
Geacht lid van DB.NU,

Diverse leden stellen ons vragen over het 
bestaan en nut van ‘auditfiles’.  

Redenen voor ons om - met dank aan ICT 
leveranciers Collenda en Praclox voor hun 
inbreng - een zomerspecial te vervaardigen 
over auditfiles.

Wij wensen u veel leesplezier en tevens een 
mooie zomerperiode!

Met collegiale groet,
Mr. Cine van Heijnsbergen
Voorzitter

Transparantie

Het geven van vertrouwen wordt steeds 

belangrijker. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen vereist dat u zelf weet wat u 

doet, maar dat u dat ook kunt aantonen aan 

derden. Simpelweg door transparant te zijn.

Ook vanuit de KBvG is behoefte aan meer 

transparantie naar de buitenwereld.  Met 

behulp van de gegevens (gebaseerd op de 

verordening gegevensverstrekking) tracht 

men daar voor zichzelf maar ook aan de 

buitenwereld te laten zien wat er gaande is. 

Het oogmerk: voldoende munitie voor 

gesprekken met de buitenwereld en meer 

draagvlak voor ideeën en standpunten.

NieuwsKoerier

Wat zijn auditfiles?

>> Een andere u welbekende controlerende 

instantie is het Bureau Financieel Toezicht 

en ook zij maken uitgebreid gebruik van de 

auditfiles en werken op dezelfde manier als 

de belastingdienst en uw accountant.  Men 

kan in zeer korte tijd een compleet beeld 

krijgen van de grootboekadministratie en 

men kan (relatief) snel controleren of er 

wellicht incorrecte boekingen zijn gemaakt... 

Snel inzicht

Het succes van het .xaf bestand heeft geleid 

tot meerdere nieuwe auditfiles o.a. voor de 

salarisadministratie (XAS), Afrekensystemen 

(XAA), Auditfile ritregistratie (XAR) etc.  Ook 

hier is de uitwisselbaarheid en snel inzicht 

kunnen krijgen in deze dataset het 

belangrijkste doel. 

Hoewel auditing als definitie heeft het 

controleren van een organisatie (of proces 

e.d.) praten we liever over het geven van 

inzicht of het transparant maken van de 

activiteiten. Het belang is duidelijk. De fiscus 

heeft een wettelijke taak en u heeft 

verplichting daaraan mee te werken.  Het 

maken van de jaarrekening is een wettelijke 

verplichting en ten aanzien van het BFT rust 

er ook een verplichting op ons uit hoofde 

van de gerechtsdeurwaarderswet en 

bijbehorende verordeningen.

Toepassing ‘.xaf’ bestand

Het begrip ‘auditfiles’ staat tegenwoordig 

voor een specifiek controlebestand dat 

de belastingdienst in het leven heeft 

geroepen om uw boekhouding te kunnen 

controleren. 

Het bestand bevat al uw grootboek-

rekeningen en de mutaties op deze 

grootboekrekeningen. Met behulp van 

speciale programmatuur kan men 

vervolgens razendsnel uw 

grootboekadministratie min of meer 

reproduceren inclusief de onderliggende 

mutaties. 

De extensie ‘.xaf’ staat voor ‘XML audit 

file’. Hoewel het oorspronkelijke 

ontwerp van de belastingdienst is, wordt 

het versiebeheer nu gedaan door 

belastingdienst in overleg met de 

samenwerkende registeraccountants en 

enkele commerciële partijen. 

Maar niet alleen de belastingdienst kan 

dit bestand gebruiken.  Ook uw 

accountant beschikt over programma’s, 

die deze bestanden kunnen inlezen. Op 

die manier kunnen ze uw boekhouding 

sneller en efficiënter controleren en 

wellicht scheelt dat ook weer in de nota 

die u van hen ontvangt.                         >>

Wilt u reageren? Mist u iets?

Laat het ons weten en stuur uw bericht naar info@deurwaardersbelangen.nu. 

Auditfiles zijn gestandaardiseerde bestanden die vanuit vele 
boekhoudpakketten gemaakt kunnen worden. Deze bestanden bevatten 
de journaalposten, debiteur/crediteurgegevens en een aantal 
overkoepelende gegevens van uw administratie. 

Wanneer de bestanden aangeleverd worden aan een auditor of 
accountant, kan deze zich hiermee een goed beeld vormen van uw 
administratie. Omdat deze externe partijen zelf software hebben voor 
het inlezen en bekijken van de gegevens, hoeven ze geen kennis te 
hebben van uw administratiepakket. 

Ook voor deurwaarders heeft dit een toegevoegde waarde: hoe minder tijd wij en onze 
accountant hoeven te steken in het genereren, overdragen en bestuderen van de 
gegevens, des te meer tijd we kunnen besteden aan ons bedrijf, klanten en medewerkers.

Kort door de bocht…
In deze rubriek geven wij u een beknopt 
overzicht van mededelingen, die voor u 
wetenswaardig zijn.

• 2 PE-cursussen op 22 september

Op 22 september verzorgen wij de PE-
cursussen ‘Bewijsbeslag’ (ochtend) en 
‘Verhaal en de verdwijnende 
vennootschap’(middag). Nog niet 
aangemeld? We hebben nog plaats!


