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STIPAC is een initiatief van DOCCO IT & Verandermanagement en Onderzoeksbureau 
GBNED.  

Zowel DOCCO als GBNED houden zich al jaren bezig met ondersteunen van de 
accountancy- en accountingsector als het gaat om interoperabiliteit van gegevens. 

DOCCO heeft het Powerplatform voor accountants opgezet rondom het Power Platform van 
Microsoft. Om kantoren te ondersteunen met voorbeelden, modellen, connectoren en 
trainingen om razendsnel aan de slag te gaan met data-analyse en (robotic) proces 
automation op basis van Power BI, Power Automate en Power Apps. Standaardisatie in de 
gegevensuitwisseling is hiervoor essentieel. 

GBNED is initiatiefnemer van Boekhoudplaza.nl om gebruikers wegwijs te maken in RGS, 
met uitgewerkte voorbeelden hoe RGS te gebruiken. Inmiddels is ook RGS MKB een feit met 
een drietal op RGS gebaseerde rekeningschema’s voor; ZZP, Eenmanszaak/VOF en BV 
(micro en klein). Ook is GBNED initiatiefnemer van de RGS brugstaat om grootboeksaldi op 
basis van RGS uit te wisselen met fiscale aangiftesoftware IB en VPB, het CBS en 
(onderhanden) de Belastingdienst. De RGS Brugstaat is inmiddels ondergebracht bij 
STIPAC. 

DOCCO en GBNED hebben de handen 
ineengeslagen met het initiatief ‘STIPAC’ 
(standaardisatie- en interoperabiliteitsplatform 
accountancy) om de accountancy- en 
accountingsector te ondersteunen als het gaat om 
standaardisatie en ketendigitalisering. 
 
Het gaat dan onder andere om het beheer en verdere 
ontwikkeling van gegevensstandaarden in de 
accountancy- en accountingsector. Ook is STIPAC 
bedoeld als linking-pin om de accountancy- en 
accountingsector, en daaraan gerelateerde 
softwareleveranciers en adviseurs, te ondersteunen 
bij het afstemmen met andere organisaties, zoals de 
overheid, als het gaat om standaardisatie en interoperabiliteit. 

De relatie met administratieve software 

Accountancy, accounting, standaardisatie, interoperabiliteit en administratieve software zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld waarin, al dan niet real-time, 
automatische gegevensuitwisseling tussen systemen meer regel dan uitzondering is in de 
gehele keten van “record to report”.  

We hebben te maken met internationale standaarden, standaarden vanuit de overheid, 
branche initiatieven en bilaterale afspraken. 

Standaardisatie en interoperabiliteit is van belang tussen alle (software)systemen die binnen 
één organisatie. Maar ook voor een efficiënte gegevensuitwisseling met externe partijen. 

Branchegericht 

Branches kennen initiatieven en platforms om hun achterban te faciliteren als het gaat om 
standaardisatie en interoperabiliteit. Zo kennen we: 

https://www.docco.nl/
http://www.gbned.nl/
http://www.gbned.nl/
https://www.power-platform.nl/
https://www.boekhoudplaza.nl/
https://www.stipac.nl/wiki_thema/1/RGS_brugstaat.htm
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• AgroConnect; een overlegplatform voor het maken van afspraken over het delen van 
data en over datauitwisseling in Nederlandse agri- & foodsector.   

• GS1; standaarden voor met name de retail sector. Een internationale organisatie, in 
Nederland vertegenwoordigd door GS1 Nederland. 

• Ketenstandaard bouw en techniek; een organisatie die standaarden voor de bouw-, 
vastgoed-, onderhouds- en installatieketen ontwikkelt, beheert en promoot. 

• NEDU is het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. De 
verschillende marktrollen werken hierin samen om innovatie en procesverbetering in 
de onderlinge processen te realiseren. 

• Nictiz; Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. 

• SETU; de organisatie die in Nederland zorgt voor standaardisatie van elektronisch 
berichtenverkeer in de branche voor flexibele arbeid. Gebruik de SETU-standaarden 
en vereenvoudig hiermee het proces rondom de inhuur van flexibele arbeidskrachten.  

• VNG Realisatie; werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op 
het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. Als 
onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

DOCCO en GBNED hebben zich met STIPAC ten doel gesteld om dé standaardisatie 
organisatie te zijn voor de accountancy- en accountingsector en daaraan gerelateerde 
softwareleveranciers en adviseurs.  

Afsprakenstelsels 
 
Het speelveld rondom standaardisatie en interoperabiliteit is zondermeer omvangrijk te 
noemen en is continu in ontwikkeling. Naast inhaken op bestaande afsprakenstelsels heeft 
STIPAC zich ook ten doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
afsprakenstelsels, primair gericht op het ondersteunen van de accountancy- en 
accountingsector.  

Zonder volledig te willen zijn noemen we enkele internationale- en nationale 
afsprakenstelsels, te weten: 

Internationaal 

• Audit Data Collection Standard (ADCS);  
Een wereldwijd initiatief, waarin onder 
andere door PWC wordt deelgenomen. 
Wat in Nederland ook een relatie heeft 
met het XML Platform. 

• eXtensible Business Reporting Language 
(XBRL); 
Een open op XML gebaseerde standaard voor het rapporteren over 
bedrijfsinformatie. 

• Payment Service Directive 2 (PSD2);  
met de nieuwe diensten: 
- Betaalinitiatiediensten; gericht op betalingstransacties. 
- Rekeninginformatiediensten; gericht op toegang tot rekeninginformatie, ook wel 
  aangeduid als Access to the Account (XS2A). 

https://www.agroconnect.nl/
https://www.gs1.org/
https://www.gs1.nl/
https://ketenstandaard.nl/
http://www.nedu.nl/
https://www.nictiz.nl/
http://www.setu.nl/
https://www.vngrealisatie.nl/
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• Peppol;  
Een Pan-Europees e-procurement netwerk om beveiligd (internationaal) e-
documenten (met op dit moment als belangrijkste de e-factuur) uit te wisselen via een 
beveiligd netwerk.  
 
Een actuele ontwikkeling zijn Peppol retourberichten (Peppol BIS Invoice response 
3.0) waarbij een verkoper automatisch de status van facturen kan volgen bij kopers 
via zijn eigen administratieve software. 

• Single EURO payments Area (SEPA);  
met als belangrijkste standaarden:  
- SEPA Credit Transfer (SCT) voor overboekingen; 
- SEPA Direct Debet (SDD); automatische incasso's; 
- CAMT voor elektronische rekeninginformatie. 

• Standard Audit File for Tax Purposes (SAF-T); 
De internationale variant van de (XML) auditfiles zoals wij die in Nederland kennen.  
Ontwikkeld door de Organisation for economic co-operation and development 
(OECD).   

• Universal Business Language (UBL);  
Een standaard afsprakenstelsel voor het uitwisselen van e-documenten, zoals een e-
factuur en een e-order. 

Daarnaast zijn er internationaal afsprakenstelsels rondom interoperabiliteit, authenticatie en 
beveiliging, zoals Oauth2, OpenID, OWASP, REST, OpenAPI en eIDAS. 

Nationaal 

• NLCIUS; 
Nederlandse implementatie van UBL op basis van Europese standaard (EN 16931) 
en Nederlandse regelgeving. 

• Energie eFactuur; de Standaard Energie eFactuur is ontwikkeld vóór en dóór de 
branche. Initiatiefnemers zijn de drie brancheverenigingen (Energie-Nederland, 
Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland). Bij de ontwikkeling 
en het beheer zijn vele partijen uit de sector betrokken.  

• Standard Business Reporting (SBR); 
Met de Nederlandse taxonomie voor externe verslaggeving. 

• Referentie Grootboekschema (RGS); 
Standaard grootboekschema.  

• XML Auditfiles;  
Met name Financieel (XAF), Salaris (XAS) en Afrekensystemen (XAA). 

STIPAC neemt zelf ook het voortouw als het gaat om de ontwikkeling van afsprakenstelsels 
en het beheer ervan, in relatie tot de accountancy- en accountingsector, te weten: 

• RGS Brugstaat;  
Bedoeld om vanuit boekhoudsoftware grootboeksaldi aan te leveren aan de 
winstaangifte IB/VPB fiscale aangiftesoftware, Product jaarstatistiek CBS en 
Belastingdienst.  

https://energie-efactuur.nl/
https://www.sbr-nl.nl/
http://www.referentiegrooboekschema.nl/
http://www.xmlauditfiles.nl/
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• RGS journaal; 
Een geplande ontwikkeling om in eerste instantie 
een loonjournaalpost op basis van RGS rekeningen 
vanuit salarissoftware via een standaardformaat 
aan te leveren aan boekhoudsoftware. 

• RGS vaste activa staat; 
In het verlengde van de RGS brugstaat is het 
voornemen van STIPAC om geautomatiseerde 
uitwisseling van de vaste activa richting de 
winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening, 
kredietrapportage, etc. te regelen. 

Ook wil STIPAC zich hard maken voor publieke API’s om daarmee de interoperabiliteit 
verder te vergroten. 

Regelgeving 

Naast afsprakenstelsels is administratieve software gebonden aan regelgeving. Bijvoorbeeld 
de Europese regeling voor BTW afstandsverkopen (per 1 juli 2021). Of regelgeving vanuit de 
Belastingdienst of richtlijnen vanuit de RJ. Bijvoorbeeld de verwerking van kosten van Groot 
onderhoud van Materiële vaste activa per 2019. Of wat te denken van de Werkkosten-
regeling die inmiddels alweer de nodige jaren bestaat. Al deze zaken hebben in meer of 
mindere mate invloed op administratieve software.  
 
Het gaat veelal niet om regelgeving waarmee softwareleveranciers zich kunnen 
onderscheiden in de markt, maar wel om een goede implementatie van dergelijke 
regelgeving in de software. In het ene geval een zeer kleine aanpassing, zoals bijvoorbeeld 
de wijziging van een BTW-tarief. Maar in het andere geval best een omvangrijke wijziging, 
zoals het opnemen van de EU-regeling voor BTW-afstandsverkopen. Dat laatste heeft 
behoorlijke impact op webwinkel- en verkoopsoftware, maar zeker ook op administratieve 
software in de zin van boekhoudsoftware.  

STIPAC wil softwareleveranciers ondersteunen om aangekondigde wijzigingen in 
regelgeving kenbaar te kunnen maken en onderling daarover kennis uit te wisselen. Zo 
kunnen leveranciers van elkaar leren. 

Netwerk 

Mede in relatie tot internationale- en nationale afsprakenstelsels wil STIPAC in Nederland 
graag contacten onderhouden met organisaties als: 

• Auditfileplatform; 

• Belastingdienst; 

• Betaalvereniging Nederland; 

• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 

• Digital trust center; 

• Forum Standaardisatie; 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK); 

• Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF). 

• Nederlandse Peppol autoriteit (NPa); 

• Standard Business Reporting (SBR); waaronder RGS. 
 
En daarmee de belangen van de accountancy- en accountingsector en daaraan gerelateerde 
softwareleveranciers en adviseurs behartigen. 
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STIPAC voor softwareleveranciers 

Word lid van STIPAC 
 
Softwareleveranciers met administratie toepassingen voor de accountancy- en 
accountingsector willen we graag de mogelijkheid bieden om met een lidmaatschap deel uit 
te maken van de STIPAC-community. 
 
Wat krijg je ervoor: 
 

• Een community waarin belanghebbenden samen worden gebracht. 

• Tweemaal per jaar een online bijeenkomst over actuele thema’s die op dat moment 
spelen; Voor deelname door max. 2 personen van jullie organisatie. 

• Deelnemen aan werkgroep(en) op uitnodiging; 

• Deelnemen aan overleg met externe partijen op uitnodiging; 

• Een stem in het overleg met andere organisaties, zoals hiervoor genoemd; 

• Direct kunnen participeren in door STIPAC te ontwikkelen standaarden; 

• Suggesties kunnen aandragen aan STIPAC op het gebied van standaardisatie en 
interoperabiliteit. 

• Wijzigingen in regelgeving aankaarten en daarover in overleg gaan met andere 
STIPAC deelnemers, al dan niet via eerder de genoemde werkgroepen. 

• Ontvangen van updates rondom de standaarden (PUSH). 

• Als eerste de mogelijkheid om deel te nemen aan Proof of Concepts. 

• Jullie logo met link naar uw website op de ledenpagina van STIPAC.  

• Korting op het bijwonen van events of uit te voeren activiteiten door DOCCO en/of 
GBNED, zoals het Keurmerk betrouwbaar boekhouden.  

• Mogen vermelden logo/beeldmerk ‘lid van STIPAC’ waarmee jullie zichzelf profileren 
voorstander te zijn van open standaarden. 

 
Wat kost het: 
 

• € 595 per kalenderjaar excl. BTW.  
Een tweede softwareleverancier binnen één concern krijgt dan 50% korting. 

 
Meer informatie en aanmelden: 
 
Gerard Bottemanne 
www.stipac.nl  
  
mail: info@stipac.nl 
mob: 06 10069402. 
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