
                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte doos, witte kassa 
 

 

      Fiscus 
 

 

De Belgische wetgeving verplicht bepaalde Horeca uitbaters 

om in 2015 een fiscal data module, ook gekend als zwarte 

doos, aan hun kassa te koppelen. Vanaf 2014 kan men reeds 

op vrijwillige basis overgaan en genieten van belangrijke 

lastenverminderingen. De zwarte doos zorgt ervoor dat alle 

transacties van de kassa op een onuitwisbare manier 

geregistreerd worden. De fiscus kan deze gegevens op een 

eenvoudige manier controleren. 

 

De oplossing van zwartedoos.be voldoet aan de specifieke 

wettelijke vereisten: het activeren gebeurt met een 

gepersonaliseerde smart card te verkrijgen bij de fiscus, de 

transacties worden minimum acht jaar bewaard, er is een 

niet-wijzigbare tijdsklok aanwezig, … 

 

 

         Enkel het noodzakelijke 
 

 

De oplossing van zwartedoos.be kan een groot aantal 

transacties registreren in het interne geheugen. Voor tal van 

horeca zaken zal de investeringskost beperkt blijven tot één 

doos want meerdere kassa’s kunnen één zwarte doos delen. 

Het gebruik van meerdere zwarte dozen vergroot echter de 

bedrijfszekerheid en verwerkingssnelheid. 



 

Android, Apple en Windows logo’s zijn handelsmerken van Google, Apple en Microsoft                  Onder voorbehoud van technische wijzigingen 

Recentste versie beschikbaar op zwartedoos.be/fiscaldatamodule.pdf                                                                                                     20/12/2016 

 

 

 

 

         Wettelijk journaal 
 

 

De wetgeving verplicht het bijhouden van een journaal. De 

zwarte doos voorziet de mogelijkheid om een verwijderbare 

geheugenkaart te gebruiken voor de opslag van het 

journaal. Dit kan een oplossing zijn voor kassa’s met een te 

kleine eigen opslagcapaciteit.  

Voor computer kassa’s maakt zwartedoos.be eventueel 

automatisch een journaal aan. Zodra je een zwarte doos 

gebruikt hoef je geen dagontvangstenboek meer bij te 

houden. 

 

 

         Fysische beveiliging 

 

 

Zwartedoos.be voorziet de mogelijkheid om een ethernet 

verbinding met de kassa te realiseren via een bekabeld of 

draadloos netwerk. De zwarte doos hoeft daardoor fysisch 

niet rechtstreeks gekoppeld te zijn aan de kassa. 

 

 
 

Je kan het compacte doosje in een beveiligde of 

afgeschermde ruimte plaatsen of eventueel netjes in een 

installatiekast monteren. 

 

 

 

 

 

 

Of het zit gewoon veilig onder de bonprinter zodat het 

geheel een minimum aan plaats inneemt. Optioneel is ook 

een steun voor tablets beschikbaar. 

 

 

             Cloud 
 

 

De inhoud van het interne geheugen wordt online 

weggeschreven naar een lokale back-up. Beschik je over een 

internetwolk dan kan je deze back-up, samen met het 

journaal en de rapporten, daar veilig in bewaren.  

 

Via de TaxSpy®  functie krijg je een overzicht van wat de 

fiscus uit je zwarte doos heeft gehaald. 

           Allerhoogste bedrijfszekerheid 
 

 

De wetgeving bepaalt dat een kassa enkel mag werken als 

ze gesynchroniseerd is met een zwarte doos. Bij eventuele 

problemen, bijvoorbeeld een vol geheugen, een probleem 

met de smart card uitgereikt door de fiscus, geen verbinding, 

… schakelt onze oplossing automatisch over naar een andere 

beschikbare zwarte doos. 

 

 

            Compatibiliteit 
 

 

Zwartedoos.be biedt oplossingen voor zowel klassieke 

kassasystemen (ECR) als voor computer kassasystemen die 

gebaseerd zijn op een besturingssysteem. 

 

               

               
 

 

 

            Specificaties 

 

 

Afmetingen (B x D x H): 12 x 12 x 2,7 cm  

Gewicht: 200 gr (exclusief externe voeding) 

Stroomverbruik: 6V/80 mA 

Maximum aantal transacties: 1 221 652 (lite versie) tot 19 546 

432 (max versie) 

Autonomie interne batterij: minimaal 36 maanden 

Bewaartijd opgeslagen transacties: 8 jaar (automatische 

verwijdering) 

Responsetijd: tot meer dan 100 keer sneller dan concurre-

rend product 

Stevige ABS behuizing (dikte 2,5 mm) met overzichtelijk 

frontpaneel 

Ophangmechanisme, beschermende behuizing, IP interface, 

USB stroomvoorziening en RS232 kakel zijn apart 

verkrijgbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


