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1 Inleiding 

In de vergadering van het Standaardisatie Forum van 27 juni jl. is stilgestaan bij het 
onderwerp XBRL en de Nederlandse Taxonomie, daarbij is de stand van zaken 
gepresenteerd met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van de Nederlandse 
Taxonomie. Tijdens de bespreking is in het Forum kort stil gestaan bij vragen rondom 
het werkingsgebied van de taxonomie en de relatie met reeds bestaande standaarden 
als SuwiML. Door het Forum is het onderwerp XBRL als belangwekkend thema 
benoemd. De belangrijkste vragen daarbij waren: 

 Hoe kan het erkenningenproces met betrekking tot de Nederlandse taxonomie
worden vormgegeven?

 Wat zijn relaties met verwante standaarden en standaardisatie-initiatieven
 Welke meerwaarde kan het Forum Standaardisatie hierin bieden?

Afgesproken is dat op basis van een eerste verkennende notitie het onderwerp in de 
eerstvolgende Forum vergadering verder te bespreken. 

2 Samenvatting 

Erkenningen door het College Standaardisatie hebben betrekking op de adoptie van 
standaarden in een specifiek werkingsgebied of voor een specifieke doelgroep. De 
Nederlandse taxonomie richt zich in eerste instantie op de rapportage van financiële 
gegevens: jaarverslagen, statistieken en belastingaangiften. XBRL is een open standaard 
ontworpen voor toepassing rond Business Reporting.  
In juni 2006 is door een de ministers van Justitie, Financiën en Bestuurlijke vernieuwing 
en de staatssecretaris van Economische Zaken een convenant getekend met betrekking 
tot het gebruik van beheer van de Nederlandse taxonomie. Dit samen met 
vertegenwoordigers uit de overheid en het bedrijfsleven. De meerwaarde van een 
aanvullende erkenning van de taxonomie door het College Standaardisatie is nog een 
bespreekpunt. Enerzijds geeft het convenant het belang van de Nederlandse taxonomie 
aan, anderzijds kan de erkenning een formele bekrachtiging betekenen. 
Binnen het sofidomein bestaan diverse standaardisatie-initiatieven. Een tweetal is 
beknopt onderzocht. SuwiML kent een ander toepassingsdomein (sociale zekerheid, 
uitwisseling van uitkeringsgerelateerde gegevens) dan de Nederlandse taxonomie en 
vertoont op gegevens- en berichtenniveau niet of nauwelijks overlap met de Nederlandse 
taxonomie. Onderzocht kan worden hoe standaardisatie van de onderliggende 
modelleringsmethoden kan worden bereikt. 
Het XML platform is een initiatief van SRA (Samenwerkende Registeraccountants en 
Accountants-administratieconsulenten) met als andere kerndeelnemers de 
Belastingdienst en ABZ branche initiatieven. De standaarden bieden  een generiek 
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uitwisselingsformaat voor rekeningschema’s en transactiegegevens. Inmiddels beschikt 
zo’n 95% van de boekhoudpakketten van deze in/exportmogelijkheid, die daarmee een 
defacto marktstandaard is.  
De Nederlandse taxonomie zal in de beheerfase worden doorontwikkeld, ondermeer 
om deze aan te laten sluiten bij veranderende wetgeving. Betrokkenheid van het 
Forum bij het feitelijke beheer lijkt vooralsnog niet voor de hand te liggen. Mogelijk is 
een rol weggelegd voor het College Standaardisatie bij de formele vaststelling van 
nieuwe releases van de taxonomie namens de overheid. 
Ook in andere domeinen als Zorg en Onderwijs liggen mogelijkheden voor de toepassing 
van XBRL bij het standaardiseren van financiële rapportages. Het Forum Standaardisatie 
kan de toepassing aldaar stimuleren en daarbij verwijzen naar de praktijkervaringen in 
de ontwikkel- en beheerfase van de Nederlandse taxonomie. 

3 Beslispunten 

 Onderstreep vanuit het Forum het belang van de ontwikkeling rond de
Nederlandse taxonomie

 Benadruk aan NTP en beherende partijen de vereisten van een zorgvuldige
implementatie van de eerste versie:

o goede inrichting van het beheer op basis van een duidelijke overdracht van
eindproducten vanuit het Nederlands Taxonomie Project (NTP)

o focus op goede implementatie binnen het werkingsgebied.
 Wijs op de mogelijkheid van een onafhankelijke beoordeling van versie 1.0 van de

Nederlandse taxonomie door het XBRL Consortium, zoals bijvoorbeeld
geformuleerd in het XBRL Taxonomy Approval Process van XBRL International.

 Spreek als Forum Standaardisatie de wens en intentie uit voor actieve
betrokkenheid van het Forum bij verdere toepassing van XBRL (en specifieke
taxonomieën) in andere domeinen (zorg, onderwijs, e.d.), dit op basis van
praktijkervaringen met de huidige (1.0) versie.

 Start een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van erkenning van de
resultaten uit het XML Platform, dit in relatie tot de mogelijkheden van gebruik
van en aansluiting op XBRL en de Nederlandse taxonomie. In dit platform is op 1
juli 2005 al aangegeven “Op lange termijn is een gefaseerde migratie naar XBRL
te verwachten.”


