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Soms zijn de zaken verrassend eenvoudig. De Belastingdienst wil dat 
ondernemers een betrouwbare administratie voeren en een juiste aangifte 
doen. Kassaproducenten en leveranciers willen oneerlijke concurrentie 
tegengaan en hebben belang bij eenduidige normen. Ondernemers willen 
exact weten wat er in hun bedrijf gebeurt, zodat zij een goed overzicht 
hebben en adequaat kunnen sturen.

In de belangen van al deze partijen is gemakkelijk een rode draad te vinden. 
‘Iets’ ontwikkelen waar de Belastingdienst in het toezicht bij kan aansluiten 
en waardoor voor kassaproducenten en leveranciers een gelijk speelveld 
ontstaat. En dat duidelijkheid biedt aan  andere ondernemers, in dit geval de 
gebruikers van de afrekensystemen.

Dat ‘iets’ werd uiteindelijk een keurmerk. Het Keurmerk Betrouwbare 
Afrekensystemen, om precies te zijn. 

>  Inhoudsopgave

Waarom dit keurmerk?
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‘Door samen met het bedrijfsleven op te trekken, 
hebben we in de strijd tegen deze oneerlijke 
concurrentie een belangrijk resultaat weten te 
bereiken: het Keurmerk Betrouwbare 
Afrekensystemen is een feit. Door het voeren van 
dit keurmerk maken ondernemers en leveranciers 
zichtbaar dat zij niet aan deze oneerlijke praktijken 
meewerken.’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



Een keurmerk dat ontwikkeld is door de betrokken partijen en 
dat uitgereikt wordt door een ona"ankelijke stichting, die 
samenwerkt met edp-auditors die eveneens ona"ankelijk zijn.
In dit iBook komen alle partijen aan het woord. Ze vertellen 
over de manier waarop het keurmerk tot stand kwam, over hun 
ervaringen en verwachtingen en vooral over de reden waarom 
ze besloten mee te doen. Die reden is voor iedereen anders, 
want alle partijen redeneren vanuit hun eigen belang en hun 
eigen invalshoek. Sommigen komen met commerciële, 
anderen met morele argumenten. Sommigen vertellen 
openhartig dat het heel veel werk was om hun producten aan te 
passen aan de normatiek die gezamenlijk ontwikkeld is. Een 
ander zegt ronduit: ‘Wij zijn geen verlengstuk van de 
Belastingdienst.’
Maar over een ding zijn ze het eens: dit is een voorbeeld van 
publiek-private samenwerking waar iedereen profijt van hee!. ECP is een ona"ankelijk platform voor publiek-private 

samenwerking.
Ze hebben de samenwerking tussen Belastingdienst en het 
bedrijfsleven ondersteund en gefaciliteerd.
Einde fraude met kassa’s in zicht
Eerste kassa’s krijgen keurmerk Betrouwbare Afrekensysteem 
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Uitreiking keurmerk Betrouwbare Afrekensysteem 



Einde fraude met kassa’s in zicht

Eerste kassa’s krijgen 
keurmerk Betrouwbare 
Afrekensysteem 

Ongeveer 15% van de ondernemers blijkt volgens inscha#ing 
van de Belastingdienst gebruik te maken van een 
afrekensysteem met een zogenoemde afroomfunctie waardoor 
onderdelen van de omzet voor de ogen van de fiscus te 
verbergen zijn. In maart 2011 kondigde de Belastingdienst 
streng toezicht hierop aan. Leveranciers van afrekensystemen 
reageren hierop door zogenoemde Keurmerk-kassa’s in de 
markt te ze#en. Ondernemers die zo’n kassa kopen weten zeker 
dat alle gegevens goed worden vastgelegd.

De fiscus is blij met de komst van Keurmerk-kassa’s. Peter Veld, 
directeur-generaal van de Belastingdienst: 
‘Belastingontduiking is niet alleen een probleem van de 
Belastingdienst of de kassabranche. Het is een maatschappelijk 
probleem. Met een Keurmerk-kassa kan de ondernemer laten 
zien dat hij de fiscale regels wil naleven.’ 

Veld reikte vandaag de eerste Keurmerken uit aan leveranciers 
van afrekensystemen die aan de normen voldoen. Hij verwacht 
dat er dit jaar nog meer Keurmerkkassa’s volgen.  

Het Keurmerk wordt verleend door de Stichting Betrouwbare 
Afrekensystemen op advies van ona"ankelijke deskundigen 
van BDO-accountants. De eisen die het Keurmerk stelt zijn in 
overleg met ona"ankelijke deskundigen, leveranciers van 
afrekensystemen, ECP en de Belastingdienst opgesteld. 
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Video uitreiking keurmerk



Ze zijn techniek-ona"ankelijk, zodat zowel meer traditionele 
als innovatieve systemen in aanmerking voor het Keurmerk 
kunnen komen. De eisen zijn bovendien zo opgesteld dat niet 
alleen zeer geavanceerde systemen voldoen aan het Keurmerk 
maar ook eenvoudigere kassa’s voor de kleine ondernemer.
De leveranciers die vandaag het Keurmerk ontvangen zijn: 
POSnet, Sharp, Polygon, Reeleezee, NextToFood, Vendit en 
Newway. 

Een Keurmerkkassa is voor ondernemers niet alleen interessant 
omdat hij aan de administratieve eisen van de fiscus voldoet. 
Ondernemers zijn ook beter uit met zo’n kassa doordat hij 
zekerheid biedt: er kunnen niet onopgemerkt gegevens 
verdwijnen of worden veranderd. Hierdoor wordt de 
bedrijfsvoering optimaal ondersteund. Er is minder kans op 
calamiteiten (kwijt raken van gegevens) en allerlei vormen van 
fraude worden eerder ontdekt. Het blij! de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers 
om alle transacties te registreren. Maar als hij gebruik maakt 
van een Keurmerkkassa, dan is er voor hem zelf en partijen die 
hij voor zijn bedrijf nodig hee! (de bank, belastingdienst, 
fiscaal en administratief intermediairs, vergunningverleners, 
gemeenten) meer zekerheid over de kwaliteit van die gegevens 
in het afrekensysteem.

Fabrikanten, leveranciers en resellers kunnen deelnemer 
worden van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen via 
www.keurmerkafrekensystemen.nl. Deelnemers zijn 
herkenbaar aan het deelnemerslogo van de Stichting en 
verklaren de gedragscode van de Stichting te onderschrijven. 
Dat wil zeggen dat zij keurmerkkassa’s leveren of systemen met 
een afleververklaring: dat houdt in dat bij aflevering de 
ondernemer een ondertekend document krijgt waarin staat dat 
bij aflevering het systeem zo was ingesteld dat kassagegevens 
niet ongemerkt kunnen worden veranderd. 
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‘Het afromen van omzet 
door ondernemers met 
gemanipuleerde 
afrekensystemen is een 
groot probleem. Het is 
een onaanvaardbaar 
risico waar tegen de 
Belastingdienst 
optreedt. Voor de 
individuele ondernemer 
is het een probleem 
omdat deze niet in staat 
is om op eerlijke wijze de 
concurrentie aan te 
gaan.’

Peter Veld, Directeur-Generaal 
Belastingdienst



Belastingdienst
 ‘De Belastingdienst kan gebruik maken van ‘checks 

and balances’ die in administratieve ketens 
aanwezig zijn. Daar waar deze goed geregeld zijn, 
kan de Belastingdienst daarop in zijn toezicht 
steunen en vermindert dit de toezichtlast voor de 
ondernemer en de Belastingdienst.’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



‘In de intentieverklaring 
gee! de Belastingdienst 
aan dat er in het toezicht 
waarde gehecht wordt 
aan het keurmerk en de 
afleververklaring’

Will Reijnders, Voorzi!er Stichting 
Keurmerk Betrouwbare 
Afrekensystemen

>  Inhoudsopgave



‘De overgrote meerderheid van de ondernemers wil het 
gewoon goed doen. Daar speelt de stichting op in’, zegt Will 
Reijnders, voorzi#er van de Stichting Betrouwbare 
Afrekensystemen. ‘Het is een private stichting, maar tot stand 
gekomen door publiek-private samenwerking tussen de 
Belastingdienst en producenten en leveranciers. Je kunt stellen 
dat de overheid en de markt samen tekenen voor eerlijk 
afrekenen.’

In april 2011 tekenden zo’n 80 producenten en leveranciers van 
afrekensystemen en de Belastingdienst de intentieverklaring 
om te komen tot het keurmerk ‘Het Betrouwbare 
Afrekensysteem’. Ze verklaarden dat ze geen afrekensystemen 
met afroommodules zouden leveren en dat ze zouden streven 
naar afrekensystemen met het keurmerk. Begin 2012 is de 
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen opgericht. ‘Het 
oprichten van die stichting had een praktische reden. Er moet 
een organisatie zijn die de keurmerken uitgee!’, zegt Reijnders. 
‘De Belastingdienst is vertegenwoordigd in de Raad van 

Toezicht van de stichting en was nauw betrokken bij de 
normatiek voor het keurmerk. Maar het zijn de producenten en 
leveranciers die deelnemer zijn aan de stichting. Zij mogen ook 
het deelnemerslogo voeren. Op die manier kunnen ze aan de 
markt laten zien: bij mij kun je terecht voor een betrouwbaar 
afrekensysteem, bij mij hoef je niet aan te komen voor een 
sjoemelkassa.’ 

Kwaliteit inbouwen
Stichtingsvoorzi#er Reijnders is officieel met vervroegd 
pensioen. Voor die tijd maakte hij deel uit van het management 
van de Landelijke Toezichtsorganisatie (LTO) van de 
Belastingdienst. ‘Daar hield ik me bezig met horizontaal 
toezicht en met samenwerking met so!wareleveranciers. Wat 
we wilden, en waar de stichting eveneens aan bijdraagt, was het 
verbeteren van de kwaliteit in de administratieve keten. Van de 
eerste vastlegging tot en met de aangi!en. Naarmate je meer 
kwaliteit kunt inbouwen in de administratieve so!ware, krijg je 
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‘Overheid en markt tekenen samen voor eerlijk 
afrekenen’



een betere aangi!e. Het afrekensysteem is het begin. Dat is 
immers de eerste vastlegging.’
De kennis die hij had opgedaan bij LTO, het feit dat hij 
registeraccountant en register-edp-auditor is en vooral het 
gegeven dat hij ona"ankelijk is, maakten Reijnders tot een 
geschikte voorzi#er van de stichting. Hij kende de 
problematiek én de markt. Bovendien is hij ervan overtuigd 
dat het grootste deel van de ondernemers geen zin hee! in 
fiscaal gesjoemel en gedoe met de Belastingdienst. ‘De 
overgrote meerderheid van de leveranciers en producenten 
van de afrekensystemen wil dat ook niet. Er is geen 
brancheorganisatie, maar we vermoeden dat we met die 
intentieverklaring 80 procent van deze markt afgedekt 
hebben.’

Afleververklaring
In de intentieverklaring geven de ondertekenaars aan dat zij 
het direct naleven van fiscale verplichtingen willen 
bevorderen en dat zij tegelijkertijd de administratieve lasten 
voor ondernemers willen verminderen. Ze geven aan dat zij 
op termijn alleen nog kassasystemen zullen afleveren die 
voorzien zijn van een keurmerk of van een afleververklaring. 
Keurmerken worden alleen afgegeven bij zogenaamde 
gesloten afrekensystemen, die aan de normatiek voldoen. 
De afleververklaring is bedoeld voor zogenaamde open 
afrekensystemen, waarbij de leverancier aangee! dat de 



kassa zodanig is ingesteld dat het niet mogelijk is achteraf 
mutaties aan te brengen die niet geregistreerd en bewaard 
blijven. In de intentieverklaring gee! de Belastingdienst aan 
dat er in het toezicht waarde gehecht wordt aan het keurmerk 
en de afleververklaring.     

Signalen
Deelnemers aan de stichting betalen jaarlijks een 
deelnemersbijdrage van 750 euro en per keurmerkaanvraag 
betalen ze 1.500 euro. ‘Het is een stevig keurmerk’, stelt 
Reijnders. ‘De normatiek is bepaald door producenten, 
leveranciers en edp-auditors van de Belastingdienst. De 
normatiek komt er eenvoudig gezegd op neer dat je alles moet 
registreren en weer moet kunnen reproduceren, dus datum, 
bedrag, artikel, personeelslid, btw, eventuele retouren, alles. 
Elke transactie en elke handeling moet zichtbaar blijven. 
Producenten en leveranciers die in aanmerking willen komen 
voor een keurmerk, voeren een self assessment uit, dat op basis 
van de normatiek ontwikkeld is door alle betrokken partijen. 
Met BDO als externe auditor is een raamovereenkomst 
afgesloten. Zij reviewen als ona"ankelijke partij de self 
assessments en adviseren het stichtingsbestuur over het al dan 
niet toekennen van het keurmerk. BDO fungeert ook als 
kennispartner van de stichting.

Het keurmerk is niet gekoppeld aan de producent of 
leverancier, maar aan het afrekensysteem. ‘Per systeem moet 
een keurmerk aangevraagd worden’, zegt Reijnders. ‘Dat kan 
gaan om een simpele kassa op de toonbank, de zogenaamde 
embedded kassa, maar ook om kassasystemen-in-the-cloud en 
kassasystemen die gekoppeld zijn aan allerlei andere so!ware 
in de onderneming.’
Reijnders stelt dat de oprichting van de stichting en het 
ontwikkelen van een keurmerk voor de Belastingdienst een 
belangrijke uitwerking is van het horizontaal toezicht. 
‘Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk voor de markt. Als wij 
als stichting signalen krijgen vanuit de markt dat er kassa’s 
verkocht worden met een afroommodule, zullen wij dat 
onderzoeken en doorgeven aan de Belastingdienst. Zo kun je 
fraude en oneerlijke concurrentie tegengaan. Hier is heel 
duidelijk sprake van een gezamenlijk belang.’ 
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‘Samenwerken betekent 
gebruikmaken van elkaars kennis en 
ervaring. Dat leidt tot resultaten die 
goed doordacht zijn en die op brede 
steun kunnen rekenen.’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



‘Rommelen in de 
boekhouding? Fraude 
met so!ware? Bij 
Reeleezee kan dat 
allemaal niet, want bij 
ons is alles online’, zegt 
Wilko Stronks. ‘Onze 
klanten zijn automatisch 
compliant.’ 

Wilko Stronks, CEO Reeleezee
>  Inhoudsopgave 



‘Rommelen in de boekhouding? Fraude met so!ware? Bij 
Reeleezee kan dat allemaal niet, want bij ons is alles online’, 
zegt Wilko Stronks. ‘Onze klanten zijn automatisch compliant.’ 
Het keurmerk juicht hij toe. ‘We hebben niets te verliezen, 
alleen maar te winnen.’

Tien jaar geleden begon Reeleezee met een online 
boekhoudpakket. ‘Dat bleek voor de Belastingdienst een mooie 
oplossing te zijn, omdat je dan vanzelf kwaliteit levert’, zegt 
Stronks. ‘Onze klanten loggen in en alles wat zij invoeren ligt 
vast. Dat leidt tot betrouwbare belastingaangi!es. Natuurlijk 
kunnen ze corrigeren. Iedereen maakt wel eens een fout. Maar 
we verbergen niets. Ook die correcties blijven zichtbaar.’ 
Reeleezee en de Belastingdienst raakten met elkaar in gesprek 
over een keurmerk voor online boekhoudpakke#en. ‘Voor ons 
was dat belangrijk, want met een keurmerk kunnen we laten 
zien dat we veilig en betrouwbaar zijn en dat we onszelf laten 
controleren. Zo kun je onderscheid maken tussen online 

boekhoudpakke#en van kwaliteitsleveranciers en van mensen 
die op een zolderkamertje iets maken.’ 
Terwijl de gesprekken over het ontwikkelen van een keurmerk 
Zeker Online nog liepen, ontstonden er ook ideeën over een 
keurmerk voor betrouwbare kassasystemen. Reeleezee biedt 
ook online kassa’s aan, dus hun betrokkenheid bij dit keurmerk 
was vanzelfsprekend.

Transparant
‘Onze online kassa is gewoon een kassa met een touchscreen 
en een bonnetjesprinter ernaast’, zegt Stronks. ‘Het grote 
voordeel is dat alles wat je aanslaat direct in je online 
boekhouding komt.’ Reeleezee werd geconfronteerd met 
ondernemers die vroegen of ze kassa-omzet konden 
terugboeken. ‘Dat was voor ons een probleem. Dan moeten wij 
een functie ontwikkelen die draait in een datacentrum dat 
gecontroleerd wordt door een edp-auditor. Moeten wij dan 
zeggen: dit is een stuk dat je niet moet controleren, want dat 
hoort er eigenlijk niet in te zi#en? Zo ontdekten we dat er een 
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‘Wij hebben hetzelfde belang bij transparantie als 
de Belastingdienst’



hele rare situatie bestaat in Nederland. Kassaleveranciers 
concurreren met elkaar op een functie die eigenlijk illegaal 
is. Al noemen ze dat natuurlijk niet zo. Er zijn trucjes voor. 
Sommige winkeliers hebben het over een trainingsstand.’
Voor Reeleezee was het helemaal niet handig om zo’n 
functie te ontwikkelen. Het is juist in het belang van een 
online bedrijf om volkomen transparant te zijn en alles te 
laten zien. ‘Wij worden geregeld gebeld door ondernemers 
die zeggen: jullie hebben iets uit onze boekhouding 
gehaald. Dan moeten wij direct een lijstje kunnen 
produceren. Dan moeten we kunnen zeggen: gisteren om 
16.11 uur hee! meneer Jansen ingelogd en een handeling 
verricht. Dan zegt zo’n ondernemer: o ja, ik weet het alweer. 
De noodzaak om precies te laten zien wat er gebeurt en niets 
weg te poetsen is bij ons dus heel groot. Anders zeggen 
mensen: dat draait maar in the cloud en we zien niet wat er 
gebeurt. Onze behoe!e sluit precies aan bij de transparantie 
waar de Belastingdienst naar op zoek is.’

Nieuwe generatie kassa’s 
Er was een deadlocksituatie, stelt Stronks. ‘Veel partijen 
vonden het vervelend dat ze die functie moesten inbouwen, 
maar ze moesten wel, want de concurrenten deden het ook.’ 
In zo’n geval is het lastig om te bepalen of ze er goed aan 
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doet de intentieverklaring te tekenen en zich uit te spreken 
voor een keurmerk. Bij Reeleezee was dat niet aan de orde. ‘Wij 
zijn een nieuwe partij, we zijn online en we hadden niets te 
verliezen. Al zijn er natuurlijk klanten die geen kassa van ons 
willen, omdat ze niet willen dat alles zichtbaar is.’
Reeleezee hee! inmiddels een keurmerk aangevraagd voor de 
online kassa. Ondertussen hee! het bedrijf ook een kassa als 
app ontwikkeld, die onder hetzelfde keurmerk zal vallen. ‘Er is 
een grote beweging gaande van offline so!ware naar online 
so!ware. Binnen die online so!ware is de kassa die als app 
werkt en niet meer met een browser alweer een stap verder. Er 
ontstaat een nieuwe generatie kassa’s.’ Een van de lastige 
aspecten van de kassa voor iPhone, iPad en Android is dat de 
kassa ook transacties vastlegt die plaatsvinden als er geen 
verbinding is. ‘Daar is veel technologie voor nodig, maar het is 
gelukt. Vergelijk het met e-mail. Zodra je verbinding hebt, 
worden alle berichten verzonden of ontvangen.’

Gezamenlijk belang
Stronks hecht veel waarde aan het keurmerk. ‘Er zijn veel 
vragen over online so!ware. Is het veilig? Wat gebeurt er in the 
cloud? Het is een discussie die vergelijkbaar is met die over het 
elektronisch patiëntendossier. Het zijn terechte vragen, maar 
wij hebben goede maatregelen genomen. Alleen is dat best 

lastig om uit te leggen. Met een keurmerk kun je iets laten zien. 
Het is ook sterk dat de markt dit zelf kan reguleren. Je bent 
elkaars concurrent, maar toch werk je samen en leer je van 
elkaar. 

Je hoort van elkaar hoe je bepaalde risico’s afdekt. Vooral voor 
online partijen is dat belangrijk, want als er eentje bij is die het 
niet goed doet, hebben we er allemaal last van. Dat haalt de 
pers en dat is voor alle online aanbieders schadelijk. We 
hebben dus een groot gezamenlijk belang.’ Het zou alleen nóg 
mooier zijn als de Belastingdienst iets extra’s doet, vindt 
Stronks. ‘Als ondernemers met een keurmerkkassa minder 
controle krijgen bijvoorbeeld. Het zou leuk zijn als de 
Belastingdienst echt laat zien dat ze waarde hecht aan het 
keurmerk, zodat ondernemers extra gemotiveerd worden om 
zo’n kassa aan te schaffen.’ 

‘Voor ons was dat belangrijk, want met een 
keurmerk kunnen we laten zien dat we veilig 
en betrouwbaar zijn en dat we onszelf laten 
controleren.’
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‘Wij kijken met een macro-blik naar 
het toezicht. We moeten ervoor 
zorgen dat de belastingstromen 
goed binnenkomen. Je kunt meten 
wat er binnen komt en wat je had 
moeten krijgen. Het verschil is de 
tax gap. Die weten we niet exact, 
maar die kun je proberen te 
benaderen.’ 
Theo Klarenbeek , Strategisch Adviseur bij de Belastingdienst



‘De Belastingdienst wil 
werken vanuit 
vertrouwen, maar blind 
vertrouwen is niet slim. 
Met een keurmerk laat je 
zien dat de kassa dicht 
zit, dat er niet 
gemanipuleerd wordt’

Theo Klarenbeek, Strategisch Adviseur 
bij de Belastingdienst

>  Inhoudsopgave



‘De Belastingdienst wil werken vanuit vertrouwen, maar blind 
vertrouwen is niet slim. Met een keurmerk laat je zien dat de 
kassa dicht zit, dat er niet gemanipuleerd wordt’, zegt Theo 
Klarenbeek. ‘Bovendien is het keurmerk een start om tot een 
community te komen van waaruit je veel meer gezamenlijk 
kunt regelen.’

‘We waren in gesprek over het ontwikkelen van een keurmerk 
voor online boekhouden’, vertelt Klarenbeek. ‘Voor de 
Belastingdienst is dat een efficiënte manier om met name het 
gedrag van zzp’ers positief te beïnvloeden. Daarvan zijn er in 
Nederland zo’n 750.000 en die kunnen we niet allemaal 
controleren. Bovendien is het fiscale belang niet zo groot en 
hun aandeel in de tax gap gering. Maar we willen wel dat de 
kwaliteit van hun belastingaangi!e goed is. Als je kunt zorgen 
voor een boekhoudpakket waarmee zij automatisch goed 
boekhouden, met voldoende checks and balances, leidt dat 
automatisch tot een goede aangi!e.’ Bij die gesprekken waren 
ook leveranciers en producenten aanwezig van 

afrekensystemen, al dan niet online. Het lag voor de hand dat 
de beruchte Marbellaknop ter sprake kwam. Klarenbeek: ‘De 
leveranciers en producenten zeiden: laten we een compliance-
statement maken, waarin we duidelijk maken dat we niet meer 
meewerken aan deze functionaliteit. Toen zei ik: leuk, maar dat 
is alleen een intentie. Het is niet zichtbaar voor de 
Belastingdienst en niet voor de ondernemers. Zo kwamen we 
op het keurmerk.’

Kwaliteit aan de voorkant
Een dergelijke vorm van systeemtoezicht, wat zowel bij het 
Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen als bij het in 
ontwikkeling zijnde keurmerk Zeker Online aan de orde is, is 
belangrijk voor de Belastingdienst. ‘Ons toezicht vindt vaak 
achteraf plaats’, zegt Klarenbeek. ‘Er komt een aangi!e binnen, 
die gaat het systeem in, er gaan vlaggetjes omhoog en we gaan 
kijken wat er aan de hand is. Je stelt een boekenonderzoek in 
en je hebt misschien vragen over een transactie die minstens 
twee jaar geleden plaatsvond. Dat is vervelend. De ondernemer 
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moet ver teruggaan in de tijd en het effect is gering. En als 
de fout ontstaan is doordat de so!ware niet goed is, zit die 
fout niet alleen bij deze ondernemer, maar ook bij andere 
gebruikers van deze so!ware. Maar wij weten niet wie dat 
zijn, want we kennen de klanten van de leverancier in 
kwestie niet. Met betrouwbare so!ware wordt dit soort 
problemen ondervangen.’ Klarenbeek stelt: ‘We willen weg 
van de achterkant en ervoor zorgen dat de kwaliteit aan de 
voorkant zo goed is dat we erop kunnen steunen.’
Wat betekent dat voor de werkwijze van de Belastingdienst? 
‘Voor ons is het de grote uitdaging om ervoor te zorgen dat 
onze toezichtmedewerkers er vanuit gaan dat de 
opbrengstverantwoording uit een kassa met keurmerk of 
afleververklaring in orde is. Daarnaast moeten we signalen 
over kassasystemen met Marbellaknop serieus nemen. Dat 
laatste is heel relevant. Dat wordt ook aangegeven door de 
commissie Stevens, die in opdracht van de staatssecretaris 
van Financiën het horizontaal toezicht van de 
Belastingdienst hee! geëvalueerd. Horizontaal en verticaal 
toezicht zijn beide wezenlijke onderdelen van onze 
handhavingsregie.’ Hee! dat gevolgen voor ondernemers 
die de afleververklaring niet tekenen? Klarenbeek: ‘Als je die 
verklaring tekent, is dat positieve voorinformatie, die we in 



ons toezicht kunnen gebruiken. We registreren niet wie de 
afleververklaring niet ondertekent.’

Macro-blik
Klarenbeek benadrukt dat het keurmerk geen doel op zich is. 
‘Het is heel belangrijk, maar ik zie het vooral als start om tot 
een community te komen van waaruit je dingen kunt regelen. 
Dan heb ik het niet alleen over het Keurmerk Betrouwbare 
Afrekensystemen, maar ook over Zeker Online. Je kunt 
bespreken dat e-facturen automatisch worden geboekt en met 
de banken kun je afspreken dat alle af- en bijschrijvingen 
worden geboekt. Als je de grote stromen weet te 
automatiseren, heb je het meeste afgedekt. Dat is echt 
belangrijk. Wij kijken met een macro-blik naar het toezicht. We 
moeten ervoor zorgen dat de belastingstromen goed 
binnenkomen. Je kunt meten wat er binnen komt en wat je had 
moeten krijgen. Het verschil is de tax gap. Die weten we niet 
exact, maar die kun je proberen te benaderen. Die tax gap 
proberen we te verkleinen. Goede boekhoud- en 
afrekensystemen spelen daarin een grote rol. Met als 
bijkomend voordeel dat ze ook nog eens leiden tot een 
verlichting van de administratieve lasten van de ondernemers.’ 
Dus iedereen hee! er belang bij? Klarenbeek: ‘Daar ben ik van 
overtuigd.’ 
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‘Het normenkader is de basis voor 
de kwaliteit van het keurmerk. De 
Belastingdienst neemt deel in de 
Raad van Toezicht van de Stichting 
Betrouwbare Afrekensystemen zodat 
de ondernemer weet dat de 
Belastingdienst het normenkader 
actief en structureel ondersteunt’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



‘In de commissie 
zochten we naar 
consensus. Binnen de 
branche, maar ook met 
de Belastingdienst. Dat 
hee! niet geleid tot 
regels, maar tot 
aanwijzingen. Het 
normenkader is 
principle based. Als je de 
aanwijzingen 
implementeert, kom je 
in aanmerking voor het 
keurmerk’

Paul Verheijde, Directeur/eigenaar 
Polygon bv

>  Inhoudsopgave



‘Het is sterk dat de marktpartijen en de Belastingdienst samen 
gekomen zijn tot een normenkader. Er is consensus en de eisen 
zijn voor alle spelers gelijk. Dat is een positieve ontwikkeling’, 
vindt Paul Verheijde.

Verheijde omschrij! Polygon als ‘een uit de hand gelopen 
projectje’. Zo’n twintig jaar geleden ontwikkelde hij als student 
informatica een point of sale-applicatie voor Chinese 
restaurants. Naast informatica studeerde hij Japans. ‘Zo kende 
ik de Chinese karakters. Het Japans kent fonetische karakters en 
Chinese.’ Verheijdes applicatie maakte het mogelijk dat er aan 
de balie werd ingetoetst dat de klant maaltijd nummer 212 en 
nummer 139 wilde en dat de kok vervolgens in de keuken de 
Chinese receptuur op zijn printer zag verschijnen. ‘Dat was een 
nichemarkt, maar tegelijkertijd een gat in de markt.’ Nog steeds 
hee! Polygon een groot marktaandeel in de Chinees-
Indonesische horeca. Daarnaast bedient het bedrijf een brede 
horecadoelgroep, waaronder vele internationale 
restaurantformules, bowlingcentra, wegrestaurants, hotels en 

grand cafés, zowel in Nederland als elders in Europa. Inmiddels 
bestaat de Polygon Group uit diverse ondernemingen, 
waarmee onder andere point of sale-gerelateerde hardware 
wordt geïmporteerd en door heel Europa wordt gedistribueerd.

Consensus
‘Aan het tekenen van de intentieverklaring en de oprichting van 
de stichting ging een heel traject vooraf ’, vertelt Verheijde. ‘Wij 
hadden al vanaf 1994 contact met de Belastingdienst. Dat ging 
vanzelf, want afrekensystemen maken deel uit van de 
administratie van onze klanten. De Belastingdienst stelde ons 
vragen en overlegde met ons over de eisen die zij stellen aan 
een systeem en over mogelijkheden om de so!ware te 
verbeteren. Maar dat was niet structureel. Het waren ad hoc 
contacten met Belastingdienstmedewerkers uit verschillende 
regio’s. Voor ons was het lastig dat er vanuit die regio’s 
verschillende eisen op tafel werden gelegd. Binnen de 
Belastingdienst bestonden verschillende interpretaties van wat 
een goed kassasysteem was en wat niet. Daardoor kon het 
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gebeuren dat de ene regio voorstander was van een 
bepaalde functionaliteit, terwijl de andere regio er anders 
over dacht. Moet je zo’n functionaliteit dan wel of niet 
implementeren?’ Uiteindelijk kreeg Polygon een centraal 
aanspreekpunt en kwam er meer eenduidigheid. ‘Dat was 
een groot voordeel.’ Gaandeweg ontstonden er op initiatief 
van diverse marktpartijen en de Belastingdienst ideeën over 
het vaststellen van een keurmerk en het ontwikkelen van 
normatiek. Verheijde nam zi#ing in de commissie 
normatiek. ‘In de commissie zochten we naar consensus. 
Binnen de branche, maar ook met de Belastingdienst. Dat 
hee! niet geleid tot regels, maar tot aanwijzingen. Het 
normenkader is principle based. Als je de aanwijzingen 
implementeert, kom je in aanmerking voor het keurmerk.’
Verheijde stelt vast dat de lat hoog ligt. ‘Het normenkader is 
van een zodanig niveau dat we een flinke inhaalslag 
moesten maken in onze programmatuur. Dat was geen 
eenvoudige weg. Wij hebben een uitgebreid pakket met veel 
functionaliteiten. Al die functionaliteiten hebben we tegen 
het licht gehouden om te kijken of ze aan de eisen voldoen. 
Dat was ingrijpend. Maar inmiddels hebben we het 
keurmerk aangevraagd voor ons mainstream 
so!warepakket Poly Touch.’ Polygon levert ook nog steeds 
het oude afrekensysteem dat meer dan twintig jaar geleden 
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werd ontwikkeld. ‘Daarvoor overwegen we afleververklaringen 
af te geven.’
Omdat Polygon ook aan buitenlandse afnemers levert, moeten 
de afrekensystemen in allerlei situaties weer aan andere 
nationale regels voldoen. ‘Soms zijn er we#elijke eisen 
waaraan een systeem moet voldoen. Dat schept duidelijkheid, 
maar is ook complexer. Daarom werken we meestal samen met 
lokale partners in verschillende landen, die voor de juiste 
implementatie zorgen.’ 

Professionalisering
Verheijde rekent erop dat het keurmerk een succes wordt. ‘Voor 
producenten en leveranciers is dit een goede ontwikkeling. Het 
feit dat de marktpartijen en de Belastingdienst samen gewerkt 
hebben aan een normenkader, leidt tot een gelijk speelveld. 

Dat is een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat de 
stichting ople#end zal zijn. Problemen in de branche kunnen 
gemeld worden bij de stichting. Daar moet je zorgvuldig mee 
omgaan, dus hiervoor is een goede procedure ontwikkeld.’
Hij hee! al gemerkt dat ook zijn klantenkring overwegend 
positief tegenover het keurmerk staat. ‘Het is gunstig voor de 
eindgebruiker. De Belastingdienst hee! aangegeven dat zij uit 
controletechnisch oogpunt waarde hecht aan het keurmerk en 
de afleververklaring.’ Hij vertelt dat eigenaren van Chinees-

Indonesische restaurants een goede bedrijfsadministratie 
sowieso belangrijk vinden. ‘Het is een branche die op een 
gezonde manier met bedrijfsvoering bezig is. Terwijl de omzet 
in de horeca terugloopt als gevolg van de crisis, zie je in deze 
branche een omzetstijging. Het betre! hier dedicated 
ondernemers die volop met hun bedrijf bezig zijn. Jonge 
Chinese ondernemers schrijven gedegen business plannen. 
Administratief hebben ze een enorme groei doorgemaakt, van 
schoenendoos tot een geautomatiseerde bedrijfsadministratie.’ 
Polygon hee! voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
de klanten, waarbij ook de Belastingdienst aanwezig was. ‘Dat 
hee! geleid tot enthousiasme over het keurmerk in deze 
branche.’ Hij denkt dat dat in meer branches het geval is. ‘Er is 
behoe!e aan professionalisering. Niet alleen onder 
kassaproducenten en leveranciers, maar in het hele midden- en 
kleinbedrijf.’
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‘Alle geldstromen vastleggen is ook 
in het belang van de ondernemer op 
het moment dat hij met de bank 
gaat praten over financiering. Dan 
zijn onzichtbare geldstromen niet 
gunstig.’
Ferenc Birkenhäger, Algemeen directeur Eijsink



‘We zien het niet als 
ballast, maar als een 
zuivering van de markt. 
We hopen dat op deze 
manier het kaf van het 
koren gescheiden wordt. 
Dat je onderscheid krijgt 
tussen bedrijven die 
ethisch handelen en 
bedrijven die dat niet 
doen’

Ferenc Birkenhäger, Algemeen 
directeur Eijsink

>  Inhoudsopgave 



Voor Ferenc Birkenhäger was het vanzelfsprekend om zijn 
handtekening te ze#en onder de intentieverklaring om tot 
betrouwbare afrekensystemen te komen. ‘Met het aanvragen 
van een keurmerk wachten we nog even, maar we zijn al druk 
bezig met het invoegen van de normatiek in een 
so!warepakket.’

 ‘Als je maar één kassa of één so!warepakket hebt, is het 
overzichtelijk’, zegt Birkenhäger. ‘Maar Eijsink kent een grote 
variatie. We zijn een unieke partij, omdat we eigen so!ware 
ontwikkelen, vaak branchespecifieke oplossingen, en omdat 
we tegelijkertijd een dealerbedrijf zijn met verschillende 
soorten kassa’s van verschillende merken. Dan kun je er niet 
van de ene op de andere dag voor zorgen dat al je producten 
voldoen aan de normatiek. Het hee! tijd nodig.’
Toch hee! hij niet getwijfeld over het tekenen van de 
intentieverklaring. ‘We zien het niet als ballast, maar als een 
zuivering van de markt. We hopen dat op deze manier het kaf 
van het koren gescheiden wordt. Dat je onderscheid krijgt 

tussen bedrijven die ethisch handelen en bedrijven die dat niet 
doen.’ Maar de beeldvorming is minstens zo belangrijk, vindt 
Birkenhäger. ‘Wij willen eerlijk zijn en we willen ons niet 
branden aan fraude. Dan ligt onze naam te grabbel. Dat willen 
we hoe dan ook voorkomen.’

Liever wetgeving
Eigenlijk gaat het keurmerk Birkenhäger niet ver genoeg. ‘Wij 
hebben steeds gepleit voor wetgeving. Nu is het keurmerk 
principle based. Dat kan leiden tot interpretatieverschillen. 
Wetgeving is eenduidig. Dan is het klip en klaar waaraan je je 
moet houden. Bovendien moet iedereen zich aan de wet 
houden. Ook dat is duidelijk. Nu moet je maar afwachten wat 
er gebeurt. De waarde van het keurmerk moet in de praktijk 
gaan blijken. Nu kunnen we nog niet overzien hoe zich dit gaat 
vertalen in marktwerking.’ 
Eijsink verwacht op korte termijn kassa’s te kunnen aanbieden 
die voorzien zijn van het keurmerk. ‘Kassaproducenten zijn 
bezig met het aanpassen van hun systemen. Wij verkopen naast 
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onze eigen automatiseringsoplossingen onder andere Sharp 
en Vectron. Sharp hee! inmiddels het keurmerk 
aangevraagd voor eenvoudige kassasystemen en Vectron 
werkt momenteel aan aanpassing aan de normatiek. 
Vectron hee! overigens voor andere landen in Europa, waar 
wel sprake is van wetgeving, zogeheten fiscale geheugens 
toegevoegd aan de kassasystemen. Zoiets zal mogelijk ook 
in Nederland worden geïntroduceerd.’
Gaat Eijsink zelf het keurmerk aanvragen voor de 
so!warepakke#en die zij zelf ontwikkelen? ‘Onze pakke#en 
voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij zijn bezig met de 
ontwikkeling van een nieuw, breed platform dat we efficiënt 
kunnen onderhouden en dat voldoet aan de normatiek. 
Voor dat pakket gaan we het keurmerk aanvragen. Het is de 
bedoeling dat we vanuit dat pakket specifieke 
branchegerichte applicaties gaan ontwikkelen.’ 

Verder discussiëren
Kassasystemen die niet in aanmerking komen voor het 
keurmerk, maar die zodanig zijn ingesteld dat alle 
handelingen geregistreerd en bewaard worden, kunnen 
worden voorzien van een afleververklaring. ‘Dat geldt zowel 
voor nieuwe kassa’s als voor tweedehands kassa’s’, zegt 
Birkenhäger. ‘Als wij kassa’s tweedehands verkopen, wordt 
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de programmering vernieuwd. Alle systemen die wij leveren 
voldoen aan de normen die eraan gesteld worden.’
In het ideale geval tekenen zowel de leverancier als de koper de 
afleververklaring. De koper tekent er dan voor dat hij achteraf 
niet zelf de parameters gaat veranderen. Birkenhäger vindt het 
echter niet de taak van de leverancier om de koper tot 
medeondertekening te bewegen. ‘Praktisch is dat lastig, want 
degenen die de kassa in ontvangst neemt is niet per se degene 
die verantwoordelijk is voor de onderneming. Maar je kunt er 
ook principieel naar kijken. Ergens houdt de 
verantwoordelijkheid van de leverancier op. Wij leveren goede 
kassa’s, wij houden ons aan de normatiek, maar de 
ondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen onderneming. 
Wij zijn geen verlengstuk van de Belastingdienst. Hierover 
discussiëren we nog met elkaar in de stichting Keurmerk 
Betrouwbare Afrekensystemen.’
Overigens hebben de kopers zelf ook belang bij betrouwbare 
afrekensystemen, stelt Birkenhäger. ‘Vroeger stond een 
ondernemer in de zaak en wist hij precies wat er gebeurde. Nu 
staan ondernemers vaker op afstand, of ze zien niet alles omdat 
ze meer filialen hebben. Met kassaoplossingen en 
so!warepakke#en die betrouwbaar zijn, krijgen ze meer 
inzicht in hun bedrijfsvoering en voorkomen ze bovendien 
interne fraude. Alle geldstromen vastleggen is ook in het 

belang van de ondernemer op het moment dat hij met de bank 
gaat praten over financiering. Dan zijn onzichtbare 
geldstromen niet gunstig.’
Birkenhäger vermoedt dat discussies hierover van tijdelijke aard 
zijn. ‘Uiteindelijk zullen alle kassa’s standaard voldoen aan de 
normatiek.’ 
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‘Met een keurmerkkassa kan de 
ondernemer laten zien dat hij de 
fiscale regels wil naleven.’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



‘Dit is echt een omslag’, 
zegt Kusters. ‘In het 
verleden dachten 
ondernemers: het is 
goed als ik zo min 
mogelijk op papier zet. 
Nu is het pas goed als je 
zoveel mogelijk laat zien 
wat je doet. Dat is niet 
alleen in het belang van 
de Belastingdienst, maar 
ook in het belang van de 
ondernemer. Als hij zelf 
onzichtbaar artikelen 
retour kan boeken in zijn 
systeem, kan zijn 
personeel dat ook’

Chantalle Kusters, Directeur Roltex 

>  Inhoudsopgave 



‘Wij bestaan al sinds 1967. Met deze stap spelen we in op de 
veranderingen in de markt’, zegt Chantalle Kusters. ‘Het 
belangrijkste is nu dat ondernemers ook de voordelen gaan 
zien van een volledige rapportage en dat de Stichting 
Betrouwbare Afrekensystemen en de Belastingdienst stevig 
gaan handhaven.’

‘Dit is echt een omslag’, zegt Kusters. ‘In het verleden dachten 
ondernemers: het is goed als ik zo min mogelijk op papier zet. 
Nu is het pas goed als je zoveel mogelijk laat zien wat je doet. 
Dat is niet alleen in het belang van de Belastingdienst, maar 
ook in het belang van de ondernemer. Als hij zelf onzichtbaar 
artikelen retour kan boeken in zijn systeem, kan zijn personeel 
dat ook. Met onbetrouwbare kassasystemen lopen 
ondernemers grote risico’s. Het is belangrijk dat ze zich daarvan 
bewust zijn.’ Minstens zo belangrijk is dat een goede registratie 
van alle transacties ervoor zorgt dat een ondernemer meer 
inzicht krijgt in de bedrijfsprocessen. Soms levert dat direct 
meer omzet op. Als voorbeeld noemt Kusters de btw-afdracht. 

‘Zo’n 60 procent van ons klantenbestand is horeca. Als een 
horecaondernemer mixdrankjes verkoopt en dat niet goed 
vastlegt, draagt hij uiteindelijk te veel btw af. Als hij het 
separaat aangee! op de kassa, rolt er vanzelf 6 procent btw uit 
voor de frisdrank en 21 procent voor de alcohol, in plaats van 21 
procent voor de hele consumptie. Dit is maar één voorbeeld. Er 
zijn er veel meer. Samen met accountantskantoren waarmee 
Roltex samenwerkt, zijn we voortdurend op zoek naar de 
toegevoegde waarde voor ondernemers. Rapporteren van 
breuk, rapporteren van eigen gebruik, al die vastleggingen zijn 
in het voordeel van de ondernemer.’

Oneerlijke concurrentie
‘Wij willen de klant uiteraard graag de kassa leveren die hij 
wenst’, zegt Kusters. ‘Maar de fiscale eisen en de 
administratieve verplichtingen stellen grenzen aan de wensen.’ 
Ze vertelt dat veel kassaleveranciers werden wakker geschud 
toen bleek dat sommige producenten so!ware op de markt 
brachten waarmee ondernemers actief hun omzet konden 
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afromen. ‘Er was zelfs sprake van strafrechtelijke vervolging. 
Dat was een schok in de branche. Ook onder de afnemers 
overigens, want ondernemers met een dergelijk 
kassasysteem moesten zich ook verantwoorden.’ 
In die periode was Roltex al in gesprek met hun 
accountantskantoor. Het kantoor was bezig met horizontaal 
toezicht en wilde kijken hoe kassasystemen daarin pasten. 
‘Inmiddels werken we samen met meer 
accountantskantoren in de regio. Onze markten komen 
steeds dichter bij elkaar. Alles moet immers kloppen, van 
kassa-aanslag tot aangi!e. Dus nu zoeken we samen naar de 
toegevoegde waarde van transparante kassasystemen voor 
onze klanten. Dan ben je veel meer dan kassaleverancier. Je 
adviseert de ondernemer.’  
Kusters vertelt dat Roltex  integer ondernemen hoog in het 
vaandel hee! staan. ‘Dat was altijd al zo. Daardoor kregen 
wij op enig moment te maken met oneerlijke concurrentie. 
Wij konden onze producten niet bij al onze klanten meer 
neerze#en. Dat is heel lastig, want je wilt wel omzet maken.’ 
Via een van haar kassaleveranciers, Pieter Dorrepaal van 
Sharp, kwam ze in contact met Ben van der Zwet van de 
Belastingdienst. ‘Dat zorgde ervoor dat wij nog meer 
vertrouwen kregen in de toekomst. Natuurlijk tekenden wij 
de intentieverklaring, maar daardoor is ons gedrag niet 
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veranderd. Die intentieverklaring was voor ons vooral een 
ondersteuning. Wij konden zeggen: het mag niet meer.’ Maar – 
daar komt Kusters rond voor uit – goed voor haar omzet was 
het allemaal niet.

Voorsprong
Ondertussen in Roltex wél klaar voor de toekomst. ‘Bij ons is 
transparant en integer werken ingebed. Als je toelaat dat je 
medewerkers allerlei kassa-instellingen uitvoeren die 
ongewenst zijn, geef je een bepaald signaal. Daarvan is bij ons 
geen sprake. Onze naam is daar te kostbaar voor. Juist hierdoor 
hebben we een voorsprong op bedrijven die hun medewerkers 
nog op die lijn moeten krijgen. Daar hopen we de komende 
jaren van te profiteren.’ 
Als kassaproducenten keurmerkkassa’s leveren, zoals Sharp, 
kan Roltex keurmerkkassa’s aanbieden. De andere 
kassasystemen kunnen in de toekomst geleverd worden met 
een afleverklaring. 
Uiteindelijk moet er wetgeving komen, vindt Kusters. ‘Maar er 
moet hoe dan ook nu gehandhaafd worden. De Belastingdienst 
moet controleren op de reeds bestaande administratieve 
verplichtingen en de stichting moet ervoor zorgen dat er echt 
voldaan wordt aan de eisen van het keurmerk en de 
afleververklaring. Het succes van het keurmerk staat of valt met 

handhaving. Als er straks verhalen in de krant staan over 
kassafraude, kunnen de welwillenden genieten van hun 
keurmerk.’
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‘Belastingontduiking is niet  
alleen een probleem van de 
Belastingdienst. Het is ook niet 
alleen een probleem van de 
branche. Het is een maatschappelijk 
probleem.’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



‘Wij werken via de lijnen 
van handhavingsregie’

Ben van der Zwet, Registeraccountant 
bij de Belastingdienst

>  Inhoudsopgave 



‘We zijn niet begonnen met het ontwikkelen van een 
keurmerk, maar met het idee: er is iets mis in de 
opbrengstverantwoording van bedrijven met 
toonbankverkeer’, zegt Ben van der Zwet. Hij houdt zich al 
jaren bezig met het bevorderen van compliant gedrag in deze 
sector.

‘Dat was de trigger’, zegt Van der Zwet. Hij doelt op een brief 
van de Engelse Belastingdienst, bijna 20 jaar geleden, over 
parameters in kassa’s die door ondernemers aangepast konden 
worden. Van der Zwet, als registeraccountant en edp-auditor 
werkzaam bij de Belastingdienst, verdiepte zich met een paar 
collega’s in dit probleem. ‘Het was duidelijk dat het om grote 
fiscale belangen ging.’ De omvang van het probleem bleek 
onder andere uit het project ‘Knippen en scheren’ van de Fiod. 
Daaruit kwam naar voren dat in de kappersbranche een diske#e 
in omloop was waarmee kappers bewust hun omzet konden 
verlagen. ‘We hebben destijds niet alleen de fraudeurs 
aangepakt, maar ook de so!wareleverancier als medepleger. 

Nederland was een van de eerste landen waar dat gebeurde.’ De 
so!wareleverancier in kwestie werd overigens in hoger beroep 
vrijgesproken, maar dat de staat door afroming van winst veel 
belastingopbrengsten misliep was glashelder. 

Bewustzijn
‘Wij werken via de lijnen van handhavingsregie’, zegt Van der 
Zwet. ‘We proberen het voor ondernemers gemakkelijk te 
maken om zich aan de regels te houden die we met z’n allen 
hebben afgesproken en we richten ons toezicht zodanig in dat 
er een markt komt voor betrouwbare kassa’s. Enerzijds is er het 
gemak, anderzijds  intensief toezicht en eventueel een 
strafrechtelijke aanpak.’ Ook samenwerking met accountants 
en fiscaal dienstverleners is een onderdeel van de 
handhavingsregie, stelt Van der Zwet. Hij voerde gesprekken 
met tal van kantoren. ‘Het is belangrijk dat zij het besef hebben 
dat ze ook verantwoordelijk zijn, dat ze moeten doorvragen en 
er zeker van moeten zijn dat ze over de juiste cijfers beschikken. 
Alleen al door het voeren van gesprekken hierover kweek je 
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bewustzijn.’ Hij vertelt over positieve ervaringen met 
accountantskantoren met een aannamebeleid. ‘Zij 
ondersteunen de ondernemer. Zorgen voor tijdige en juiste 
gegevens is ook in het belang van de ondernemer. Waar 
zi#en zijn bruto marges, wat is de verhouding tussen zijn 
omzet en zijn personeelsbeze#ing? Met dat soort 
informatie kan een ondernemer meer sturing geven aan zijn 
bedrijf.’

Eigen rol
Al in 2007 zat Van der Zwet met kassaproducenten en – 
leveranciers aan tafel om te bespreken wat de 
Belastingdienst en de sector gezamenlijk zouden kunnen 
doen om het manipuleren van omzet aan te pakken. De 
gesprekken staakten toen bleek dat er een strafrechtelijk 
onderzoek liep tegen een van de partijen aan tafel. ‘We 
stopten, want het voelde niet goed meer. Achteraf gezien 
hadden we gewoon door moeten gaan. Op dat moment was 
er een flow. Nu zijn we onnodig tijd verloren.’ Later werd het 
project weer opgepakt. Toen raakte Van der Zwets collega 
Theo Klarenbeek erbij betrokken. Hij was met producenten 
en leveranciers van online boekhoudpakke#en in gesprek 
over een keurmerk. Dat leek ook voor de afrekensystemen 
een geschikte oplossing. Van der Zwet: ‘We overlegden met 
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het ministerie van Financiën. Het was van het begin af aan 
duidelijk dat de Belastingdienst geen certificerend instituut 
moest worden. Door dat aan de markt te laten houd je ieder je 
eigen rol. De markt beoordeelt de kwaliteit van de 
afrekensystemen en de Belastingdienst is handhaver.’ Juist 
omdat op dat moment weer een strafrechtelijk onderzoek liep 
naar een kassaleverancier, was hier veel animo voor in de 
markt. ‘Men wilde niet het risico lopen aansprakelijk gesteld te 
worden vanwege het feit dat men klanten in de gelegenheid 
stelde tot frauderen.’ 

Dynamische regelgeving
Vanuit de kassabranche kwam de vraag: waarom een vrijwillig 
keurmerk en geen we#elijke verplichting? ‘Artikel 52 van de 
Algemene Wet Rijksbelastingen, waar het gaat over de 
administratieve verplichtingen, biedt ruimte aan ondernemers 
om hun administratie in te richten op een manier die past bij 
de aard en omvang van hun bedrijf. De wet schrij! voor wat ze 
moeten doen, maar niet hoe’, zegt Van der Zwet. ‘Die 
dynamische regelgeving biedt voordelen, ook in technische 
zin. Stel dat we 30 jaar geleden hadden vastgelegd hoe je 
administratie er op basis van een 
doorschrij'oekhoudmethode moest uitzien. Je kunt toch 
nooit wetgeving hebben die op de techniek vooruitloopt? Dat 

het dynamisch is, is een groot goed. De normatiek die nu 
ontwikkeld is biedt de producenten de vrijheid hun systeem 
zelf in te richten. Daarbij hoort onlosmakelijk de 
verantwoordelijkheid om het goed te doen. Er zijn nu 
leveranciers die zeggen: wij lieten onze oren te veel hangen 
naar de wensen van de afnemer.’ 
Uiteindelijk draait het om houding en gedrag, stelt hij. ‘Bij 
producenten, leveranciers, ondernemers, accountants- en 
administratiekantoren en misschien ook wel burgers. Met de 
juiste houding en het juiste gedrag zorgen we ervoor dat de 
loonbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting 
zoals we die in onze democratie hebben afgesproken in de 
schatkist terechtkomen.’
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‘Door met het bedrijfsleven samen 
te werken wordt het wederzijds 
vertrouwen beter. Dit leidt tot 
goede, soms onverwachte 
initiatieven als dit keurmerk’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst



‘Als er bedrijven zijn die 
willens en wetens 
manipulerende functies 
bieden, kunnen de 
bedrijven die nee zeggen 
omdat ze het een te 
groot risico vinden voor 
hun imago de tent wel 
sluiten’

Pieter Dorrepaal, Product Marketing 
Manager Sharp Electronics Benelux bv

>  Inhoudsopgave



‘Met het keurmerk kunnen we ons onderscheiden in de markt. 
Dit is de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Bovendien is dit 
een manier om oneerlijke concurrentie te bestrijden’, zegt 
Pieter Dorrepaal. Sharp is een van de eerste producenten met 
een keurmerkkassa.

‘Sharp is een Japans product, maar Sharp past zich aan de 
wensen die in bepaalde landen spelen aan’, zegt Dorrepaal. ‘We 
hebben uitgelegd dat het noodzakelijk is voor onze positie op 
de markt om een keurmerkkassa te ontwikkelen. Straks wordt 
de vraag naar keurmerkkassa’s heel groot. Als je die niet kunt 
leveren, laten ze je links liggen. Dan staakt de verkoop.’
Sharp hee! een kassa ontwikkeld die voldoet aan de eisen van 
het Nederlandse keurmerk. ‘Het zijn modellen met één fiscale 
so!ware versie, die geschikt zijn voor het hele midden- en 
kleinbedrijf, in prijs variërend van 159 tot 500 euro. Heel 
bewust kassa’s in de lagere prijsklassen, omdat dat voor Sharp 
op dit moment een belangrijke plek is.’

Onderscheidend platform
Dat de nieuwe kassa’s een succes worden, staat voor Dorrepaal 
buiten kijf. ‘Ondernemers worden namelijk uit verschillende 
richtingen geadviseerd hiernaar te kijken. De Belastingdienst 
wil dat de boekhouding gezond is en dat ondernemers niet met 
gemanipuleerde gegevens werken. Een keurmerkkassa is dan 
een waarborg. Daarnaast hechten boekhouders en accountants 
hier ook veel waarde aan, want zij moeten zich verantwoorden 
voor hun deel van het werk. Bovendien zullen veel onze 
afnemers, zoals Makro, Sligro en Staples OC, zich niet snel 
inlaten met niet-betrouwbare systemen. Zij willen niet de 
indruk wekken dat ze spullen verkopen die niet deugen.’
Al in een vroeg stadium was Dorrepaal betrokken bij het 
ontwikkelen van een keurmerk. Hij werd een jaar of vijf 
geleden benaderd door de Belastingdienst met de vraag of er 
iets te bedenken viel waarmee manipulatie ondervangen kon 
worden. ‘Er waren afrekensystemen die actief mogelijkheden 
boden om te frauderen. Die mogelijkheden waren bewust 
ingebouwd in de so!ware. In de kassawereld werd men min of 
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meer gedwongen zich ook op dit niveau te bewegen. Als je 
het niet deed, zou je je plek op de markt verliezen. Als er 
bedrijven zijn die willens en wetens manipulerende functies 
bieden, kunnen de bedrijven die nee zeggen omdat ze het 
een te groot risico vinden voor hun imago de tent wel 
sluiten’, stelt Dorrepaal. ‘De vraag was: hoe kun je een 
belangrijk onderscheidend platform ontwikkelen? Zo 
kwamen we op een keurmerk. We hebben het afgekeken 
van onder andere reisorganisaties en webwinkels.’

Lat ligt hoog
Dorrepaal was actief betrokken bij het ontwikkelen van de 
normenset, samen met andere producenten van 
afrekensystemen en so!ware-applicaties. Ondertussen werd 
in Japan een kassa gebouwd die aan de eisen kon voldoen. 
‘In Europa gebeurt er veel op fiscaal gebied. Daarom 
ontwikkelde Sharp een Europese kassaversie, die voor 
verschillende landen aangepast kan worden. Elk land hee! 
een eigen fiscaal regime, dus Sharp maakt iets voor de 
grootste gemene deler. Vervolgens kunnen er differentiaties 
gemaakt worden. De versie die in Nederland op de markt 
komt is de Europese versie die uitgewerkt is tot een product 
dat voldoet aan de normatiek van het Nederlandse 



keurmerk. De beheersdoelen zijn registreren, integriteit, 
bewaarplicht en rapportage. De lat ligt in Nederland zeer hoog.’

Tussenoplossing
In het hogere prijssegment levert Sharp kassa’s zonder 
keurmerk. Deze kassa’s worden geleverd met afleververklaring. 
‘Dat is een tussenoplossing’, zegt Dorrepaal. ‘Je kunt een 
keurmerk aanvragen als de so!ware aan de normen voldoet. 
Het gaat om geavanceerde systemen en het kost heel veel tijd 
en geld om so!ware zo aan te passen dat het waterdicht is. 
Bovendien is het nog de vraag of we een product moeten 
ontwikkelen voor het hoge segment. Er zijn voor de bovenkant 
van de markt veel hoog gekwalificeerde aanbieders. De markt is 
dun. Dan is het de vraag of je investeringen opwegen tegen het 
rendement. Dan is de afleververklaring een goed alternatief.’ 
De geavanceerde afrekensystemen in het hoge marktsegment 
worden door de dealers aangepast aan de behoe!en van de 
klant. ‘Dat is maatwerk. Dan gaat het bijvoorbeeld om de 
winkelstructuur, voorraadbeheer, barcodescanning en 
logistiek. De systemen worden ingesteld volgens de set van 
parameters die daarbij hoort en de professionele vakhandel 
levert de systemen op advies van Sharp af met een 
afleververklaring. De eindgebruiker kan die instellingen niet 

zelf veranderen. Maar het is wel iets anders dan een kassa die 
kant-en-klaar uit de doos komt, zoals onze keurmerkkassa.’
Moet de koper de afleververklaring tekenen? Dorrepaal: ‘Als 
leverancier en klant beiden tekenen, is de intentie duidelijk. 
Dan commi#eer je je aan de afspraken. Niet ondertekenen 
gee! een heel ander gevoel over de bedrijfsvoering. Dan geef je 
eigenlijk een uitnodiging tot verdergaande controle door de 
Belastingdienst.’
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‘Het keurmerk is een mooi 
voorbeeld van samenwerking met 
marktpartijen. Deze samenwerking 
zorgt voor een breed draagvlak en is 
een goede vorm van zelfregulering 
in de branche’
Peter Veld, Directeur-Generaal Belastingdienst 



‘Het keurmerk draagt bij 
aan een betere vorm van 
toezicht door de 
Belastingdienst’’

Jur de Vries en Jeroen van Schajik, 
BDO Audit & Assurance bv

>  Inhoudsopgave



De Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen werkt 
nauw samen met BDO.  BDO beoordeelt de self assessments en 
voert de audits uit. ‘Het keurmerk draagt bij aan een betere 
vorm van toezicht door de Belastingdienst’, vinden Jur de Vries 
en Jeroen van Schajik, beiden werkzaam als register-edp-
auditor bij BDO.

Aanvankelijk waren De Vries en Van Schajik met de 
Belastingdienst in gesprek het keurmerk Zeker Online, voor 
boekhoudpakke#en-in-the-cloud. De verwachting is dat dit 
keurmerk in de loop van 2013 geïntroduceerd zal worden. De 
Vries: ‘Onze contactpersoon bij de Belastingdienst, Theo 
Klarenbeek, vroeg ons om advies over het keurmerk 
Betrouwbaar Afrekensysteem.’
De normatiek die gezamenlijk ontwikkeld was door de 
Belastingdienst en de producenten en leveranciers van 
afrekensystemen was weliswaar uitgebreid, maar niet goed 
toetsbaar, vonden De Vries en Van Schajik. Samen met de 
betrokken partijen werden er vervolgens een self assessment en 

een normenkader ontwikkeld die goed bruikbaar zijn voor 
zowel producenten en leveranciers als voor edp-auditors.
Voor De Vries en Van Schajik was dit overigens niets nieuws. 
‘We zijn vaker betrokken bij certificeringen. Zelfregulering is 
een trend.’

Eenduidig interpretabel
Het normenkader is principle based. ‘Dat moet ook, omdat 
elke aanbieder van een afrekensysteem – en dat zijn er veel – de 
ruimte moet krijgen om eigen producten met eigen finesses te 
maken om onderscheidend te blijven’, stelt De Vries. ‘Waar het 
op neer komt, is dat er principes zijn opgesteld. Dit zijn de 
doelstellingen, maar aanbieders kunnen er zelf invulling aan 
geven. Vervolgens is het aan ons om vast te stellen of de 
maatregel die getroffen is, voldoet aan de doelstelling. De 
normatiek is principle based en toch eenduidig interpretabel.’ 
Een van de problemen met het aanvankelijke normenkader was 
dat er normen werden gesteld omtrent functionaliteiten die 
een kassasysteem niet mag beva#en, zoals de functionaliteit 
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om omzetgegevens te wijzigen. ‘Voor een auditor is het niet 
mogelijk om vast te stellen of een functionaliteit er niet is. Wat 
er niet is, kun je niet toetsen’, zegt Van Schajik. 
De Vries: ‘Overigens staat deze norm nog steeds in het 
normenkader.’
Van Schajik: ‘Maar hij is aangevuld met de eis dat inzichtelijk is 
wie wanneer welke gegevens hee! gewijzigd of verwijderd. 
Kortom, wijzigings- en verwijderacties en toegang tot de 
database moeten een controlespoor nalaten.’  

Investering
Producenten of leveranciers die een keurmerk willen aanvragen 
voor een bepaald afrekensysteem, doen eerst een self 
assessment. Ze vullen een vragenlijst in en leveren 
bewijsvoering aan om hun beweringen te onderbouwen, 
bijvoorbeeld een rapport of schermprint uit het systeem. Het 
self assessment wordt ingeleverd bij de Stichting Keurmerk 
Betrouwbare Afrekensystemen. De stichting legt, na een eerste 
controle, het self assessment voor aan BDO. BDO kan eventueel 
nog om aanvullende informatie vragen. Na overleg met de 
producent of leverancier legt BDO zijn bevindingen voor aan de 
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stichting, die mede op basis hiervan bepaalt of het keurmerk 
wordt afgegeven. De stichting laat ook steekproefsgewijs audits 
uitvoeren door BDO. In dat geval vindt een uitgebreide audit bij 
de aanvrager van het keurmerk plaats. ‘De stichting is onze 
opdrachtgever voor zowel de reviews op de self assessments als 
de audits’, zegt Van Schajik. 
Zijn het zowel producenten als leveranciers die het keurmerk 
aanvragen? ‘Soms zijn dat dezelfden’, zegt Van Schajik. ‘Het 
loopt door elkaar heen. Soms levert de producent de hardware 
en zet de leverancier en zelf de kassaoplossing op. In de 
terminologie van de stichting moet de leverancier dan een 
eigen keurmerk aanvragen.’
Is het een grote investering voor producenten en leveranciers 
om hun producten keurmerkwaardig te maken? ‘Soms wel’, 
vermoedt Van Schajik. ‘Het is de vraag of je grote investeringen 
gaat terugverdienen in een systeem dat niet zo lang meer mee 
gaat. Het is verstandig om bij het ontwikkelen van een nieuwe 
versie of een nieuw afrekensysteem al direct rekening te 
houden met de eisen.’

Efficiënter toezicht
Verwachten zij dat het keurmerk een succes wordt? ‘Er zit nu 
een plus in voor de leveranciers’, zegt Van Schajik. 
‘Kassaleveranciers en producenten worden nu misschien door 
sommige klanten gevraagd om bepaalde functionaliteit in te 
bouwen. Met het keurmerk in de hand kunnen zij zeggen: hier 
werken wij niet aan mee, want wij moeten ons houden aan de 
afgesproken eisen. Maar er moet ook een plus zijn voor de 
koper, de ondernemer. Hij kan een kassa kopen met of zonder 
keurmerk. Daar zit misschien een prijsverschil in. Dat is een 
selectiecriterium. Maar als hij dankzij het keurmerk in een 
lichter controleregime van de Belastingdienst komt, kan dat 
juist een trigger zijn om te kiezen voor een systeem met 
keurmerk.’
De Vries: ‘Het wordt interessant als de Belastingdienst minder 
gedetailleerd controleert als er een keurmerk is. Gedetailleerde 
belastingcontroles zijn tijdrovend, ook voor de ondernemer. 
Als je eenmaal weet dat een kassasysteem goed is, hoef je dat 
systeem niet meer bij elke ondernemer integraal en volledig te 
controleren. Dat leidt tot efficiënter toezicht.’
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Belastingdienst
 

Bert Heijenk 
Programmamanager 
HT SWO  
horizontalisering toezicht 
so!wareontwikkelaars

>  Inhoudsopgave 

Geldverkeer en administratie 
Het opstellen en indienen van een (goede) 
belastingaangi!e begint bij een goede administratie. In de 
belastingwet is de administratieplicht opgenomen. Een 
ondernemer dient een administratie te voeren die past bij 
de aard en omvang van zijn onderneming. Dat is een ruime 
norm, die uiteindelijk wordt getoetst door de rechter.
Voorop staat dat een onderneming een financiële 
administratie moet voeren. Als er meer contant 
geldverkeer door de onderneming gaat, dan zal de 
ondernemer (meer) maatregelen moeten nemen om 
bedrijfsrisico’s van verlies of diefstal tot een minimum te 
beperken. De Belastingdienst is allereerst geïnteresseerd in 
de kwaliteit van de administratie. Hee! de ondernemer 
voldoende maatregelen genomen om een juiste 
administratie te voeren die past bij de aard en omvang van 
zijn bedrijf?

Behalve dat de belastingwet de administratieplicht 
voorschrij! en daarbij enige eisen stelt, is de administratie 
bedoeld voor de ondernemer zelf. Het is voor hem een 
belangrijk instrument om zowel de bedrijfsprocessen als 
de interne organisatie te besturen.

Artikel: Keurmerk 
Betrouwbare 
Afrekensystemen en 
Handhaving



In de detailhandel is er ondanks de opmars van girale en 
digitale toepassingen nog altijd veel contant geld in omloop. 
Een goede kassa is een belangrijke investering van de 
ondernemer om dit proces in goede banen te leiden.

Manipulatie van kassasystemen
Veel kassasystemen beva#en functies die misbruikt kunnen 
worden om omzet af te romen. Er worden ook bijzonder 
geavanceerde methoden gebruikt om omzet geautomatiseerd 
weg te moffelen. Soms zijn deze methoden in het kassasysteem 
opgenomen, soms zijn ze op een usb-stick of via internet te 
gebruiken.
Er is vraag naar deze functionaliteit. De branche noemt dit de 
“Marbella-knop” of “Ome Jan-knop”.

Op die manier ontstaat een omvangrijke zwartgeldstroom, die 
leidt tot nog meer activiteiten in de zwarte en grijze economie. 
Eén procent van de omzet afromen leidt tot 30 miljoen euro 
misgelopen belastinginkomsten.
De Belastingdienst bestrijdt de productie en het gebruik van 
kassasystemen die het mogelijk maken om omzet buiten de 
boeken houden.

Aanpak Belastingdienst
De Belastingdienst hee! handhavingsmaatregelen genomen 
om vanaf 2013 de bestrijding van zwarte omzet in het 
toonbankverkeer te intensiveren. 
Door samen te werken met producenten en leveranciers is 
bereikt dat er beter betrouwbare kassa’s op de markt zijn 
gekomen. Er is inmiddels een Keurmerk voor Betrouwbare 
Afrekensystemen.  De keurmerken worden uitgegeven en 
beheerd door de ona"ankelijke Stichting Het Betrouwbare 
Afrekensysteem (KBA).
Er wordt een strategie gevolgd die erop is gericht het gebruik 
van keurmerkkassa’s te bevorderen, omdat dergelijke systemen 
extra waarborgen bieden met betrekking tot de volledige 
vastlegging van transacties. De Belastingdienst kan en wil 
ondernemers aansporen tot het gebruik van een goede kassa. 
De Belastingdienst wil het gebruik van en de manipulatie met 
onbetrouwbare kassasystemen, zo mogelijk met behulp van 
signalen vanuit de markt, zodanig zichtbaar aanpakken, dat dit 
een preventieve werking hee!
Bij het toezicht moet aandacht worden besteed aan het 
veranderen van houding en gedrag van ondernemers. Daarvoor 
zijn in verschillende regio’s al projecten opgezet, waarmee 
goede resultaten zijn behaald. 
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Samenwerking met ondernemers
Ondernemers hebben een keuze. Er bestaan kassasystemen met 
een keurmerk en andere systemen. Vanuit de markt zal dit 
speelveld worden ingekleurd. De Belastingdienst kiest ervoor 
om de ondernemers met een keurmerk te benaderen als 
ondernemers die een kwalitatief goed kassasysteem hebben en 
dus de intentie om kwaliteit in de administratie toe te voegen. 
Een controle van de administratie zal sneller kunnen verlopen, 
omdat de vraag over de betrouwbaarheid van het kassasysteem 
in de basis al is beantwoord. 

Ook zullen er niet betrouwbare kassasystemen op de markt 
zijn. Vanuit de markt zullen deze signalen aan de Stichting 
Betrouwbare Afrekensystemen worden gemeld. Het 
Stichtingsbestuur kan deze signalen doorgeven aan de 
Belastingdienst.
De Belastingdienst zal deze signalen onderzoeken en van geval 
tot geval bezien of zij aanleiding zijn voor verder onderzoek. 
Dat kan zowel bij de leverancier als bij de afnemers gebeuren.
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De Belastingdienst stimuleert gewenst gedrag met voorlichting 
en advies over het inrichten van een goede administratie. 
Hiermee wil de Belastingdienst de ontwikkeling en het gebruik 
van het keurmerk bevorderen. Het levert de leverancier, de 
gebruiker en de Belastingdienst voordelen op: kwaliteit, 
zekerheid, betrouwbaarheid. Dit levert tijdwinst op en bespaart 
kosten. Voor iedereen een win-winsituatie.

De uitdaging voor 2013
De Belastingdienst kiest voor de juiste mix van interventies, 
met als belangrijk doel een beweging in de markt op gang te 
brengen naar meer gebruikmaking van keurmerksystemen.

De markt vraagt zichtbaar optreden en onderscheid tussen 
Keurmerkkassa's en kassa's waarmee gemanipuleerd kan 
worden. Daarin moet de Belastingdienst uniform, consequent 
en duidelijk optreden: soepel waar het kan, streng waar het 
moet.
Zowel gedragsbeïnvloeding als handhavingscommunicatie zijn 
hierbij belangrijke factoren.
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>  Inhoudsopgave

De geautomatiseerde ondersteuning van financieel 
administratieve processen verandert de laatste jaren in een 
hoog tempo. Online boekhouden, gegevensopslag in ‘the 
cloud’ en de uitrol van SBR leiden tot nieuwe diensten en 
dienstenaanbieders in de markt.
De visie van de Belastingdienst is dat deze innovaties een 
groot potentieel bezi#en om de kwaliteit van de 
administratieve keten van transactievastlegging tot aangi!e 
te vergroten; onder het mo#o “Automatisch Goed”.

Horizontalisering betekent dat de Belastingdienst meer en 
meer partner binnen de compliance-keten wordt. 
Gezamenlijk met private partijen werken we waar mogelijk 
aan kwalitatief steeds betere so!waresystemen. Verbetering 
van de schakels in de financieel administratieve processen 
levert een betere keten.
Het effect voor de Belastingdienst en de stakeholders moet 
zijn dat burgers en ondernemers meer kansen krijgen om 
stelselmatig en automatisch 'goed' te administreren en op 
die basis structureel goed aangi!e te doen. Het effect van 
het goed functioneren van een administratie (en het 
ontbreken daarvan) moet beter zichtbaar worden.

Visiedocument: 
Horizontaal Toezicht + 
So!ware = 
Automatisch Goed.
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In december 2011 hee! het Managemen#eam van de 
Belastingdienst over dit visiedocument gesproken. Zij 
herkent en onderschrij! de richting en hee! het 
Programma Horizontaal Toezicht So!WareOntwikkelaars 
(HT SWO) gevraagd om beschreven activiteiten uit te werken 
en te ontwikkelen.
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>  Inhoudsopgave

De Belastingdienst van Zweden beïnvloedt houding en 
gedrag van belastingbetalers met video boodschappen. Deze 
film is gemaakt om nieuwe regelgeving over het gebruik van 
kassasystemen met een fiscaal geheugen onder de aandacht 
te brengen. Waarom is de kassabon in Zweden, Griekenland, 
Italië zo belangrijk? Welke mogelijkheden benu#en wij in 
Nederland bij het controleren van de volledigheid van 
opbrengstverantwoording?

Publiekscampagne Zweedse Belastingdienst
     

Video: Belastingdienst 
Zweden snackbar 
kassabon
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>  Inhoudsopgave

In een presentatie vertelt Frank van Heusden een 
enthousiast en meeslepend verhaal over kassasystemen en 
de ontwikkeling van het keurmerk. Hij beloo! dat de 
toehoorder, na het horen van zijn verhaal, nooit meer 
onbevangen zal kijken naar kassasystemen. 
Frank van Heusden was in 2010 en 2011 
handhavingsregisseur van het thema kassasystemen.

Presentatie Frank van Heusden, opgenomen op de Intermediairdagen 
2011 in de sessie e-Overheid.

Presentatie: Nooit meer 
onbevangen naar kassa’s 
kijken
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De Belastingdienst hee! een aanpak ontwikkeld om vanaf 
2013 de bestrijding van zwarte omzet in het toonbankverkeer 
te intensiveren. Een van de pijlers van deze aanpak is gericht 
op het bevorderen van het gebruik van keurmerkkassa’s. 
Deze kassa’s bieden extra waarborgen met betrekking tot de 
volledige vastlegging van transacties en hebben daarmee 
voor de Belastingdienst een toegevoegde waarde. 

De Belastingdienst wil ondernemers aansporen tot aanschaf 
van een kassa met een keurmerk. In een nieuwe flyer en de 
geactualiseerde brochure Kassasystemen verwijzen we 
ondernemers nadrukkelijk naar informatie over het 
keurmerk en het kiezen van kassa’s. 

Flyer en brochure 
Kassasystemen
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1  Waar kan ik informatie vinden over het 
Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem?

 Op de volgende site treft u meer informatie aan 
over het keurmerk voor afrekensystemen.

 www.keurmerkafrekensystemen.nl

2  Door wie wordt het Keurmerk Betrouwbaar 
Afrekensysteem (KBA) afgegeven?

 Door de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen

3 Wie kunnen er een Keurmerk Betrouwbaar 
Afrekensysteem aanvragen en waarvoor?

 Het keurmerk kan aangevraagd worden door producenten, 
leveranciers en resellers van kassa’s, afrekensystemen. 
Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk moet een 
kassa afdoende maatregelen bevatten om misbruik te 
voorkomen, om gegevens juist en volledig te bewaren en 
goede inzichtelijke informatie te geven.

4 Wat is de rol van de Belastingdienst bij de 
afgifte van het Keurmerk Betrouwbaar 
Afrekensystemen?

 De Belastingdienst is niet direct betrokken bij het 
toekennen van het keurmerk. De deelnemers van de 
Stichting hebben samen met de Belastingdienst de norm 
voor een betrouwbaar kassasysteem ontwikkeld

 De Belastingdienst is vertegenwoordigd in de Raad van 
Toezicht van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. 
De Raad van Toezicht stelt het bestuur samen en bewaakt 
de verdere ontwikkelingen van de keurmerken die de 
Stichting uitgeeft.
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5 Wat verandert er met betrekking tot de 
toezichtactiviteiten van de Belastingdienst als er 
een keurmerk is afgegeven?

 De Belastingdienst heeft handhavingsmaatregelen 
genomen om vanaf 2013 de bestrijding van zwarte omzet in 
het toonbankverkeer te intensiveren. 

 Door samen te werken met producenten en leveranciers is 
bereikt dat er beter betrouwbare kassa’s op de markt zijn 
gekomen. Er is inmiddels een keurmerk voor betrouwbare 
afrekensystemen.  De keurmerken worden uitgegeven en 
beheerd door de onafhankelijke Stichting Betrouwbare 
Afrekensystemen (KBA).

 De Belastingdienst volgt de  strategie die erop is gericht 
het gebruik van keurmerkkassa’s te bevorderen. Dergelijke 
systemen bieden immers extra waarborgen met 
betrekking tot de volledige vastlegging van transacties. De 
Belastingdienst kan en wil ondernemers aansporen tot 
het gebruik van een goede kassa. Zij wil het gebruik van en 
de manipulatie met onbetrouwbare kassasystemen, zo 
mogelijk met behulp van signalen vanuit de markt, zodanig 
zichtbaar aanpakken, dat dit een preventieve werking heeft.

 Bij het toezicht wordt aandacht besteed aan het 
veranderen van houding en gedrag van ondernemers. 
Daarvoor zijn in verschillende regio’s al projecten opgezet, 
waarmee goede resultaten zijn behaald. 

6 Wat is een afleververklaring?
 Voor afrekensystemen die nog niet in aanmerking komen 

voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem geven 
deelnemers bij aflevering een verklaring af.

 In de afleververklaring beschrijft de deelnemer de 
kenmerken van de installatie en geeft een oordeel 
over de mate waarin het kassasysteem bij aflevering 
aan de normatiek voldoet. De deelnemer geeft in de 
afleververklaring aan geen medewerking te verlenen aan 
misbruik van deze afrekensystemen. 

 De ondernemer die het kassasysteem afneemt, kan door 
de leverancier worden uitgenodigd de afleververklaring 
mede te ondertekenen. Dit heeft toegevoegde waarde 
voor het toezicht van de Belastingdienst.
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7 Hoe weet ik of een kassasysteem voorzien is van 
een keurmerk of afleververklaring?

 Een kassasysteem mag uitsluitend van een keurmerk 
worden voorzien na toekenning van het keurmerk door de 
Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Het keurmerk 
mag worden geplaatst op elk exemplaar van het type 
kassasysteem waar de aanvraag, de zelfbeoordeling en 
de toetsing betrekking op heeft, zoals aangeduid door 
een merk en/of (serie)nummer. Op de site van de Stichting 
Betrouwbare Afrekensystemen zijn de gegevens te vinden 
van de deelnemers en de afrekensystemen waarvoor 
een keurmerk is uitgereikt. De stichting reikt voor het 
betreffende kassasysteem een certificaat uit aan de 
deelnemer. Daarmee  kan de deelnemer aantonen dat het 
kassasysteem het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem 
mag dragen. Het keurmerk geldt voor 12 maanden vanaf de 
dag van afgifte.

8 Is het keurmerk alleen van belang voor de 
Belastingdienst?

 Het keurmerk is niet alleen van belang voor de 
Belastingdienst.

 Het keurmerk is voor de ondernemer zelf van belang. 
Een goed kassasysteem is immers een belangrijk 
instrument om de bedrijfsprocessen te sturen en om met 
een goede interne organisatie bedrijfsrisico’s zoals verlies 
en diefstal te beperken.

 Het is ook van belang voor accountants, kredietverstrek
kers en toeleveranciers. Ook zij hebben baat bij een juiste 
en volledige weergave van de omzet.




