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Thema 
Het XML-platform 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
Het XML Platform is opgericht door de Stichting Samenwerkende Register en AA 

Accountants, met participatie door de Belastingdienst, betrokken softwareleveranciers 

en onderzoeksbureau GBNED. Het houdt zich bezig met het beheer en de verdere 

ontwikkelingen van XML standaards om te komen tot standaard gegevensuitwisseling 

vanuit administratiesystemen. Enerzijds gaat het om uitwisseling van gegevens tussen 

ondernemers en de overheid (in casu de Belastingdienst, in het kader van 

administratieve lastenverlichting) en anderzijds om het uitwisselen van gegevens 

tussen administratiesystemen onderling. De uiteindelijke doelstelling van het XML 

Platform is het via een standaard formaat kunnen uitwisselen van 95% van de 

gegevens die aanwezig zijn binnen een administratie. Het gaat dan niet alleen om een 

financiële administratie (zoals grootboek, debiteuren en crediteuren), maar ook om 

salaris- en logistieke administraties. Bekende producten van het platform zijn de XML 

Auditfiles (XML Auditfile Financieel en XML Auditfile Salaris). 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 
Hoewel niet formeel geïnstitutionaliseerd, is het XML Platform de community. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 
Het XML Platform zoekt naar bestendiging van het beheer van de standaarden. Daartoe 

heeft het meegedraaid in de werkgroep CMO(Community Model Open Standaarden) van 

Bureau Open Standaarden. Het is voorzien dat het Bureau ondersteuning gaat bieden 

bij dat beheer. Nu is aan de orde om deze ondersteuning concreet met het XML 

Platform te gaan invullen. College-erkenning van de standaarden is geen expliciete 

wens, maar wordt evenmin uitgesloten. 
Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Eventuele erkenning op termijn indien gewenst  

 

Advies aan het Forum 
Kom met het XML Platform tot een convenant over de dienstverlening van het Bureau 

aan het XML Platform. 
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