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Door de toegenomen roep om adequate in- en externe
verantwoording, hebben controllers een sterke behoefte aan
transparante, gestandaardiseerde en efficiënt uit te wisselen
financiële informatie. XBRL voorziet in die behoefte van
organisaties, de financiële markten, toezichthouders en
regelgevers om financiële informatie en de uitwisseling daarvan
transparanter te maken. Bij de implementatie van XBRL binnen
een organisatie dient een ambitieniveau te worden vastgesteld,
waarbij een aantal scenario’s denkbaar is. 

FRED VAN DER WAA, PAUL ROTHWELL EN DICK BEEKHUIZEN

Zes scenar io’s voor implementeren XBRL
E X T E R N E  V E R S L A G G E V I N G
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Zenuwachtige beleggers anticiperen meer dan ooit op de laatste
cijfers en elk vuiltje aan de lucht straffen ze genadeloos af met
een flinke koersdaling. Toezichthouders willen op hun beurt de
beursgenoteerde organisaties steeds strakker in het gareel hou-
den als het gaat om financiële informatie. Een soortgelijke trend
is waarneembaar binnen organisaties, waar vergelijkbare infor-
matie tussen de diverse bedrijfsonderdelen door de brij aan ver-
schillende systemen en maatstaven ver te zoeken is. Het is niet
verwonderlijk dat managers, beleggers, toezichthouders, wetge-
vers en andere belanghebbenden de opmars van een nieuwe
financiële taal aangrijpen om de in- en externe informatievoor-
ziening en uitwisseling transparanter en efficiënter te maken.
Diverse overheidsinstellingen en toezichthouders binnen en bui-
ten Nederland hebben aangekondigd het gebruik van XBRL
actief te stimuleren en misschien zelfs verplicht te stellen.
Hoewel er veel is geschreven over de werking en voordelen van
XBRL, worstelen nog veel organisaties met de vraag hoe ze
XBRL kunnen implementeren. XBRL vereist een bepaalde adop-
tiegraad om de uitwisseling van data via XBRL interessant te
maken. Aangezien XBRL een nieuwe technologie is die nog in
ontwikkeling is, zijn er weinig praktische voorbeelden en imple-
mentatie-ervaringen. Voor zover die wel bestaan, gaat het meestal
om eenvoudige toepassingen van XBRL. 

XBRL is een financiële taal die transparantie en technische stan-
daardisatie van financiële informatie realiseert. XBRL staat voor
eXtensible Business Reporting Language en is te gebruiken in
situaties waarbij (veel) gegevens op regelmatige basis tussen syste-
men worden uitgewisseld. Kernbegrippen hierbij zijn: taxonomy,
instance document en style sheet.
Een taxonomy omvat een centrale set van datadefinities. Op
nationaal en internationaal niveau worden door diverse partijen
(veelal een samenwerkingsverband van accountants en toezicht-
houders) taxonomies ontwikkeld die gratis voor iedere geïnteres-
seerde organisatie beschikbaar zijn. Zo bestaan er openbare taxo-
nomies voor (delen van) IFRS en US GAAP. Een voor Nederland
belangrijke in ontwikkeling zijnde taxonomy is bijvoorbeeld de
NL GAAP taxonomy, waarin mogelijk ook de vennootschappe-
lijke belastingaangiftes en rapportages ten behoeve van het
Centraal Bureau voor de Statistiek zijn opgenomen. De openbare
taxonomies kunnen worden gecombineerd met een specifieke
bedrijfs-taxonomy waarin vaak interne sturingsinformatie is
opgenomen, zodat een organisatie met een taxonomy zowel in
haar interne als externe rapportagebehoeften kan voorzien. Data
uit bronsystemen worden vertaald naar de definities in de taxo-
nomy. Het resultaat kan worden verwerkt tot een XBRL-bestand,
een instance document genoemd, dat door een willekeurig ander
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haar moeder (input). Vervolgens consolideert de moeder alle
gegevens en stelt de jaarrekening op (bewerking). Tenslotte wordt
de jaarrekening verzonden naar toezichthouders en banken. 

De keuze voor een bepaald scenario kan door in- en externe
prikkels worden gevoed. Intern is de mate van implementatie
mede afhankelijk van het ambitieniveau en de mogelijkheden
van de organisatie. Het ontwikkelen en toepassen van een
gestandaardiseerde set datadefinities binnen een organisatie is
geen eenvoudige opgave. De voor XBRL gewenste openheid en
helderheid in de bedrijfsvoering kunnen te confronterend zijn en
niet passen in bepaalde bedrijfsculturen, waardoor weerstand
ontstaat. Technisch gezien kan een volledige implementatie van
XBRL een dusdanige impact hebben op de systemen dat de

XBRL is één wereldwijde financiële taal die transparantie en technische
standaardisatie van financiële informatie realiseert.

systeem, dat met dezelfde taxonomy werkt, direct kan worden
ingelezen en verder worden bewerkt. Het instance document kan
ook worden bewerkt tot een rapport, bijvoorbeeld in het HTML-
formaat, zodat de informatie op het internet kan worden gepubli-
ceerd. De omzetting van een instance document naar een beter
leesbaar formaat gebeurt middels style sheets.

Scenario’s
Voor de implementatie van XBRL onderscheiden wij zes ver-
schillende scenario’s, afhankelijk van de vraag of XBRL in- of
extern wordt gebruikt en of er sprake is van een XBRL-vraag of
XBRL-aanbod. Deze scenario’s richten zich enerzijds op de ont-
vangende kant van de informatievoorziening (vragend, importe-
rend), anderzijds op de aanleverende kant (aanbiedend, expor-
terend). Verder zijn er scenario’s denkbaar die beide combineren
(geïncorporeerd en geïntegreerd). Zie figuur 1.
Figuur 1 visualiseert het ontvangen van data, het bewerken daar-
van en het verder aanleveren van die data naar het volgende 
proces. Daar vindt een soortgelijk proces opnieuw plaats. XBRL
verbetert de uitwisseling van data binnen processen en ook daar-
tussen. De aanduiding intern en extern geeft aan dat het voor-
gaande of opvolgende proces binnen of buiten de eigen organisa-
tie kan liggen, bijvoorbeeld een dochter die data verstuurt naar

XBRL vereist een bepaalde
adoptiegraad 

naar 
passing



‘importerend’, en vereist dat de softwaresystemen wel zijn voorbe-
reid op XBRL. Tot dusver is dit slechts in beperkte mate het geval. 

Aanbiedend-scenario
De aanleverende partijen, de XBRL-aanbieders, kunnen hun
financiële informatie efficiënter en betrouwbaarder ter beschik-
king stellen. Hiervoor geldt een soortgelijke benadering. Een
aanleverende partij kan ervoor kiezen om de financiële informa-
tie via XBRL te rapporteren op het internet (of een andere
medium) dan wel digitaal te verzenden naar de ontvangende
partij. Een voorbeeld is het verstrekken van de jaarrekening via
XBRL. Analisten en beleggers kunnen die dan downloaden
vanaf het internet en direct verder bewerken in hun eigen analy-
semodellen. In dit scenario, ‘aanbiedend’ genoemd, wordt als
laatste stap een databestand uit een softwareapplicatie gecon-
verteerd naar XBRL met behulp van de taxonomy. 

Exporterend-scenario
Indien de data direct in XBRL-formaat kunnen worden aangele-
verd vanuit een softwarepakket, dan noemen wij dit scenario
‘exporterend’. Momenteel zijn er weinig softwarepakketten die
in het XBRL- formaat data kunnen uitlezen, hoewel steeds meer
leveranciers bezig zijn dit voor te bereiden. 

Geïncorporeerd scenario 
In het ‘geïncorporeerde’ scenario, wordt XBRL niet gebruikt om
financiële gegevens naar externe partijen te versturen, maar juist
om intern de informatievoorziening te verbeteren. In dat geval
worden data tussen de systemen uitgewisseld middels XBRL.
Doordat er een centrale bedrijfs-taxonomy wordt gebruikt, dat
standaarddatadefinities bevat, zijn de transparantie en betrouw-
baarheid van informatie binnen de organisatie zeer hoog. Zelfs het
kleinste element van data uit de bronsystemen is vertegenwoor-
digd in de taxonomy, zodat de vergelijking van financiële informa-
tie binnen de organisatie maximaal is. Een bekend voorbeeld hier-
van is de definitie van nieuwe klanten. Hoe meer klantsystemen er

T I J D S C H R I F T CONTROLLING

26

n
r

 1
1

  
n

o
v

e
m

b
e

r
 2

0
0

3

investering de voordelen niet rechtvaardigt. Bijvoorbeeld indien
een nieuw grootboeksysteem moet worden geïmplementeerd,
omdat het oude systeem XBRL niet ondersteunt. Momenteel is
er weinig software op de markt die met standaardfunctionaliteit
een volledige implementatie van XBRL kan ondersteunen.
Maatwerk kan dan uitkomst bieden, maar de investering staat
dan soms niet in verhouding tot de beoogde voordelen.
Daarnaast geldt het belang van de externe prikkel. Zodra een
ontvangende partij, zoals een toezichthouder of regelgever, eist
dat financiële informatie middels XBRL wordt verstrekt, dan
moet een organisatie wel aansluiting zoeken. Behalve een harde
eis van een toezichthouder of regelgever, kunnen natuurlijk
zachte eisen een rol spelen. Bijvoorbeeld indien het achterwege
laten van informatieverstrekking middels XBRL negatief wordt
geïnterpreteerd door de financiële markten. 

Vragend-scenario
XBRL geeft ontvangers van financiële informatie de mogelijk-
heid hun financiële rapportageprocessen te verbeteren. De
XBRL-vragers (de ontvangers van financiële informatie) hebben
er baat bij als financiële informatie gemakkelijk in hun eigen
systemen kan worden ingelezen, omdat dat proces dan automa-
tisch en gestandaardiseerd verloopt. Daardoor is de interpreta-
tie van de data niet in het geding. Een ontvangende partij heeft
dan een bepaalde taxonomy in gebruik volgens welke het data-
bestand moet zijn opgemaakt. Dit noemen wij een ‘vragend’
scenario. Een mogelijk voorbeeld hiervan is het digitaal verstu-
ren van balans en verlies- en winstrekening door financiële
instellingen naar De Nederlandsche Bank. Het bestand wordt
via een conversie ingelezen in de systemen van de ontvangende
partij, zodat het verder kan worden verwerkt. 

Importerend-scenario
Het gebruik van XBRL is iets geavanceerder als het bestand niet
geconverteerd hoeft te worden, omdat het direct in XBRL-formaat
kan worden ingelezen in de systemen. Dit scenario noemen wij
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bestaan, hoe groter de kans dat ze allemaal met een net iets andere
definitie van de klant werken. Door de klantdefinitie op te nemen
in de bedrijfs-taxonomy, is daarover geen twijfel meer mogelijk.

Geïntegreerd scenario
Indien het geïncorporeerde scenario wordt uitgebreid met de
mogelijkheid om financiële gegevens van externe partijen te
kunnen inlezen, dan wel te kunnen verstrekken aan externe par-
tijen, spreken wij van een ‘geïntegreerd’ scenario. Op dat
moment is XBRL op alle mogelijke manieren geïmplementeerd
in de organisatie.

Implementatie
Zodra de ambitie van de implementatie duidelijk is, begint het
werk pas echt. Voor de implementatie van XBRL is een aanpak
nodig waarbij gelet wordt op de volgende fases: focus, ontwer-
pen, ontwikkelen en uitrol. De aandacht ligt op de inhoud, de
processen en de techniek (zie figuur 2).
De focus-fase betreft met name het selecteren van het gewenste
scenario, hetgeen weer een afgeleide is van het ambitieniveau en
de vereisten. Vaak wordt een quick scan uitgevoerd van de rap-
portageprocessen en IT-architectuur, zodat duidelijk wordt waar
XBRL voordelen kan opleveren. Het ligt voor de hand dat de
prioriteiten daar zullen liggen waar XBRL het hardst nodig is.
In het geval van een ontvangende organisatie, zullen met name
informatievoorziening rondom de frontoffice- processen het eer-
ste worden aangepakt. Naarmate de tijd vordert en XBRL zicht-
bare verbeteringen oplevert, ligt het voor de hand de opeenvol-
gende processen, in mid- of backoffice, eveneens aan laten te
sluiten op XBRL. Bij de verzendende organisatie is een tegenge-
stelde ontwikkeling denkbaar.
Tijdens de ontwerpfase is aandacht nodig voor de inhoud, de
functionele processen en de techniek.
Bij het ontwerp van de inhoud staan de informatiebehoeften
centraal. Daarbij dient gekeken te worden naar de in- en exter-
ne rapportages die moeten en/of kunnen worden opgesteld. De
externe informatievoorziening kan veelal uit bestaande, openba-
re taxonomies worden verkregen. De interne behoeften zullen
meer aandacht en definitie vereisen, waarbij betrokkenheid van
managers en andere gebruikers door de hele organisatie heen
moet zorgen voor een breed draagvlak. Het ontwerpen van de
processen richt zich op de vaag hoe de data straks tot het
XBRL-formaat moeten worden geconverteerd en verder moeten
worden gedistribueerd en gepresenteerd. Voorbeelden van rap-
portagemedia zijn onder andere het internet, ‘printbare media’
en databestanden (XBRL-formaat of tekstbestand). De vraag
hoe de informatie gebruikt wordt en bij de desbetreffende afne-
mers dient te worden aangeleverd, staat hierbij centraal.
Terwijl het ontwerp van de inhoud en het proces vanuit de
gebruikers wordt gevoed, is het technische ontwerp met name het
speelveld van de IT-afdeling. Er wordt gekeken naar de soort en
aantal interfaces die noodzakelijk zijn om data uit de bronsyste-
men en softwareapplicaties te converteren in XBRL en welke
software daarbij kan ondersteunen. Voorbeelden van software
zijn zogenoemde mapping tools en taxonomy-bouwers. In meer
complexe IT-afdelingen is een blauwdruk van de systemen en
applicaties hierbij onontbeerlijk, om onvolkomenheden te voor-
komen en geen kansen te missen. Zodra het ontwerp klaar is,
worden de diverse XBRL-elementen gebouwd.
Er dienen twee elementen in XBRL te worden ontwikkeld: de
taxonomy en de style sheets. Allereerst worden datadefinities

gebouwd in XBRL, hetgeen de taxonomy oplevert. In XBRL
worden tevens de style sheets ontwikkeld, zodat de data in de
diverse formaten beschikbaar kunnen worden gesteld. Uiteraard
worden deze ontwikkeld conform de eisen zoals opgesteld in het
functionele ontwerp. In deze fase worden voor zover nodig de
interfaces ontwikkeld en de benodigde software geïmplemen-
teerd. Afhankelijk van het gekozen scenario kan dat een omvang-
rijke klus worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin ook
de bronsystemen moeten worden gewijzigd of zelfs vervangen.
Zodra de bouwfase is afgerond, kan XBRL worden gebruikt.
Het is daarbij noodzakelijk om te beginnen met een test van het
gehele rapportageproces, waarbij de uitkomsten worden gecon-
troleerd en de werking van de interfaces, de software en de style
sheets wordt beoordeeld. Indien noodzakelijk dienen de primai-
re gebruikers te worden getraind om met de nieuwe methodiek
te werken. Er worden afspraken gemaakt rondom het onder-
houd van de taxonomy en de interfaces, zodat de flexibiliteit
van XBRL optimaal wordt benut. 

Tot slot
XBRL voorziet in de behoefte van organisaties, de financiële
markten, toezichthouders en regelgevers om financiële informa-
tie en de uitwisseling daarvan transparanter te maken en te
standaardiseren. Bij de implementatie van XBRL binnen een
organisatie dient een ambitieniveau te worden vastgesteld,
waarbij een aantal scenario’s denkbaar is. Door de prioriteit te
leggen op die plaatsen waar XBRL in eerste instantie de primai-
re voordelen oplevert, kan de volledige implementatie van
XBRL in de gehele organisatie in beheersbare brokken worden
opgedeeld. Bij de implementatie dient een aantal fasen te wor-
den doorlopen (focus, ontwerp, ontwikkelen en uitrol), waarbij
de inhoud, processen en techniek centraal staan. Hoewel op dit
moment de technologie nog in ontwikkeling is en de adoptie-
graad laag is, wordt het steeds duidelijker dat marktpartijen
elkaar gaan vinden en dat de toezichthouders waarschijnlijk als
eerste eisen zullen gaan stellen. Reden te meer om de mogelijk-
heden voor XBRL binnen uw organisatie te analyseren. –C
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