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College Standaardisatie plaatst XBRL op 'pas toe of leg uit'-lijst

18 maart 2010 - Het College Standaardisatie heeft een keuze gemaakt voor XBRL. Op advies van 
Forum Standaardisatie plaatst het College XBRL op de lijst met open standaarden waarvoor het 'pas 
toe of leg uit'-regime geldt. Dat maakte Forum-voorzitter Nico Westpalm van Hoorn vandaag 
bekend tijdens het jaarcongres van Nederland Open in Verbinding (NOiV). "Ik denk dat hierdoor 
grote besparingen bij het bedrijfsleven mogelijk zijn. In een aantal andere Europese landen is dat 
ook al gebleken", stelt de Forum-voorzitter. XBRL is de internationale open standaard voor de 
uitwisseling van financiële verantwoordingsinformatie.

Met de opname van XBRL per 17 maart 2010 creëert het College duidelijkheid, voor de overheid, 
maar ook voor softwareleveranciers en de intermediairs (accountants, belastingadviseurs) die voor 
bedrijven financiële rapportages maken. Nederlandse bedrijven en publieke organisaties moeten 
verschillende financiële rapportages maken en aanleveren. Denk aan jaarrekeningen aan de Kamer 
van Koophandel, fiscale aangiftes aan de Belastingdienst en statistiekopgaven aan het CBS. Deze 
rapportages hadden tot voor kort allemaal een ander formaat. Dat betekent veel dubbel werk voor 
het bedrijfsleven. Dankzij een op XBRL gebaseerde taxonomie -een gegevenswoordenboek met 
financiële begrippen- kan de uitwisseling van dit soort informatie gestandaardiseerd en dus 
goedkoper plaatsvinden. 

Oproep College
Het College roept partijen tegelijkertijd op om XBRL-taxonomieën door te ontwikkelen en aan te 
melden voor opname op de 'pas toe of leg uit'- lijst. Deze oproep geldt met name voor het Standard 
Business Reporting programma (SBR). In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 
werkt SBR aan de Nederlandse Taxonomie die is gebaseerd op XBRL. In 2010 wordt die taxonomie 
in de praktijk getest en stabiel gemaakt voor financiële rapportages aan de KvK, de Belastingdienst 
en het CBS. Daarna kan de Nederlandse Taxonomie naar verwachting aangemeld worden voor 
opname op de lijst met open standaarden voor 'pas toe of leg uit'.

Feestelijke bijeenkomst
Het ICTU-programma NOiV organiseert in mei in samenwerking met het Forum Standaardisatie 
een feestelijke bijeenkomst voor betrokken partijen en geïnteresseerden om te vieren dat XBRL is 
opgenomen op de lijst, en om de verdere adoptie van XBRL door overheidspartijen te bespreken. 
Het Forum zal ook daarna de adoptie van XBRL nauwlettend blijven volgen. "Ik voorzie ook buiten 
het huidige toepassingsgebied nog grote mogelijkheden. Denk aan ziekenhuizen of 
onderwijsinstellingen die hun jaarcijfers moeten rapporteren", aldus de Forum-voorzitter.
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Voor meer informatie zie: http://wwww.open-standaarden.nl/
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