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Heeft u nog vragen? 

 

Indien u vragen heeft aangaande 

het keurmerk, dan raden wij aan 

om allereerst even te kijken op 

onze website.  

 

 

Voorwoord  

 
Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de uitkomsten 

van het onderzoek naar de toekomst van de kassa. Op 

basis van de interviews, gesprekken en uitkomsten van 

het rapport zijn een aantal bouwstenen geformuleerd die 

we kunnen inzetten om SBA breder te organiseren en de 

SBA deelnemers te faciliteren om zo de impact van SBA 

en het kassakeurmerk te vergroten. Met een selecte 

groep SBA-deelnemers hebben we een brainstorm 

georganiseerd en hierover nagedacht en kansen in beeld 

gebracht.  

http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/


 

Kunt u toch geen antwoord 

vinden op uw vraag? Stelt u dan 

uw vraag aan Sylvia Torn.  

 

Wilt u deelnemer worden of het 

keurmerk voeren? Laat dat 

weten via: dit formulier.   
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Op 30 mei organiseren wij voor deelnemers van SBA het 

jaarlijkse keumerkhoudersoverleg. Dit keer met een 

mooie agenda. We zullen zeker praten over de kansen 

waaraan ik net refereerde, maar ook zal de 

Belastingdienst aanwezig zijn om de aanwezigen te 

informeren over voorliggende ontwikkelingen. Er is steeds 

meer beweging naar de voorkant in het fiscale proces en 

inmiddels krijgt deze beweging ook meer vorm en inhoud. 

Gestreefd wordt naar het als het ware “inbouwen” van 

betrouwbaarheid en controleerbaarheid in de 

administratieve keten. Het zal vooral gaan over het 

concretiseren van de waarde van het keurmerk in de 

administratieve keten, zowel voor de gecertificeerde partij 

als de gebruikers van keurmerksystemen. Dit is goed 

nieuws en betekent een mooie impuls voor het 

kassakeurmerk.  

Eind 2017 zijn we gestart met het onderzoek naar het 

aanbod van kassasystemen in Nederland. In deze 

nieuwsbrief de uitkomsten van dit onderzoek.  

Op dit moment hebben we 9 aspirant deelnemers 

waarvan een aantal ver gevorderd zijn in de procedure tot 

het verkrijgen van het kassakeurmerk. We kunnen het 

nog niet voorzien, maar mogelijk kunnen we voor de 

zomer weer een keurmerkcertificaat uitreiken.  
Will Reijnders  

 

Het aanbod van kassasystemen in Nederland  
Onderzoek in samenwerking met Checkout.nl  
 

Samen met Checkout.nl is er eind 2017 en begin 2018 
onderzoek gedaan naar het aanbod van kassasystemen 
in Nederland. De website Checkout.nl biedt een overzicht 
van alle typen kassa- en betaalsystemen in Nederland. 
Hierbij richt Checkout.nl zich met name op MKB-bedrijven 
(zelfstandig ondernemers inclusief franchisenemers). Om 
meer zicht te krijgen op welke kassasystemen in gebruik 
zijn bij ondernemers en de positionering van leveranciers 
is in het vierde kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal 
van 2018 een onderzoek uitgevoerd onder leveranciers 
van kassasystemen in Nederland. Op basis van deze 
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onderzoeksresultaten en informatie uit andere bronnen 
een beeld van het aanbod van kassasystemen in 
Nederland. 
 

 

 

Noorwegen kiest voor betrouwbare kassasystemen 
Noorwegen kiest voor SAF-T Cashregisters, 
Kansen voor Nederlandse kassabouwers!? 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 mogen er in Noorwegen alleen 
kassa’s geleverd worden waarvan de integriteit van de 
verwerking en de opslag van de gegevens is geborgd. Bij 
belastingcontrole moet een standaard set relevante 
gegevens aangeleverd worden dat digitaal verzegeld is. 
Het bestand biedt de mogelijkheid om de 
verkoopgegevens en handelingen aan de kassa te 
analyseren. Het bestand heet SAF-T Cashregisters. 
Noorwegen heeft het Nederlandse XML Auditfile 
Afrekensystemen (XAA) als basis genomen en 
toegesneden op de Noorse markt. 
De Noorse variant blijkt ook in Nederland goed bruikbaar 
bij een belastingcontrole. Softwareproducenten met het 
Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem die tóch al 
leveren aan Nederland en Noorwegen kunnen dus 
eenvoudig aan de Noorse eis én aan de Nederlandse 

https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/het-aanbod-van-kassasystemen-in-nederland/


 

vraag voldoen. Lees hier het hele artikel.  
   

 

 

Etensbon van Fiod dienst als bewijsmateriaal in 
fraudezaak Ni Hao 

 

 

   

Ze gingen uit eten bij restaurant Ni Hao, een team 

opsporingsambtenaren van de belastingdienst. Het 

bonnetje bewaarden ze extra goed. Als bewijsmateriaal. 

Want dat bonnetje, dat vonden ze later nergens terug in 

de in beslag genomen administratie van de 

restaurantgroep Ni Hao, aldus officier van justitie Edo 

Edens, dinsdagochtend tijdens de eerste zitting voor de 

rechtbank Groningen. Het bevestigde hun vermoeden: de 

omzet werd volgens hen structureel afgeroomd. Fraude 

dus. 

Volgens justitie was de kassa zo aangepast dat 

„gegevens van bonnen uit de bestanden konden worden 

verwijderd en omzet afgeroomd kon worden”. Dat zou een 

„verborgen optie” zijn in het kassasysteem. Lees hier 

verder.  

 

 

https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/noorwegen-kiest-voor-betrouwbare-kassasystemen-2/
https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/etensbon-van-fiod-dient-als-bewijsmateriaal-in-fraudezaak-ni-hao/


 

In kassaloze super loop je meteen door naar buiten 

 

 

 

Je pakt je boodschappen, scant ze met je mobieltje en 
betaalt ze met Tikkie. Bij SPAR en Albert Heijn kan het. 
bron fd.nl/ondernemen   

 

 

Nieuwe aspirant-deelnemer: Straight Systems  
 
Met ingang van mei 2018 is Straight Systems aspirant-
deelnemer van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. 
Straight Systems levert afrekensystemen voor de zorg, 
ziekenhuizen en bedrijfsrestaurants. Vanuit SBA zijn we 
blij dat we na een leverancier in de dienstverlening nu ook 
een leverancier vanuit de zorg als deelnemer mogen 
verwelkomen. Wij wensen Straight Systems veel succes 
met het doorlopen van de procedure.  

 

 

 

 

 

 

 

https://fd.nl/Print/krant/Pagina/Ondernemen/1248298/in-kassaloze-super-loop-je-meteen-door-naar-buiten


 

'Zonder keurmerk kom je hier niet eens binnen' 
Interview met Pieter Riley van Intertoys  
 

 

   

Intertoys heeft zo’n 450 winkels, ongeveer 400 in 

Nederland en de rest in België en Duitsland. Dat zijn de 

winkels die altijd al de naam Intertoys droegen, plus Toys 

XL en Bart Smit. Vrijwel alle winkels, inclusief de 

franchisewinkels, werken met BlueRetail van Newway. 

Pieter Riley, manager IT bij Intertoys, geeft een kijkje 

achter de schermen. 

 

‘Wij hebben twee belangrijke processen, bestellen en 

afrekenen’, zegt Riley. ‘Als we iets niet hebben, kunnen 

we het niet verkopen. En als we niet afrekenen, hebben 

we geen bestaansrecht. Ons kassasysteem staat in 

nauwe verbinding met ons centrale systeem, SAP. Het 

moet allemaal goed werken. Ik word heel nerveus als er 

iets is met de kassa of de pin.’  

 

Een kassasysteem met keurmerk zorgt er ook voor dat 

elke handeling traceerbaar is. Je kunt de kassalade niet 

openen zonder dat dat geregistreerd wordt. Dat de kans 

op fraude daardoor kleiner wordt, is een voordeel, maar 

Riley vindt voorkoming van reputatieschade veel 

belangrijker. Lees hier het hele interview.  

 

 

 

https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ondernemers/praktijkervaringen/intertoys/


 

Jurisprudentie: het duurt lang en is soms volledig 
tegenstrijdig 
 
Zaken waar misbruik is gemaakt van 
sjoemelmogelijkheden met kassa's 

 

 

 

De Belastingdienst is gehouden aan geheimhouding. 
Daarom hoort u weinig over feitelijke 
handhavingactiviteiten en zaken. Maar als een zaak bij de 
rechter komt, komt er ook enige openheid van zaken. In 
het strafrecht wordt man en paard genoemd. In het 
administratieve recht kunnen rechtszaken worden 
gepubliceerd, maar de uitspraken worden 
geanonimiseerd. 
 
In de afgelopen maanden zijn enkele zaken in de 
publiciteit gekomen waar misbruik gemaakt is van 
sjoemelmogelijkheden in kassa’s. Lees hier verder.   

 

BAS op bezoek bij Sajoer: Slowjuice Bar en Café 

 

 

De altijd gezellige sapjesbar Sajoer, waar je met een 

grote glimlach wordt ontvangen, heeft in 2014 haar 

https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/jurisprudentie-het-duurt-lang-en-is-soms-volledig-tegenstrijdig/


 

deuren geopend. Wat startte als een pop-up is nu 

uitgegroeid tot een sapbar in Rotterdam, die iedere dag 

vol loopt met mensen die graag een ontbijtje willen scoren 

of willen genieten van een slowjuice sapje van verse 

groenten en fruit. Naast ontbijt en sap zijn er ook 

daghappen en salades zodat men dagelijks iets anders 

kan kiezen. 

Oprichtster Gaby maakt haar sappen met een slowjuicer. 

“Het is een koude persing. Hierdoor blijven de vitaminen, 

mineralen en enzymen behouden. De visie die Gaby heeft 

voor haar sapbar is om de Rotterdammers gezonder, 

vitaler en gelukkiger te maken en daar begint zij iedere 

dag weer mee. Dit succes heeft Sajoer mede te danken 

aan het feit dat men zich steeds meer bewust wordt van 

voeding. Én omdat zij de eerste slowjuice bar in 

Rotterdam is. Benieuwd naar het verhaal van Gaby, klik 

hier.  

 

Data Meets Hospitality Event 

25 juni 2018 in Antwerpen  
 

 

Data Meets Hospitality is het event voor food-

professionals die toekomstbestendig willen zijn met hun 

onderneming (en een toekomstbestendige 

horecaonderneming maakt gebruik van data). Wat kun je 

precies verwachten? Ruim 1000 ondernemers uit de 

https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/testimonials/


 

horecabranche ontmoeten elkaar voor een inspirerende 

dag die volledig is verzorgd met lunch, drankjes, hapjes 

en een afsluitend netwerk-feest aan de prachtige kaaien 

van Antwerpen. 

 

Op het programma staan top-sprekers en sessies over 

het gebruik van data in de horeca: 

• Leer wat er speelt en gaat spelen in de 

food & trends zone 

• Ontmoet interessante exposanten die jouw 

onderneming kunnen helpen 

• Leer jouw service te perfectioneren & 

winst te maximaliseren 

Kassakeurmerkleverancier Lightspeed biedt lezers van 

deze nieuwsbrief graag 50% korting op een ticket. 

Bestellen kan via de volgende link. Bekijk de website voor 

meer informatie. Voor vragen: 

events.eu@lightspeedhq.com 
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