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Introductie
Het doel van deze Gedragscode is om onder woorden te brengen welk gedrag van de “Erkend
Reseller Keurmerkkassasystemen” wordt verwacht om te handelen in lijn met de doelstellingen van
de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen.
Het predicaat “Erkend Reseller Keurmerkkassasystemen” wordt door het bestuur van de Stichting
Betrouwbare Afrekensystemen toegekend aan Resellers na ondertekening van deze Gedragscode.
Na ondertekening en betaling van de jaarlijkse bijdrage is de reseller gerechtigd in publieke uitingen
te vermelden dat hij Erkend Reseller Keurmerkkassasystemen is, bijvoorbeeld op zijn website, in
presentaties e.d. De erkende resellers worden met hun naam/logo vermeld op de website van de
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen.
Doelstelling Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
De doelstelling van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen is het bevorderen van de productie
en verkoop van betrouwbare afrekensystemen.
Betrouwbare afrekensystemen zijn systemen die de bedrijfsvoering optimaal kunnen ondersteunen,
die zekerheid geven van een blijvend betrouwbare vastlegging van gegevens en geen mogelijkheid
bieden tot manipulatie/afromen van omzetgegevens.

Definities
- Erkend Reseller Keurmerkkassasystemen: De Reseller die als zodanig is erkend door de Stichting
betrouwbare Afrekensystemen en die deze Gedragscode heeft ondertekend.
- Keurmerkkassasystemen: Afrekensystemen die het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem dragen
- Afrekensystemen: Een systeem dat activiteiten en resultaten van een kassa-verkoopproces
registreert.
- Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem: Het Keurmerk dat wordt toegekend door de Stichting
Betrouwbare Afrekensystemen
- Normatiek: De normatiek beschrijft de eisen die aan een Betrouwbaar Afrekensysteem worden
gesteld door de Stichting Betrouwbaar Afrekensystemen.
De definities uit de Deelnemersvoorwaarden “Stichting Betrouwbare Afrekensystemen” zijn
overeenkomstig van toepassing op deze gedragscode.
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Gedragsregels
Gedragsregel 1
De Reseller verkoopt tenminste één afrekensysteem met het Keurmerk Betrouwbaar
Afrekensysteem en brengt actief de voordelen van een Keurmerkkassa onder de aandacht van
(potentiële) afnemers.
Toelichting
Behalve de zekerheid en betrouwbaarheid die een Keurmerkkassa biedt, kent de Belastingdienst in
zijn toezicht ook waarde toe aan het Keurmerk.
Gedragsregel 2
De Reseller verkoopt geen afrekensystemen die het manipuleren van verkoopgegevens mogelijk
maakt en/of waarmee de omzet kan worden afgeroomd.
Toelichting
Niet alleen is de verkoop van deze systemen in strijd met de doelstellingen van de Stichting, verkoop
van deze systemen kan door de Belastingdienst worden beschouwd als het medeplegen van een
fiscaal delict.
Gedragsregel 3
De Reseller stelt afrekensystemen, die geen Keurmerk dragen, bij aflevering zodanig in dat in principe
wordt voldaan aan de normatiek-vereisten van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. De
installatieparameters van het afgeleverde afrekensysteem zullen door Reseller worden
gedocumenteerd.
Toelichting
Instelling conform het normenkader garandeert de voor dat afrekensysteem maximale zekerheid en
betrouwbaarheid. Hierbij is van belang dat de standaard instellingen bij aflevering worden
gedocumenteerd.
Gedragsregel 4
De Reseller zal de doelstelling van de Stichting kenbaar maken bij Producenten met als doel dat de
Producenten, die voor hun afrekensysteem nog geen Keurmerk hebben verworven, dit alsnog
aanvragen.
Toelichting
Gezamenlijke druk vanuit de vraagkant moet zo leiden tot een toename van de aanvragen voor het
Keurmerk.
Gedragsregel 5
De Reseller, of de leverancier, die kennis heeft of krijgt van afrekensystemen waarmee kan worden
gemanipuleerd of afgeroomd is gehouden dit te melden bij het bestuur van de Stichting Betrouwbare
Afrekensystemen.
Toelichting
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Het bestuur geeft deze signalen door aan de Belastingdienst zonder de naam van de melder te
noemen. De Belastingdienst neemt deze signalen mee in zijn proces rondom toezicht.
Aansluitvoorwaarden Reseller
1. Reseller zal de Stichting steeds onverwijld op de hoogte stellen van wijziging in diens
contactgegevens. Reseller verstrekt aan de Stichting het recht om kosteloos naam, logo en
contactgegevens van Reseller te vermelden op de website.
2. Op eventuele conflicten die verband houden met de Stichting, deze aansluitvoorwaarden of
gedragscode is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen dienen te worden
voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
3. Alle in deze gedragscode dan wel in overige uitingen genoemde geldbedragen zijn exclusief BTW
en eventuele overige toepasselijke door de overheid opgelegde heffingen.
4. Wijzigingen aan van deze gedragscode en voorwaarden treden 30 dagen na goedkeuring door het
Bestuur van de Stichting in werking.
5. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die de Reseller lijdt als gevolg
van het al dan niet verlenen of intrekken de erkenning onder deze gedragscode dan wel
voorwaarden. Alle aansprakelijkheid van de Stichting, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot
eenmaal de jaarlijkse daadwerkelijk betaalde bijdrage, die Reseller is verschuldigd om zich “Erkend
Reseller Keurmerkkassasystemen” te mogen noemen. Vergoeding van gevolgschade door de
Stichting aan Reseller is uitgesloten.
6. Reseller vrijwaart de Stichting van alle claims/schades van derden en van door de Reseller
ingeschakelde partijen.
7. Reseller kan haar toetreding tot de Stichting te allen tijde beëindigen. De Stichting zal niet
overgaan tot restitutie van betaalde en/of te vorderen bedragen. Vorderingen blijven ook na
beëindiging van het Resellerschap opeisbaar.
8. De hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor de Reseller wordt jaarlijks door het bestuur van de
Stichting vastgesteld. De actuele bijdrage staat vermeld op de website van de Stichting. Betalingen
door Reseller dienen binnen 14 dagen aan de Stichting te worden voldaan.
9. Alle geldelijke- en tijdsinspanningen die met het Resellerschap gemoeid zijn komen voor rekening
van Reseller.
10. Reseller zal de naamgeving “Erkend Reseller Keurmerkkassasystemen” niet langer voeren na:
a) schriftelijke beëindiging van deelname aan de Stichting door de Reseller;
b) intrekking of opschorting van de deelname van Reseller door de Stichting;
c) het niet tijdig voldoen van de betalingen aan de Stichting;
d) het handelen van een Reseller in strijd met deze voorwaarden en de gedragscode.
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