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December 2012, Gerard Bottemanne, www.ictfinancials.nl  

XBRL: controllers van de toekomst kunnen niet zonder 

De ontwikkeling van XBRL ‘eXtensible Business Reporting Language’ dateert al vanaf 1998, 

geïnitieerd door het Amerikaanse accountantsinstituut (AICPA). In vele landen wordt XBRL inmiddels 

ingezet om financiële data op gestandaardiseerde wijze elektronisch uit te wisselen. En dat laatste is 

precies waarvoor XBRL is bedoeld. Er is  sprake van een wereldwijze standaard die wordt beheerd 

door ‘XBRL International’ (zie www.xbrl.org).  Als controller heeft u vast al van XBRL gehoord of 

gelezen en als u bij een intercontinentaal opererend concern werkt is XBRL mogelijk al aanwezig 

binnen uw werkgebied van verslaggeving.  

Maar wat is XBRL eigenlijk? 

XBRL kunt u beschouwen als een open op XML (Extensible Markup Language) gebaseerde standaard 

voor het op uniforme wijze communiceren van (financiële) bedrijfsgegevens. De elementen die in  

een financiële rapportage worden gebruikt zijn vastgelegd in een  ‘taxonomie’. Ook wel aangeduid 

als ‘financieel gegevenswoordenboek’. Een (financieel) rapport dat op basis van XBRL is 

samengesteld wordt aangeduid als ‘instance-document’. Dit document bevat per rapportage-

element zowel de elementgegevens als de waarde die aan het element is toegevoegd.  

Even een voorbeeld om te verduidelijken: 

Het element ‘liquide middelen’ maakt onderdeel uit van de jaarrekening publicatiestukken voor de 

KvK. Dit kunnen we op papier bijvoorbeeld als volgt (eenvoudig leesbaar) rapporten:  

Liquide middelen 20.000 euro. 

 

In een instance-document (in dit geval de publicatiestukken KvK voor kleine ondernemingen)  zijn de 

liquide middelen in XBRL terminologie als volgt vastgelegd: 

 <nl-gen:CashAndCashEquivalents contextRef="FY11i_Commercial_Separate" unitRef="EUR" 

decimals="0">20000</nl-gen:CashAndCashEquivalents> 

Simpel gezegd staat ‘CashAndCashEquivalents’ synoniem voor ‘Liquide middelen (taxonomie 

elementen zijn altijd in het Engels aangeduid) en is de waarde van de liquide middelen ‘20000’. Door 

bijvoorbeeld de aanduiding ‘decimals=0’ en ‘unitRef=EUR’ weten we dat het gaat om 20.000 euro 

aan liquide middelen. 

Wat is hier zo handig aan? 

Door het gebruik van de XBRL-labels zijn gegevens eenduidig gedefinieerd, waardoor er geen 

misverstand meer kan ontstaan over wat een gegeven betekent. Dit in tegenstelling tot de uitwissing 

op papier of PDF) waarbij bij het gebruik interpretatie of verwerkingsfouten kunnen ontstaan. 

Onderzoek heeft aangetoond dat bij het verwerken (overtypen) van informatie op papier, fouten 

optreden die kunnen oplopen tot meer dan 30%.  

Stand van zaken in Nederland 

De Nederland overheid is heeft in 2004 al besloten  om XBRL in te gaan zetten als standaard voor de 

uitwisseling van (financiële) data tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hiertoe heeft de overheid 
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de Nederlandse Taxonomie (ook wel NL-Taxonomie genoemd) ontwikkeld met rapportages die door 

de overheid in XBRL uitgevraagd worden. 

De overheid gaat hierbij zelfs zover dat voor bepaalde rapportages  gegevensuitwisseling per 2013 

verplicht in XBRL moet plaats vinden. Aangiftes Vpb en IB, die via  fiscale aangiftesoftware worden 

aangeleverd aan de Belastingdienst, kunnen  per 1-1-2013  alleen nog maar in XBRL-formaat 

ingediend worden. Deze verplichting geldt, ingeval van elektronische aanlevering, met ingang van 

2014 ook voor de jaarrekening van kleine vennootschappen en met ingang van 2015 voor de 

jaarrekeningen van de grote en middelgrote ondernemingen. Als u als controller direct (als 

zelfaangever) of indirect (aangifte uitbesteed aan fiscaal intermediair) betrokken bent bij aangiftes of 

jaarrekeningen, krijgt u ook met  XBRL te maken. Als u zelfaangever bent, krijgt u  ook te maken met 

een speciaal digitaal certificaat (PKIoverheid Services Certificaat) voor de authenticatie en de 

beveiliging van data-overdracht via internet en met een aansluiting op het nieuwe 

communicatiekanaal Digipoort van de Overheid. Voor deze laatste aansluiting zijn speciale 

koppelvlakspecificaties beschikbaar voor ontwikkelaars. Als u zelfaangever bent en gebruik maakt 

van fiscale aangiftesoftware dan bent u zeker al geïnformeerd door uw softwareleverancier. Het 

merendeel van ondernemingen in het MKB  heeft de aangifte echter uitbesteed aan een fiscaal 

intermediair en merken niets van de overgang naar XBRL in Nederland.   

Per 1-1-2014 is de elektronische BTW-aangifte en ICP- opgave aan de beurt om verplicht over te 

schakelen op XBRL via Digipoort. ICP staat in dit verband voor 

‘Intracommunautaire Prestaties’.   

 

Als u zelfaangever bent voor de BTW- aangifte en/of ICP- 

opgave en u daarvoor gebruik maakt van boekhoudsoftware 

(waaronder ook wordt verstaan een boekhoudmodule binnen 

bijvoorbeeld een ERP toepassing) dan heeft uw organisatie 

direct te maken met XBRL, Digipoort en een (organisatie 

gebonden) PKIoverheid Services certificaat. Uitbesteden aan uw 

externe accountant- of administratiekantoor blijft ook tot de 

mogelijkheid behoren en handmatige BTW- aangifte en ICP-

opgave via de website van de Belastingdienst blijft ook 

toegestaan. Maar dat het handmatig ingeven van bijvoorbeeld 

een uitgebreide ICP-opgave niet efficiënt is begrijpt u zelf ook wel.   

Via het ‘Standard Business Reporting’ (SBR) programma  hebben de Nederlandse overheid en banken 

(vertegenwoordig in de bankencoöperatie FRC) de handen ineen geslagen om het gebruik van XBRL 

als standaard tot een succes te maken.  In de nabije toekomst zullen ook andere (uitvragende) 

partijen in Nederland aanhaken bij dit SBR-initiatief (zie www.sbr-nl.nl).   

De Nederlandse banken (ABN AMRO, ING en Rabobank), die zijn vertegenwoordigd in de FRC, zetten 

XBRL in voor het elektronisch uitwisselen van kredietinformatie. In eerste instantie gericht op het 

midden en kleinbedrijf, waarbij kredietrapportage plaatsvindt via een intermediair (bijvoorbeeld uw 

accountantskantoor).  Hiervoor is door de banken een ‘bankenextensie’ ontwikkeld met als 

U doet een ICP-opgave als u 

goederen of diensten hebt 

geleverd aan een ondernemer 

in een ander EU-land én u deze 

goederen hebt vervoerd (of 

laten vervoeren) naar een 

ander EU-land en/of als u 

eigen goederen hebt 

overgebracht naar een ander 

EU-land. 
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uitgangspunt de eerder  genoemde Nederlandse taxonomie met aanvullende elementen die voor 

kredietrapportage van belang zijn.  

De banken, vertegenwoordigd in het hiervoor genoemde FRC,  verwoorden de voordelen van het 

gebruik van SBR op hun website www.rapportageportaal.nl onder andere als volgt: “Met SBR hoeft u 

als ondernemer alle gegevens maar één keer, digitaal, in uw administratie te (laten) vastleggen. 

Eenmaal ingevoerd kunt u deze brongegevens steeds opnieuw (laten) gebruiken. Voor de 

Belastingdienst, het Centraal Bureau voor Statistiek, de Kamer van Koophandel en uw bank. Vier voor 

de tijd van één.” . 

Deze boodschap is commercieel van aard, maar raakt wel de kern van XBRL.  Namelijk:  “Financiële 

gegevens maar één keer digitaal vastleggen en van een XBRL-label voorzien en vanuit deze bron de 

betreffende rapportages direct samen stellen met behulp van XBRL”.  

In de ideale situatie wordt een rapport in XBRL-formaat direct samengesteld vanuit uw financiële 

administratie. Veel administratieve software geneert output in Excel of bijvoorbeeld PDF, maar kan 

(nog) niet overweg met het XBRL-formaat. Daarnaast zult u op de een of andere manier binnen uw 

financiële administratie de juiste gegevens moeten koppelen aan de juiste elementen van een XBRL-

rapportage. Dit laatste wordt in XBRL-jargon als ‘taggen’ of ‘mappen’ aangeduid. Dit kunnen 

individuele (grootboek)rekeningen zijn die gekoppeld worden (aan bijvoorbeeld een winstaangifte 

VpB of posten voor de jaarrekening). Maar lang niet alle gevraagde informatie komt uit uw 

grootboek. Denkt u bijvoorbeeld aan een toelichting op posten van een jaarrekening of aan een 

specificatie van registergoederen en aangegane verplichtingen als het gaat om een 

kredietrapportage aan de bank. Voor dit laatste is een uitsplitsing van het openstaande saldo 

debiteuren (vorderingen) en crediteuren (schulden) naar ouderdomstermijnen op een bepaalde 

datum ook van belang.   

Uitvragen via de bron is het meest efficiënt 

Als u de uitvraag van alle financiële rapportages heeft uitbesteed (aan uw accountants- of 

administratiekantoor) dan hoeft u zich wellicht geen zorgen te maken over een aansluiting op 

Digipoort of een PKIoverheid certificaat, maar wel om het aanleveren van de juiste gegevens in het 

juiste formaat. Het meest efficiënt is als vanuit uw bronadministraties de informatie al in het 

gewenste XBRL-formaat wordt aangeboden aan uw accountant. Als uw accountant alle informatie 

met de hand moet overnemen of zelfs nog moet verzamelen en uitzoeken (bijvoorbeeld de 

genoemde specificatie van registergoederen of aangegane verplichtingen) dan wordt u natuurlijk wel 

de rekening gepresenteerd.  

Hiervoor is XBRL in Nederland aan de orde geweest. Ook in omringende landen wordt XBRL ingezet. 

Wist u dat het in België al jaren gemeengoed is om de jaarrekening aan te leveren in XBRL formaat bij 

de Belgische Balanscentrale? Op Europees niveau is ook sprake van een samenwerking op het gebied 

van XBRL via een jurisdictie van XBRL International. Landen als België, Denemarken, Frankrijk, 

Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje nemen deel aan deze samenwerking. 

Informatie hierover is te vinden op de website www.xbrl.org/eu/. 
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Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht te rapporteren volgens IFRS. Het “IFRS Foundation XBRL 

Team” is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderhoud van de XBRL representatie van IFRS, 

bekend onder de naam “IFRS Taxonomy”. Meer informatie over IFRS en XBRL is te vinden op 

www.ifrs.org/XBRL/XBRL.htm.  

Jan Pasmooij RE RA RO, is al jaren nauw betrokken bij de implementatie van XBRL in Nederland. 

Momenteel werkzaam voor het SBR Programma dat organisatorisch is ondergebracht bij Logius. 

Hiervoor ook als voorzitter van XBRL Nederland en XBRL Europe. Als het gaat om het toepassen van 

XBRL in Nederland heeft Jan de volgende visie: “Het elektronisch en op gestandaardiseerde wijze 

uitwisselen van financiële- en bedrijfsinformatie wordt ook in Nederland de norm. Het op papier of in 

PDF uitwisselen van informatie is erg kostbaar en leidt bij de verwerking tot veel fouten. Nederland 

sluit aan bij andere landen waar al eerder besloten is dat ondernemingen -  soms alleen de 

beursgenoteerden1 of alle ondernemingen2 - verplicht hun jaarrekeningen in XBRL moeten 

aanleveren. Op dit moment is internationaal al een verbreding zichtbaar naar andere 

rapportagedomeinen zoals rapportages aan toezichthouders3 en het rapporteren over 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met behulp van de GRI-taxonomie of over CO2 emissies. 

Ook loopt in De Verenigde Staten een pilot waar XBRL wordt gebruikt voor het eenduidig coderen van 

Corporate Actions, die door beursgenoteerde bedrijven wereldwijd publiek moeten worden 

gemaakt.Het gebruik van XBRL is niet alleen bedoeld voor het gebruik voor externe rapportages, 

maar kan ook zinvol worden ingezet bij het gebruik voor interne rapportages. Zo gebruikt Fujitsu XBRL 

voor al zijn interne administratieve processen.Het zal van uw rol als controller binnen uw organisatie 

afhangen, of u direct dan wel indirect met XBRL te maken krijgt. Maar gegeven de ontwikkeling, past 

het naar mijn mening wel dat controllers in algemene zin op de hoogte zijn van deze ontwikkeling en 

tijdig actie ondernemen als het gebruik van XBRL ook voor hun organisatie noodzakelijk wordt of 

zinvol kan zijn.” Voor internationaal gebruik en ontwikkelingen op het gebied van XBRL kunt u terecht 

op de eerder genoemde website www.xbrl.org . 

Auteur, Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.softwarepakketten.nl en 

www.ictfinancials.nl. Mede auteur van het XBRL Handboek voor intermediairs 

(www.xbrlhandboek.nl). 

Dit artikel is (na redactionele bewerking) ook verschenen in Tijdschrift Controlling (Kluwer), jan/feb 

2013. 

                                                
1
  Verenigde Staten, Japan, China, Korea, Singapore, Italië, Spanje, België 

2
  O.a. België en Italië 

3
  Op dit moment nog met name in de bancaire sector 
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