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Maak kennis met XBRL 

XBRL is een wereldwijd geaccepteerde computertaal voor het uitwisselen van zakelijke gegevens via internet. De toepassing 
van XBRL heeft grote voordelen voor iedereen die bedrijfsinformatie levert, verwerkt, analyseert en communiceert. XBRL 
verlaagt de kosten en verhoogt de kwaliteit van de informatie. XBRL wordt onderhouden door een internationaal non-profit 
consortium met vele honderden leden en kan als open standaard gratis worden toegepast. In Nederland wordt XBRL gebruikt 
voor belastingaangiften via internet, voor krediet rapportages aan banken en in vele andere toepassingen.
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De voordelen

  Hogere kwaliteit van rapportages wordt met XBRL 
 gefaciliteerd, doordat gegevens automatisch   
 worden ingelezen. Handmatige typefouten   
 worden hiermee voorkomen. 

 Beter en sneller verspreiden van rapportages  
 wordt mogelijk, doordat ontvangende systemen de  
 benodigde gegevens automatisch uit een rapport  
 kunnen selecteren. Lezen, zoeken, interpreteren  
 en overnemen is niet meer nodig.

 XBRL resulteert in betere analyses en betere  
 beslissingen. Door het gebruik van één standaard  
 worden gegevens transparanter en 
 vergelijkbaarder. Dit bespaard tijd en geld.

 Verbeterde communicatie en processen. Door  
 zowel de inzet als koppeling tussen verschillende  
 administratieve systemen kunnen wijzigingen  
 direct worden doorgevoerd.

XBRL en SBR

SBR staat voor Standard Business Reporting 
en is de nationale toepassing van XBRL. SBR biedt 
een raamwerk van diensten voor verzenden en 
ontvangen, beveiliging en afhandeling van informatie. 

Daarnaast bewaakt en onderhoudt de SBR-organisatie de 
standaarden en verenigt het de betrokken partijen, zoals 
software leveranciers, accountants en overheden. SBR 
dient behalve de centrale overheid ook de banken en in 
beginsel alle uitvragers die in SBR willen stappen. 

Om gebruik te maken van SBR moet een ondernemer zijn 
software laten aanpassen. Om maximaal te profiteren 
moet de ondernemer zijn administratie volgens SBR laten 
inrichten. De softwareleverancier en de accountant 
kunnen hierbij helpen.
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De werking

Het idee achter XBRL, ofwel eXtensible Business 
Reporting Language, is eenvoudig. Hang aan ieder getal 
en elk stukje tekst in een rapport een digitaal labeltje met 
daaraan de betekenis. Zorg ervoor dat deze labeltjes 
uniek zijn, zodat een eenduidige rapportagedefinitie 
ontstaat. De rapporten, die volgens deze definitie zijn 
opgesteld, kunnen automatisch worden ingelezen en 
worden verwerkt. Computers kunnen de gegevens 
herkennen, selecteren, opslaan, combineren, analyseren, 
uitwisselen en op diverse manieren presenteren aan 
geïnteresseerden. 

Een in XBRL vastgelegde rapportagedefinitie wordt een 
taxonomie genoemd. Een taxonomie bevat 
rapportage-elementen en hun onderlinge relaties, maar 
geen gegevens. Het is vergelijkbaar met een leeg 
elektronisch formulier, die een bepaalde groep van 
rapporteurs in staat stelt conform een definitie te 
rapporteren.

Het XBRL rapport zelf wordt een instance document 
genoemd. In dit bestand worden de feiten opgeslagen 
met verwijzingen naar een element uit de betreffende 
taxonomie. Ook wordt het rapport voorzien van 
zogenoemde contexts, die onder andere aangeven op 
welke organisatie en welke periode de feiten betrekking 
hebben. 

Met een instance document, inclusief contexts en een 
bijbehorende taxonomie, is een ondubbelzinnig rapport 
ontstaan die eenduidig door systemen kunnen worden 
gepresenteerd of verwerkt. Hiermee is het doel van de 
standaard XBRL bereikt.
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“XBRL is de wereldwijde standaard voor digitaal rapporteren”
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XBRL voor u

Wat XBRL betekent in uw omgeving hangt uiteraard af 
van uw rol.

Voor ondernemers betekent XBRL eenvoudiger 
rapporteren aan allerlei instanties, waaronder de 
Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het CBS, 
maar ook aan de banken, de accountants en aan 
business partners. Hoeveel de ondernemer er echt van 
merkt hangt af van de leverancier van de financiële 
software en van de faciliteiten die de diverse uitvragers 
en de intermediairs bieden. De meeste ondernemers 
worden niet bewust met XBRL geconfronteerd, maar 
sommigen zetten XBRL strategisch in als middel voor het 
koppelen van systemen en bedrijfsonderdelen. Zodoende 
kunnen zij veel handmatig werk automatiseren en 
afscheid nemen van grote aantallen foutgevoelige 
spreadsheets.

Intermediairs kunnen profiteren van het gemak van een 
meer gestructureerde aanlevering van gegevens via 
XBRL en van de kwaliteits- en efficiencywinst die daaruit 
voortkomen. De accountancy heeft niet voor niets het 
voortouw genomen in de ontwikkeling van de standaard.  

De softwareleveranciers hebben de taak de belofte van 
XBRL waar te maken. Sommigen doen dit door XBRL 
centraal te zetten in hun strategie en de 
software-architectuur rond XBRL te ontwikkelen. Anderen 
voegen eenvoudigweg een XBRL module toe om 
zodoende in staat te zijn rapportages in de standaard te 
maken of te ontvangen. Ook zijn er XBRL-specialisten die 
alleen software maken voor het genereren of verwerken 
van XBRL of het bouwen van taxonomieën. Inmiddels zijn 
veel functionaliteiten beschikbaar gekomen via Web 
Services en is implementatie van XBRL steeds 
eenvoudiger geworden.
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Stichting XBRL Nederland

Tel: +31 (0)79- 363 8109

E-mail: info@xbrl-nederland.nl

Web: www.xbrl.org/nl

Een uitgave van stichting XBRL Nederland

XBRL Nederland

Stichting XBRL Nederland, opgericht in 2002, voorziet in de behoefte aan 
informatie over toepassingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge uitwisseling 
van kennis en ervaring. Daarnaast promoot de stichting het gebruik van XBRL en 
ondersteunt het de ontwikkeling van taxonomieën. XBRL vertegenwoordigt zich 
in XBRL International. 

Kijk voor recente publicaties en evenementen op:
www.xbrl.org/nl
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