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EEN NIEUWE GENERATIE XML AUDITFILE 
FINANCIEEL (XAF)

De huidige XML Auditfile (3.2) dateert alweer van een flink aantal jaren geleden. Naast een 

upgrade van de huidige XAF wordt nagedacht over de toekomst van de XAF, mede in relatie tot 

internationale standaarden. Zo heeft de OECD (Organisation for economic co-operation and

development) de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld. En is internationaal de 

ISO ADCS (Audit Data Collection Standard) in ontwikkeling met als focus het perspectief van 

financial auditing. Wat betreft de XAF zelf moet gedacht worden aan uitbreiding met 

subadministraties, zoals vaste activa en een relatie naar originele boekingsdocumenten die steeds 

meer digitaal beschikbaar zijn.

Door: Martin de Bie van 216, voorzitter werkgroep XAF.

Huidige XAF versie:

3.2 uit 2017



POTENTIE

Met behulp van Auditfiles is 

het de bedoeling om de 

gegevens uit administratieve 

systemen te kunnen uitwisselen 

via standaard formaten. Er is 

sprake van open standaards 

die voor iedereen 

beschikbaar zijn gesteld.

Bron: Auditfile Financieel | Data overheid

https://data.overheid.nl/dataset/auditfile-financieel#owner


SAMENSTELLING KLANKBORDGROEP +/- 16 LEDEN



WENSEN TOP 3 KLANKBORDGROEP

Standaardisatie en 

kwaliteitsstandaard
RGS eenduidig 

opnemen in de 

auditfile

Bewaarplicht/

archivering/

bewaartermijn met 

extra pdf bijlages



KLEINE STAPJES IS OOK VOORUITGANG

• Eerste stap: Hoe krijgen we de huidige Auditfile XAF versie 3.2 naar een 

hoger kwalitatief gestandaardiseerd niveau!

• Tweede stap: Kunnen wij tot een volgende versie Auditfile XAF komen en wat 

zijn de wensen van de stakeholders en is er een business case voor 

leveranciers!



IDEEËN VOLDOENDE AANWEZIG VOOR NEXT STEP

• Moet het Referentie Grootboekschema verplicht onderdeel worden van XAF?

• Kan de Auditfile met opname onderliggende brondocumenten (facturen) 

voldoen aan de regels bewaarplicht en inspringen op CO2 footprint 

behoefte?

• Kan de Auditfile een onderdeel worden van de BTW aangifte?



INTERNATIONALE 
TOEKOMST / VISIE

• Wat is de impact van 

gekoppelde (cloud) netwerk 

bronnen/applicaties (ERP) op 

de auditfile(s)? 

• Kunnen wij gebruik maken van 

de kennis internationale 

standaarden t.b.v. onze 

ontwikkelingen van de Auditfile 

financieel?

SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) 

ADCS (Audit Data Collection Standard)

XAF Auditfile Financieel

XAS Auditfile Salaris

XAA Auditfile Afrekensystemen

XAB Auditfile Board Computer Taxi

XAC Auditfile Containerterminal

XAR Auditfile Ritregistersystemen 

XAT Auditfile Toegangssystemen

XAL Auditfile Logistics



DANK VOOR UW AANDACHT

Heeft u input n.a.v. deze presentatie. Stuur mij dan een mail, zodat ik dit mee 

kan nemen in de Klankbordgroep. 

Martin.de.Bie@mjcdebie.eu


