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Kredietrapportage: meer dan alléén XBRL   

 

Onlangs kondigden ABN-AMRO, Rabobank en ING aan gezamenlijk een standaard voor elektronische 

aanlevering van kredietrapportage te introduceren. Al vanaf april 2010 kan aan deze drie banken op 

basis van een standaard worden gerapporteerd. De doelstelling is bovendien om per april 2012 van 

80% van alle kredieten de elektronische kredietrapportage te ontvangen. In veel gevallen zal de 

accountant de kredietrapportage moeten opstellen en is de vraag hoe snel men dat kan en tegen 

welke kosten.  

 

Wilko Stronks 

 

De banken verlangen bij het verstrekken van een krediet aan ondernemers dat jaarlijks de jaarcijfers 

aan de bank worden verstrekt. De ontvangen cijfers worden vervolgens ingevoerd in de 

geautomatiseerde systemen van de bank om te beoordelen of het krediet kan worden voortgezet of 

dat aanpassing van de voorwaarden nodig is. Die jaarcijfers worden voornamelijk op papier of als fax 

of pdf-bestand aan de bank verstrekt, meestal opgesteld door de accountant. Banken stellen geen 

harde voorwaarden aan de vorm en inhoud van de verstrekte cijfers, met als gevolg dat een enorme 

variëteit wordt ontvangen. Om met behulp van de systemen toch op een gelijke wijze de cijfers te 

kunnen beoordelen, wordt door de banken veel tijd besteed aan het omvormen van de ontvangen 

cijfers naar het formaat dat het creditrating-systeem van de bank verlangt. Vaak betekent dit eerst 

het overtikken en daarna soms combineren of splitsen van de ontvangen cijfers.  

De nu geïntroduceerde standaard in XBRL van de kredietrapportage vervangt deze stroom van 

papier, faxen en bestanden door een eenduidig elektronisch formulier.  Het effect daarvan is een 

grote besparing bij de banken in de verwerking van de ontvangen cijfers, die kunnen straks immers  

door banksystemen geheel geautomatiseerd worden ingelezen. Banken krijgen daarmee veel sneller 

cijfers. De kwaliteit van de cijfers zou ook hoger kunnen worden, omdat de omvorming niet meer 

nodig is, maar hangt nauw samen met de kwaliteit van de samenstelling van de kredietrapportage. 

Hier wordt de uitdaging voor de accountant duidelijk: hoe kan hij op basis van de in gebruik zijnde 

administratiesystemen efficiënt de kredietrapportage opstellen? Een voor de handliggend antwoord 

is: “Zoals dat nu gebeurt, alleen met een andere output, namelijk XBRL.” De praktijk is echter 

complexer, omdat de kredietrapportage véél meer is dan alleen XBRL-output. Het mogen aanleveren 

van de kredietrapportage voor cliënten betekent dat een accountantskantoor de volgende 

onderdelen moet hebben gerealiseerd: 

1. Het voeren van administraties op fiscale grondslag. 

2. Het aangeven van een verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting (vWIA VPB).  

3. Het werken op basis van een met de belastingdienst afgesloten convenant zodat de verkorte 

winstaangiften mogen worden ingediend. 

4. Uitbreiding van de financiële, rapportage- en/of fiscale software, zodat XBRL wordt 

ondersteund. 

5. Het doorvoeren van veranderingen in de organisatie om, na het realiseren van de eerste vier  

punten, op een efficiënte wijze de kredietrapportage op te stellen.  

  

Fiscale grondslag en vWIA VPB 

Het is een voorwaarde voor het aanleveren van de kredietrapportage dat voor de betreffende  

rechtspersoon ook een verkorte VPB aangifte wordt gedaan. Om dat te realiseren moet de 

administratie op fiscale grondslag worden gevoerd. Deze verandering betekent een aantal éénmalige 

correcties in de administratie van de betreffende rechtspersoon, maar vooral ook een andere rol van 

de betrokken fiscalist.  



De tweede eis die belastingdienst heeft gesteld is dat er een convenant is afgesloten tussen 

accountantskantoor en belastingdienst. Dit convenant is in feite een gedeeltelijke invulling van het 

door de belastingdienst voorgestelde ‘Horizontaal Toezicht’ en impliceert ook een andere opstelling 

van de belastingdeskundige. De voorwaarden die in het convenant zijn opgenomen hebben als 

voornaamste doel om een voor de belastingdienst acceptabel niveau van kwaliteit in het 

rapportageproces binnen het accountantskantoor te waarborgen.  

Doordat de banken de kredietrapportage hebben gedefinieerd als een uitbreiding van de verkorte 

winstaangifte VPB (vWIA VPB) ontvangen zij een rapportage met dezelfde kwaliteitswaarborg als de 

verkorte winstaangifte die belastingdienst ontvangt! Je kunt hier de facto stellen dat de 

samenstelverklaring voor één van belangrijkste stakeholders, de bank, is vervangen door een 

overeenkomst (convenant) waarin de kwaliteit van de werkprocessen van het accountantskantoor 

centraal staat.  

 

Niet alléén beperkt tot kredieten vennootschappen 

Bij de start van de toepassing van de kredietrapportage is die weliswaar gebaseerd op de verkorte 

winstaangifte VPB, maar vanaf 2010 zullen ook voor kredieten verstrekt aan rechtspersonen die een 

IB aangifte doen elektronische kredietrapportage gevraagd worden. Die kredietrapportage zal zijn 

gebaseerd op de nieuwe verkorte winstaangifte IB. De belastingdienst introduceert deze nieuwe 

verkorte aangifte over aangiftejaar 2010.  

 

Het SBR-programma 

In het SBR-programma (voorheen het Nederlandse Taxonomie project) hebben overheid en 

marktpartijen de afgelopen jaren al een grote standaardisatie in rapportages naar de overheid 

gerealiseerd. Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het CBS hebben een groot deel van hun 

formulieren (aangiften) in elektronische vorm uitgebracht op basis van de IT-standaard XBRL. Naar 

aanleiding van dat succes hebben de banken voor wat betreft de kredietrapportage zich bij dit 

initiatief aangesloten. Dit biedt hen een grote kans op een succesvolle introductie van die 

elektronische kredietrapportage, omdat binnen het SBR-project overheden, accountants en 

softwareleveranciers al geruime tijd samenwerken in het realiseren van op XBRL gebaseerde 

rapportages.  

De kredietrapportage is gedefinieerd in de zogenaamde bankentaxonomie. Dit is een aanvulling 

(extensie) op de Nederlandse Taxonomie die door het SBR programma is samengesteld. Het is ook 

een eerste voorbeeld van echte domeinoverschrijdende rapportage. Zij is gedeeltelijk samengesteld 

uit gegevens van rapportages van de Belastingdienst en Kamers van Koophandel, uitgebreid met een 

aantal specifieke gegevens voor de banken.  

 

XBRL software 

Wanneer we alle gegevens die worden gevraagd in een kredietrapportage trachten terug te leiden 

naar de systemen waarin die gegevens binnen een accountantskantoor veelal worden beheerd, 

komen we tot de volgende verdeling: 

� 10%  uit het CRM systeem  

� 25%  uit de financiële administratie 

� 25%  uit de fiscale software voor de aangifte vVPB 

� 10%  uit de rapportage software (grondslagen) 

� 30%  extracomptabel 

 

Uit deze verdeling blijkt gelijk de problematiek van de toepassing van software voor de XBRL 

kredietrapportage: ‘Welke software kan de rapportage het best samenstellen?’   

Géén van de softwarepakketten bevat álle gegevens die nodig zijn en de uitwisseling van gegevens 

tussen deze pakketten is vaak erg beperkt en inefficiënt. Ieder pakket claimt de meest geëigende 

plek voor het genereren van XBRL te hebben.  



Een aantal softwareleveranciers, bijvoorbeeld van rapportagesoftware, zal claimen dat men de 

XBRL-rapportagerol het best kan invullen en dat de andere systemen daarin ondergeschikt zullen 

worden. Het is maar de vraag of dat zo is, zeker gezien het feit dat een aanzienlijk deel van de 

gegevens in de kredietrapportage rechtstreeks uit de verkorte winstaangifte afkomstig is. Het 

opstellen van die aangifte wordt meestal met behulp van fiscale software gedaan. De grondslagen 

zijn echter juist weer meestal vastgelegd in de rapportagesoftware.  

Toch zijn de meeste betrokkenen het er wel over eens dat XBRL-support in de software voor de 

financiële administratie een voorwaarde is om een efficiënte start van de rapportageketen op basis 

van XBRL te hebben. ‘Efficiënte rapportage = mappen bij de bron!’ 

Met deze aanpak kan het rapportageproces verdergaand worden geautomatiseerd met behulp van 

een XBRL-portal waarbij de verschillende softwarepakketten worden geïntegreerd. Met behulp van 

zo’n portal kunnen de softwarepakketten hun primaire taak blijven leveren, maar wordt de 

samenstelling van de domeinoverschrijdende rapportage, zoals de kredietrapportage, beheerd door 

het portal. Een voorbeeld is een administratiepakket dat XBRL-support heeft en in staat is om de 

gegevens die zij bevat uit te voeren in een XBRL-bestand, conform de kredietrapportage. Het fiscale 

pakket zou daarna dit bestand kunnen inlezen, het is immers een standaard in de Nederlandse 

taxonomie gedefinieerd XBRL-bestand.  Vervolgens kunnen de fiscale bewerkingen en toevoegingen 

met de fiscale software worden uitgevoerd.  Indien daarna het verrijkte bestand weer in XBRL wordt 

opgeslagen, is al een groot deel van de kredietrapportage gereed. Wat rest zijn de additionele, 

extracomptabele, gegevens die nog moeten worden toegevoegd. De XBRL-portalsoftware kan ook 

deze integratie faciliteren, daarna het XBRL-bestand valideren en uiteindelijk afleveren bij het 

elektronische loket van de banken. Het gebruik van een XBRL-portal heeft een aantal bijkomende 

voordelen: de bestaande software, mits XBRL-enabled, kan blijvend worden gebruikt en de 

kwaliteitsbewaking van het rapportageproces en de aflevering is gecentraliseerd.  

 

Is de cliënt akkoord? 

De invoering van meer elektronische rapportages brengt ook de vraag met zich mee hoe de cliënt 

zijn akkoord kan geven op de aangifte of kredietrapportage. De vaak nog gebruikte methode om 

papieren kopieën te sturen is kostbaar en weinig efficiënt.  Zeker ook de invoering van de 4
e
 tranche 

AWB zal veel accountants en fiscalisten er toe bewegen om voorafgaand aan iedere aangifte eerst 

een akkoord van de cliënt te vragen. Elektronische accordering wordt ook door een aantal XBRL-

portalproducten als functie ondersteund. Het is daarbij wel essentieel dat de cliënt een voor hem 

begrijpelijke presentatie van de rapportage of aangifte te zien krijgt en ook op eenvoudige wijze alle 

details ervan kan inzien.   

 

Effect voor de ondernemer? 

De banken hebben nog geen voorstellen gedaan voor directe voordelen voor de ondernemer als 

elektronische kredietrapportage met XBRL wordt ingediend. Omdat de accountant de partij is die de 

kredietrapportage moet opstellen, indien tenminste aan de voorwaarden is voldaan, is het de 

verwachting dat de prijs en service die een kantoor kan bieden een belangrijke onderscheidende 

factor zal worden. Het kantoor dat de kredietrapportage efficiënt kan opstellen, zal in concurrentie 

daar zeker voordeel uit kunnen en gaan halen.  

 

Om na ongeveer twee jaar 80% van alle kredieten kleiner dan 1 miljoen euro elektronische 

kredietrapportage te ontvangen, is een zeer ambitieus doel van de drie grote banken. De 

samenwerking tussen ABN-AMRO, Rabobank en ING en hun aanpak doet verwachten dat ze er een 

groot belang aan hechten de gestelde doelen te realiseren. Accountants zullen snel belangrijke 

stappen moeten nemen om mee te kunnen in dit tempo. Zij zullen op korte termijn software en 

organisatie moeten aanpassen om vanaf april 2010 in de dienstverlening van kredietrapportage 

concurrerend te kunnen zijn.   



Wilko Stronks is directeur van Reeleezee bv, één van de aanbieders van gespecialiseerde software 

voor XBRL-rapportage door accountants. 

 

 


