach hotel te Scheveningen. Met schitterend weer en uitzicht op het strand van 

Scheveningen zat de stemming er bij de aanwezigen goed in.  

Niels de Winne gaf een toelichting op de agenda. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat deze 

bijeenkomst niet alleen was bedoeld voor kennisoverdracht, maar ook om te inventariseren wat er 

leeft en wat (nog) onduidelijk is? SBR staat in dit verband voor “Standard Business Reporting”, oftewel 

het programma van de overheid om op basis van XBRL op elektronische wijze berichten uit te 

wisselen met overheden. In eerste instantie met Belastingdienst, Kamers van Koophandel en het 

CBS, ondergebracht in het NTO (Nederlands Taxonomie Overleg). De aanwezigen worden ook van 

harte uitgenodigd deel te nemen aan een of meerdere werkgroepen binnen het NTO-programma 

Digipoort is daarbij de generieke infrastructuur. Digipoort is daarbij onderverdeeld in meerdere 

voorzieningen, waar onder de “generieke procesinfrastructuur via SOAP 2008” die momenteel wordt 

ingezet om berichten uit te wisselen met bovenstaande instanties. Wat betreft de Belastingdienst kan 

Digipoort gezien worden als de opvolger van BAPI. 

Alexander Hielkema ging vervolgens uitgebreid in op Digipoort en de mogelijkheden daarvan. 

Alexander gaf aan dat er feitelijk 2 Digipoorten zijn, te weten: 

1. De eerder genoemde Digipoort gebaseerd op SOAP 2008, waarbij op basis van een 

webservices gegevens uitgewisseld kunnen worden. Naast gegevensuitwisseling met de 

hiervoor genoemde organisaties wordt deze poort ook gebruikt voor specifieke 

gegevensuitwisseling met het UWV (op dit moment e-facturen en ziek- en herstelmeldingen) 

en het uitwisselen van elektronische facturen met andere overheidsinstanties op basis van 

onder meer UBL en E-HRM). 

2. Een digipoort op basis van SMTP en FTP voor berichtuitwisseling met Douane, LNV en CBS 

(bloemenstatistiek). 

Vervolgens is Alexander ingegaan op de stappen om aan te sluiten op Digipoort, te weten: 

1. Aansluiten als convenantpartner van het SBR-Programma (is niet verplicht, maar geeft wel 

voorrang bij ondersteuning) 

2. Aanvragen van een Digitaal certificaat 

Het is goed te weten dat onderscheid wordt gemaakt in de volgende Digitale certificaten: 

A. Een certificaat voor degene die een bericht ondertekent (bijvoorbeeld een intermediair) 

B. Een testcertificaat voor het testen van de gegevensuitwisseling met Digipoort 

C. Een certificaat voor de partij die een bericht aanlevert aan Digipoort (bijvoorbeeld een 

XBRL Serviceprovider) 



3. Aanvragen toegang Digipoort 

4. Uitvoeren connectiviteitstest 

Remco van Wijk ging vervolgens in op wat meer technische aspecten in het kader van het gebruik van 

Digipoort voor het SBR-programma. Volgens Remco is ook sprake van een aanleverportaal, maar 

daar wordt verder niet op ingegaan. Wel komen de volgende stappen aan de orde om een XBRL 

document aan te leveren aan uiteindelijk een afnemende instantie: 

1. Vanuit de administratie moet een XBRL-instance document gegenereerd worden. Als het gaat 

om ondersteuning van documenten die bestemd zijn voor de belastingdienst biedt OSWO 

(Ondersteuning Softwareleveranciers door de Belastingdienst) ondersteuning bij de 

beoordeling of sprake is van een logische instance (XBRL document) voor de Belastingdienst. 

Van belang is dat vanuit de administratieve software wordt gewerkt met de juiste versie van 

de NLTaxononomie (Nederlandse Taxonomie, zie www.nltaxonomie.nl). Een niet goed 

‘gemapt’ document kan leiden tot vreemde constateringen bij de Belastingdienst. 

 

2. Maken van een SOAP koppeling voor de aanlevering via Digipoort.  

- De berichtheader dient een X509 certificaat te bevatten. 

- Digipoort heeft testvoorzieningen voor softwareleveranciers en aanleveraars, aangeduid als 

KLAC (Klant Acceptatie omgeving). 

- Voor het testen kan gebruik gemaakt worden van een apart (goedkoper) testcertificaat dat 

aangevraagd kan worden bij de aanbieders van digitale certificaten (CSP’s). 

 

Bovenstaande blijkt lang niet bij iedereen bekend op dit moment.  

  

3. Het gebruik van het autorisatieregister. Uitgelegd wordt  dat het autorisatieregister is bedoeld 

om vast te stellen dat een aanleverende intermediair toestemming heeft van zijn of haar cliënt 

om een bepaald XBRL document aan te leveren aan een uitvragende instantie (bijvoorbeeld 

de aangifte OB aan de Belastingdienst). Het bijhouden van het autorisatieregister is 

overgelaten aan de markt. Er zijn dan ook meerdere autorisatieregisters in omloop. Naast 

berichten kan ook een statusverzoek ingediend worden door een intermediair. Ook voor het 

statusverzoek is het van belang na te gaan of deze intermediair daartoe geautoriseerd is. 

Aanvullend kan een uitvragende partij nog een mededeling doen. 

Op basis van BPM (Business Proces Modellering) is de aanleverprocedure van XBRL berichten 

gedemonstreerd. Duidelijk is gemaakt dat zowel aan de poort controle worden uitgevoerd op 

aanleverende berichten als bij de uitvragende partijen.   

Tijdens de bijeenkomst zijn ook enkele algemene aandachtspunten aan de orde gekomen, zoals: 

1. De beschikbaarheid van voldoende ondersteunende informatie , zoals aansluitvoorwaarden 

Digipoort, handreiking afnemers en gebruikers, een procesbeschrijving en specificatie van de 

koppelvlakken. Deze informatie zal binnenkort beschikbaar komen op www.logius.nl  

2. De belastingdienst kan (nog) geen retourberichten aanbieden aan Digipoort, waardoor 

intermediairs BAPI in stand moeten houden. Een terugmelding van de ontvangst via Digipoort 

kan wel plaatsvinden. 

3. De status (betrouwbaarheid) van de software en functies daarbinnen om XBRL berichten aan 

te leveren aan Digipoort. Voorgesteld is om hiervan melding te maken op www.xbrlmonitor.nl. 

Deze laatste website wordt nu bijgewerkt op basis van informatie van betreffende 

leveranciers, maar een bericht vanuit Logius dat een bepaalde leverancier een (keten)test 

goed heeft door doorstaan biedt natuurlijk aanvullende zekerheid voor afnemers van deze 



software. Aansluitend kunnen afnemende partijen dan melden dat een (test)bericht vanuit een 

bepaald softwarepakket goed is ontvangen. Of Logius en afnemende (overheids)partijen 

hieraan mee gaan werken is niet duidelijk op dit moment. 

4. Intermediairs en ondernemers die voor zich zelf berichten willen aanleveren aan Digipoort 

moeten op dit moment zich zelf ook autoriseren. Voor de toekomst is dit een ongewenste 

situatie die dan ook binnen Logius de aandacht heeft. 

5. Ook ondernemers moeten gebruik maken van een Digitaal certificaat om berichten aan te 

leveren aan Digipoort. De kosten van een dergelijk certificaat zal zeker een drempel zijn voor 

veel ondernemers om hiervan gebruik te maken. 

6. Sommige aanbieders (XBRL Serviceproviders of softwareleveranciers) stellen hun eigen 

digitale certificaat beschikbaar aan intermediairs om berichten aan te leveren aan Digipoort. 

Dat lijkt een ongewenste situatie omdat daarmee de authenticiteit van de aanleverende 

intermediair of ondernemer niet kan worden vastgesteld. De reden van deze werkwijze zou 

zijn dat het aanvragen van een dergelijk certificaat omslachtig is en softwareleveranciers 

belast op hun helpdesk. 

7. Het aanleveren van e-facturen aan meerdere overheidsinstanties bevindt zich op dit moment 

nog in een testfase.  

Tijdens de presentaties is een verwijzing gemaakt naar de volgende websites: 

www.sbr-nl.nl  

www.nltaxonomie.nl  

Bij Logius kan men terecht voor: 

1. De Nederlandse Taxonomie in het kader van het SBR-programma 

2. Technische specificaties van Digipoort (koppelvlakspecificaties) 

3. Ondersteuning SBR-programma en Digipoort.  

Het servicecentrum van Logius is te bereiken via servicecentrum@logius.nl of per telefoon via 0900-

5554555. 

De aanwezigen kregen verder de brochure “SBR in een notendop” uitgereikt.  

Hoewel nog een aantal aandachtspunten opgelost moeten worden kan gesproken worden van een 

bijeenkomst die op een positieve wijze heeft bijgedragen voor de verdere adoptie van XBRL in 

Nederland. En softwareleveranciers staat niets in de weg om met XBRL en het aansluiten op Digipoort 

aan de gang te gaan. Het Kennisplatform Administratieve software (zie 

www.softwarepakket.nl/kennisplatform) zal de voortgang zeker monitoren en onder de aandacht 

brengen van geïnteresseerden en deelnemers aan het Platform. 

Zodra de presentaties van deze dag, met nadere toelichting, beschikbaar zijn worden deze tevens 

geplaatst op www.softwarepakketten.nl. Het zelfde geldt voor de genoemde brochure. 

Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl  

Voorzitter kennisplatform Administratieve software. 


