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Intentieverklaring  

”Het Betrouwbare Afrekensysteem”  
 

1. Preambule 

Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor 

definities) en de Belastingdienst, (hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen), willen het correct 

naleven van fiscale verplichtingen bevorderen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor 

ondernemers verminderen. 

Partijen zien in dat samenwerking zowel de belangen van de Marktpartijen als die van de 

Belastingdienst ten goede kan komen. Een Keurmerk en Afleververklaring voor Afrekensystemen zal 

invulling geven aan de hiervoor genoemde samenwerking. 

Het Keurmerk en de Afleververklaring zullen ontwikkeld worden door de Marktpartijen. De 

Belastingdienst heeft de intentie om bij te dragen aan de normatiek van het Keurmerk en de 

Afleververklaring. Ook zal hij bijdragen aan de ontwikkeling van de eisen die aan Marktpartijen 

worden gesteld voor het voeren van het Keurmerk voor hun Afrekensystemen dan wel voor het 

verstrekken van de Afleververklaringen bij oplevering van Afrekensystemen. 

In de Werkgroep Afrekensystemen vindt overleg plaats tussen de Belastingdienst en de 

Marktpartijen en de Marktpartijen onderling. In deze Werkgroep Afrekensystemen is de meerwaarde 

van een Keurmerk en Afleververklaring gebleken. Het kan bijdragen aan compliance, uniformiteit, 

betrouwbaarheid en een verlaging van de administratieve lasten.  

Partijen hebben de behoefte het fundament onder de uitgesproken intenties tot het bijdragen aan 

een Keurmerk en de Afleververklaring te verstevigen. 

 

2. Uitgangspunten intentieverklaring 

De Marktpartijen zetten zich in een Keurmerk en Afleververklaring tot stand te brengen, waarbij een 

goede samenwerking met de Belastingdienst op basis van vertrouwen, begrip en transparantie wordt 

nagestreefd. Het initiatief voor de totstandkoming van het Keurmerk en de Afleververklaring ligt bij 

de Marktpartijen. 

Bij de ontwikkeling van het Keurmerk stellen de Marktpartijen zich ten doel de eisen en 

aanbevelingen van de Belastingdienst en de Klankbordgroep ten aanzien van Afrekensystemen, 

bijvoorbeeld over gegevensuitwisseling, standaarden en bewaartermijnen, te implementeren.  
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Zowel Leveranciers en Producenten die Open als Gesloten Afrekensystemen leveren kunnen zich 

aansluiten bij deze intentieverklaring, maar het Keurmerk wordt enkel verstrekt ten aanzien van 

Gesloten Afrekensystemen, mits die voldoen aan de  vereisten voor het Keurmerk. 

Er wordt een Entiteit opgericht welke het Keurmerk zal verlenen en beheren. Ten aanzien van de 

Afleververklaring zal deze Entiteit bepalen welke Marktpartijen een Afleververklaring af mogen 

geven. Het bestuur van de Entiteit zal door Marktpartijen worden vastgesteld.  

Partijen streven een zo goed mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten na ten aanzien van 

het Keurmerk. Partijen zullen in overleg met stakeholders en/of overheid zoeken naar voldoende 

financiering om het Keurmerk met voldoende kwaliteit te kunnen (door)ontwikkelen.  

Marktpartijen kunnen ter bevordering van het gebruik van het Keurmerk door ondernemers en de 

afgifte van de Afleververklaring de waarde die de Belastingdienst hecht aan het Keurmerk en de 

Afleververklaring kenbaar maken.Marktpartijen kunnen voor het publiek zichtbaar maken dat zij met 

het Keurmerk en de Afleververklaring voldoen aan de normen waar de Belastingdienst waarde aan 

toekent. 

De Belastingdienst draagt bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van de normatiek waarop het 

Keurmerk en de Afleververklaring wordt gebaseerd. De Belastingdienst zal waar nodig aandacht 

geven aan het bestaan van het Keurmerk en de Afleververklaring. De Belastingdienst zal Leveranciers 

en Producenten, die eenzelfde initiatief als het Keurmerk voor Afrekensystemen ontwikkelen dan wel 

een Afleververklaring hanteren, wijzen op het onderhavige initiatief. 

 

3. Aansluiting bij intentieverklaring, verlening Keurmerk en afgifte Afleververklaring  

Het staat Leveranciers en Producenten vrij zich aan te sluiten bij deze intentieverklaring. Aanmelding 

vindt plaats via http://www.keurmerkafrekensystemen.nl.  Aansluiting bij deze intentieverklaring 

betekent niet dat de aangesloten Marktpartij het Keurmerk ten aanzien van een Afrekensysteem 

heeft verkregen, maar de Marktpartij heeft wel de intentie haar Afrekensystemen aan de  normatiek 

te laten voldoen en zich te conformeren aan het stappenplan (zie bijlage 2) en de normatiek (zie 

bijlage 3 en 4).  

Aansluiting bij deze intentieverklaring is enkel mogelijk voor Leveranciers en Producenten die de 

intentie hebben om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de 

conformiteit van hun Afrekensystemen aan de wet- en regelgeving te kunnen garanderen. Na 

ondertekening van de intentieverklaring onthouden Marktpartijen zich van activiteiten die in strijd 

zijn met het te ontwikkelen Keurmerk. 

Deelneming aan deze intentieverklaring is niet mogelijk voor Leveranciers en Producenten die 

onderwerp zijn van onderzoek door de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD) of een 

vergelijkbare organisatie of naar aanleiding van een dergelijk onderzoek worden vervolgd, alsook 

Leveranciers en Producenten die in het kader van een dergelijk onderzoek in de afgelopen 24 

maanden schuldig zijn bevonden aan fraude. 

http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/
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De uiteindelijke verlening van het Keurmerk zal geschieden door een nog op te richten Entiteit met 

een onafhankelijk bestuur. Een Marktpartij mag het Keurmerk alleen voeren ten aanzien van 

Gesloten Afrekensystemen welke aan de normatiek voldoen. Hierbij is het mogelijk dat slechts een 

deel van het assortiment aan de normatiek voldoet en het Keurmerk mag dragen.  

Een Leverancier mag naast het Keurmerk op een Gesloten Afrekensysteem ook een Afleververklaring 

afgeven ten aanzien van een Open Afrekensysteem met inachtneming van de normatiek zoals 

opgenomen in bijlage 4. 

Marktpartijen zullen voor eigen tijd en rekening zorgen dat zij voldoen aan de normatiek van het 

Keurmerk en de Afleververklaring. 

  

4. Kwaliteitswaarborgen  

Teneinde de kwaliteit van het Keurmerk te kunnen waarborgen hebben de Marktpartijen de intentie 

dat er een periodieke toetsing van de bij het Keurmerk aangesloten Deelnemers wordt ingesteld. De 

toetsing wordt nader uitgewerkt, zoals beschreven in het stappenplan opgenomen in bijlage 2. 

Marktpartijen hebben de intentie om het Keurmerk te laten accrediteren.  

Signalen over het al dan niet door Marktpartijen voldoen aan de eisen van het Keurmerk dan wel 

onjuiste Afleververklaringen verstrekken worden door Marktpartijen bij de Werkgroep ingebracht. 

Vervolgens zullen deze meldingen bij de Entiteit (indien opgericht) kenbaar worden gemaakt. 

De Entiteit die zorg draagt voor de toetsing van de bij het Keurmerk aangesloten Deelnemers ziet 

tevens toe op de naleving van de door Marktpartijen verstrekte Afleververklaringen. 

Indien het Keurmerk voor voldoende kwaliteitswaarborgen zorgt, dan heeft de Belastingdienst de 

intentie in zijn toezicht waarde te hechten aan het Keurmerk en de Afleververklaring. 

 

5. Duur, inwerkingtreding, beëindiging en evaluatie 

Deze intentieverklaring treedt voor onbepaalde tijd in werking met ingang van ondertekening door 

Partijen. 

Iedere partij kan deze intentieverklaring op enig moment schriftelijk opzeggen.  

De Werkgroep Afrekensystemen zal, gedurende de looptijd van deze intentieverklaring, de wijze van 

uitvoering van deze intentieverklaring evalueren. Een verslag van deze evaluatie wordt aan Partijen 

beschikbaar gesteld. 
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Partijen 

 

 

Den Haag, 18 april 2011 

 

 

Het Ministerie van Financiën 

 

Drs. P.W.A. Veld, 

 

Directeur-Generaal Belastingdienst 

 

 

 

 

Plaats/Datum 

_________________________________________ 

______________________________ 

Organisatie: 

 

___________________________________ 

Naam/functie: 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Handtekening: 
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Bijlage 1: Definities 

Afrekensystemen: het geheel van hardware, software en overige producten en diensten die een rol 

spelen bij kassa's en andere systemen waarmee afgerekend en geregistreerd kan worde n. In deze 

intentieverklaring wordt onder een Afrekensysteem verstaan; een Gesloten of een Open 

Afrekensysteem. 

Gesloten Afrekensystemen: Afrekensystemen waarbij alle denkbare technische maatregelen zijn 

getroffen om misbruik te voorkomen en de integriteit van gegevens te waarborgen, bijvoorbeeld 

beveiliging en encryptie. Deze Afrekensystemen dienen te voldoen aan de normatiek zoals bepaald in 

bijlage 3 van deze intentieverklaring. 

Open Afrekensystemen: Afrekensystemen die een gelijk of mindere mate van beveiliging kennen dan 

Gesloten Afrekensystemen. Hierbij zijn er twee categoriën Open Afrekensystemen die wel kunnen 

voldoen aan de normatiek van bijlage 3 maar geen keurmerk hebben en Open Afrekensystemen die  

niet aan de normatiek van bijlage 3 kunnen voldoen. 

Bijeenkomst Betrouwbare Afrekensystemen: het overlegorgaan dat de Werkgroep Afrekensystemen 

heeft ingesteld en geïnstrueerd de mogelijkheden tot het opzetten van het Keurmerk te 

onderzoeken. 

Keurmerk: een waarborg dat aangeeft dat een Gesloten Afrekensysteem voldoet aan een nader te 

bepalen set van eisen (de normatiek, zie bijlage 3). 

Afleververklaring: een verklaring die door de Marktpartij verstrekt wordt bij de Open 

Afrekensystemen en waarin de Marktpartij aangeeft geen medewerking te verlenen aan misbruik 

van de Open Afrekensystemen alsook de Open Afrekensystemen niet willens en wetens te hebben 

voorbereid voor dergelijk misbruik.  

Klankbordgroep: de verzameling van organisaties die belanghebbende zijn bij Afrekensystemen. Zij 

hebben een adviserende rol bij de totstandkoming van het Keurmerk.  

Deelnemers: de Marktpartijen die bij de verlenende (nog op te richten) entiteit van het Keurmerk zijn 

aangesloten. 

Marktpartij: een Leverancier en/of Producent, die deze intentieverklaring heeft getekend. 

Leverancier: een Marktpartij welke Afrekensystemen aan (eind)klanten levert.  

Producent: een Marktpartij welke de maker/fabrikant is van Afrekensystemen.  

Werkgroep Afrekensystemen: werkgroep waarin overleg plaatsvindt over 

samenwerkingsmogelijkheden tussen Partijen en de totstandbrenging van het Keurmerk. 
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Bijlage 2:  Stappenplan 

 

 18 april 2011: Partijen maken een inschatting van de kosten die benodigd zijn voor het in 

stand houden van de entiteiten die het Keurmerk beheren en verlenen. 

 18 april 2011: Partijen tekenen de onderhavige intentieverklaring. 

 1 september 2011: De Werkgroep Afrekensystemen stelt de normatiek definitief vast en de 

beherende en verlenende entiteiten van het Keurmerk dienen voor deze datum te zijn 

opgericht. 

 1 juli 2013: De Marktpartijen leveren na deze datum enkel nog Afrekensystemen die zijn 

voorzien van het Keurmerk of een Afleververklaring.  
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Bijlage 3:  Normatiek  

Het keurmerk zal worden gebaseerd op de volgende drie technische functionele eisen:  

1. Functies: De beschikbare functies in het Afrekensysteem en de mogelijke instellingen om die 

functies te beïnvloeden. Met name ook de mogelijkheid om het Afrekensysteem standaard af te 

leveren met een vastgestelde set van instellingen en de eis dat wijzigingen van deze instellingen altijd 

in het journaal/audit trail worden vastgelegd (die niet meer kan worden gewijzigd, of verwijderd).  

2. Audit trail: De functionaliteit van een audit trail, waarmee wordt bedoeld dat alle mutaties op het 

Afrekensysteem (mutaties in de aanslagen, etc.) worden vastgelegd. De wijze van vastlegging kan per 

Afrekensysteem verschillen. 

3. Elektronische vastlegging: De functionaliteit waarbij alle transacties elektronisch worden 

vastgelegd en bewaard. NB ter beschikking te stellen ten behoeve van analyse met andere software. 

De specificatie van het XML-auditfile Afrekensystemen geeft enerzijds de gegevensbehoefte op event- 

en transactieniveau en anderzijds een format. Daar waar dat laatste een brug te ver is en blijft, is de 

basis wel dat wat wordt vastgelegd ook in detail verstrekt kan worden. Zie ook de brochures op de 

website van de Belastingdienst; 'Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht" en 

"Uw bedrijf en het afrekensysteem". 

 

De bovenvermelde eisen worden nog door de Werkgroep Afrekensystemen verder bij voorkeur 

‘principle based’, maar indien dat niet lukt ‘rule based’ gedetailleerd.  

 

Bijlage 4:  Normatiek Afleververklaring 

De normatiek voor de Afleververklaring zal worden gebaseerd op de volgende eisen die aan 

Leveranciers van Afrekensystemen worden gesteld: 

1. Leverancier zal niet meewerken aan het leveren van Afrekensystemen of diensten waarbij het 

gedrag van de (eind)klant/gebruiker van het Afrekensysteem wordt bewerkstelligd dat niet 

overeenstemt met de voorwaarden/doelstellingen die voorvloeien uit deze intentieverklaring. 

2. Leverancier zal Afrekensystemen afleveren op een wijze waarbij deze uitsluitend gedrag in zijn 

functies zal ondersteunen welke overeenstemt met de voorwaarden/doelstellingen die voortvloeien 

uit deze intentieverklaring. 

Deze eisen moeten nog verder bij voorkeur ‘principle based’, worden gedetailleerd.  

 


