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Meer gemak en nut bij de uitwisseling van 
gegevens met CBS mmv XBRLreports, Visma, 
Visionplanner en Comandi



Belofte CBS 2016

Belofte: Meer gemak en nut

– Gemak:

• Makkelijker inzenden aan CBS

– Nut:

• CBS informatie terug

– In samenwerking met de 

marktpartijen



Hoe die belofte waar te maken?



Hoe die belofte waar te maken?



Hoe die belofte waar te maken?



Schatkamer CBS informatie



CBS informatie als stimulans

Als reactie op bericht direct vanuit het financiële systeem: 

CBS informatie. Eerst als PDF, later als data



Makkelijker invullen én CBS data gebruiken

– Voorbeelden van informatie uitwisseling met CBS

• XBRLreports

• Visma

• VisionPlanner

• Comandi

– Beschikbaar per direct of binnenkort beschikbaar

– Meer voorbeelden in aantocht



XBRLreports en CBS

• Excel invoegtoepassing

• Genereren van CBS maandberichten 
met data op basis van RGS 

• Vanuit Excel verzenden maandberichten naar CBS

• Maandelijks terugontvangen branche informatie op 
basis van SBI



Screenshot XBRL-
rapportagemodel CBS 
Maandbericht in Excel







Waarom XBRLreports?

• Laagdrempelig

• Verzamelen data vanuit elke bron

• Vandaag nog CBS-maandberichten aanleveren

• Het fundament van XBRLreports is gebouwd op NTA

• Nu al klaar voor 2017 met bèta NT11

• Dus met XBRLreports ‘meer gemak en nut’ door 
uitwisseling



Kijk voor meer informatie op http://www.xbrlreports.nl/

Download de gratis versie van XBRLreports
http://www.xbrlreports.nl/xbrlreports-gratis-
downloaden/

Telefoon: 0882 350 340
Mail: info@xbrlreports.nl

http://www.xbrlreports.nl/
http://www.xbrlreports.nl/xbrlreports-gratis-downloaden/
mailto:info@xbrlreports.nl
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XBRL rapportage inlezen



Mappen aan de bron



Extra gegevens



Gegevens versturen





Makkelijk koppelen aan een administratie met RGS



Bedrijfscijfers ten opzichte van CBS cijfers



Aanmaken CBS bericht



CBS bericht bekijken als PDF



Introductie Comandi
Online management dashboards

Voor ondernemers / managers Voor accountants / adviseurs



RGS implementatie
Comandi Dashboards

Hoe werkt RGS in Comandi:

Kies instelling
dashboard

Gebruik RGS

Automatische
mapping

Grootboek
classificatie

volgens RGS

Rapportage 
direct beschikbaar

(volgens RGS)

Bedrijfsvergelijking 
betrouwbaar 

(volgens RGS)



Toepassing CBS data
Comandi Dashboards

Toepassing CBS data in Comandi Dashboards:

• Op basis van OpenData / StatLine
• Op basis van RGS

• Voorbeelden:
• Eigen cijfers vergelijken met branchetrends
• Cijfers over groei, faillissementen, werkgelegenheid, etc.



Toepassing CBS data
Comandi Dashboards

Toepassing CBS data in Comandi Dashboards:

Vergelijk eigen onderneming met CBS-branchecijfers



Toepassing CBS data
Comandi Dashboards

Toepassing CBS data in Comandi Dashboards:

Vergelijk eigen onderneming met CBS-branchecijfers



Wat heb je nodig?

– RGS moet in je administratie zitten voor deze voorbeelden

– RGS is niet persé nodig maar wel handig

– RGS implementatie tools, tips, ervaringen zijn beschikbaar

– Vragen?

Belofte is nu toepasbaar en staat klaar voor gebruik

– Meer gemak en nut via digitale informatie uitwisseling met CBS

Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met:

– Betrokken software leveranciers

– Kopgroep RGS implementatie (voorzitter Perry Telle)

– CBS: r.vandenboom@cbs.nl

mailto:r.vandenboom@cbs.nl

