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Internetverslaggeving met XBRL
ELS VANDERHAEGEN1

1. Inleiding
XBRL (Extensible Business Reporting Language) is de
nieuwste evolutie op het gebied van financiële rapporteringstechnieken. Het kan worden gebruikt voor het opstellen en de elektronische overdracht van zowel financiële als
niet-financiële ondernemingsrapporten, met als hoofddoel
een grote lastenverlichting te realiseren. XBRL is een heel
recente technologie, ze ontstond pas in 2000, toen op
6 april de eerste specificatie werd bekendgemaakt (TITRES,
2005, 36).
De grondlegger van XBRL is Charles Hoffman, een Amerikaanse accountant die in 1998 onderzoek deed naar de
mogelijkheden van XML (Extensible Markup Language)
voor het opstellen van elektronische rapporten. Dit onderzoek leidde tot het oprichten van een internationaal consortium zonder winstoogmerk, XBRL International. Dit consortium ontwikkelt en beheert de, op XML gebaseerde, open
standaard XBRL.
XBRL is dus geen programmeertaal, wat we misschien ten
onrechte hadden kunnen vermoeden aangezien in XBRL
de «L» voor «Language» staat. De standaard voor XBRL is
een «technische specificatie»2 die als startpunt kan worden
gebruikt voor de ontwikkeling van rapporteringssoftware.
Een standaard is een verzameling van regels en stellingen
die de handelwijze van de betrokken partijen moet bepalen
en die wordt overeengekomen door overheden, handelsof internationale organisaties (BERGERON, 2003, 206). Een
voorbeeld van zulke regels zijn de International Financial
Reporting Standards (IFRS). De IFRS-normen zijn standaarden die de boekhoudkundige verwerking van verrichtingen en de presentatie van financiële rapporten regelen.
De huidige specificatie voor XBRL is versie 2.1 die men kan
vinden op de website van het consortium: http://www.
xbrl.org. XBRL is een open standaard aangezien het
consortium geen licentiepremie vraagt voor het gebruik

ervan. Mede door dit feit is XBRL op enkele jaren zeer sterk
gegroeid. Ondertussen telt het consortium wereldwijd al
meer dan 250 deelnemers, voornamelijk softwareondernemingen en regulerende organisaties.
XBRL bevat drie componenten die worden gebruikt om
rapporten op te stellen: de taxonomie, die structuur aanbrengt in de gegevens, het instance document dat de
gegevens bevat en ten slotte de stylesheet, die de conversieregels voor de presentatie van het rapport bevat. Door
een rapport te creëren, bestaande uit deze drie delen, is
het mogelijk om verschillende eindrapporten op te stellen
voor verschillende gebruikers aan de hand van dezelfde
basisinformatie. Op de werking van XBRL, met deze
3 componenten, wordt hier niet verder ingegaan. Voor
meer informatie hieromtrent verwijs ik naar een artikel van
professor Poels dat reeds eerder in dit tijdschrift werd
gepubliceerd (POELS, 2004).

2. De voor- en nadelen van XBRL
2.1. De voordelen van XBRL
Veel ondernemingen zullen zich waarschijnlijk afvragen wat
het nut is van XBRL en of de voordelen van de invoering
wel opwegen tegen de kosten. XBRL biedt nochtans vele
voordelen, zowel voor de opsteller als voor de gebruiker
van de financiële informatie.
XBRL tracht een lastenverlichting te bekomen door de
ingewikkelde «businessinformatieketen» (zie figuur 1) te
standaardiseren. XBRL doet dit door de informatieketen te
vereenvoudigen, de duplicatie van gegevens te voorkomen
en de belemmeringen te vermijden, om zo het rapporteringsproces behendiger te maken. XBRL doet dit door
de efficiëntie van de communicatie tussen alle partijen te
verbeteren zodat ondernemingen niet langer voor elke
instantie, waaraan ze moeten rapporteren, een afzonderlijk
rapport moeten opstellen.
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Figuur 1: de businessinformatieketen

Bron: S. TAN (2005), Spreadsheet Nightmare, http://cio-asia.com, 10 maart 2006, online.

Zo moet er nu in Europa worden gerapporteerd volgens de
IFRS-normen, in de Verenigde Staten wordt echter US
GAAP gebruikt. Een grote multinational moet dus beide
standaarden gebruiken. Dit is duur aangezien de ondernemingen, waarvan de aandelen op een Europese en een
Amerikaanse beurs worden genoteerd, hiervoor 2 boekhoudingen moeten voeren. XBRL maakt het eenvoudiger
en goedkoper door XBRL op het grootboek toe te passen
en elke transactie die wordt ingevoerd van een «tag» te
voorzien. Deze tag zal bij het opstellen van de financiële
staten worden herkend, zodat de nodige informatie afhankelijk van de gewenste standaard, kan worden verzameld
(COFFIN, 2001, 2).
De lastenverlichting wordt vergroot door het gebruik van
een op XML gebaseerde, open standaard. Door het feit dat
XBRL een open standaard is, kan er gratis gebruik van
worden gemaakt terwijl het anders zou moeten worden
aangekocht. Een positief gevolg hiervan is dat men ook niet
gebonden is aan een specifieke verkoper. Door gebruik te
maken van een op XML gebaseerde standaard, geniet men
van het voordeel dat XML wereldwijd gekend en verspreid
is zodat de opleidingskosten voor de informatici laag blijven
(HOFFMAN e.a., 2005, 10).
Een tweede voordeel is een daling van de kans op fouten.
Deze daling wordt veroorzaakt doordat gegevens automatisch van computer naar computer worden getransfereerd
zonder manuele tussenkomst. Dit kan doordat XBRL de
data in de financiële rapporten van een context voorziet.
Gegevens moeten dus niet meer opnieuw worden ingetypt
zodat de vergissingen bij het ingeven van de gegevens in
de analyseprogramma’s worden vermeden. Hierdoor stijgt
de kwaliteit van de gegevens.
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Doordat er meer taken worden geautomatiseerd, kan een
tijdsbesparing worden gerealiseerd. De financiële staf van
de Amerikaanse federale overheid bijvoorbeeld spendeerde in 2001 600 % meer tijd aan het manueel ingeven van
transacties dan aan controle en risicobeheer (COFFIN, 2001,
6). Er kan dus flink wat tijd en geld worden bespaard met
XBRL want het gezegde luidt: «time is money».
Naast een tijdsbesparing kunnen de kosten nog verder
worden gereduceerd door de herbruikbaarheid van de
gegevens in het XBRL-formaat. XBRL laat toe om één set
gegevens meerdere keren te gebruiken en voor te stellen
volgens de behoeften van de gebruiker. Dit is een van de
redenen waardoor het rapporteringsproces, zowel voor
interne als voor externe doeleinden, sneller gaat en de
bekomen informatie meer up-to-date zal zijn. Nu is de
informatie vaak al verouderd voordat het management een
beslissing kan nemen. Dit kan foute beslissingen opleveren,
die de onderneming veel geld kunnen kosten.
Een ander voordeel van het snellere rapporteringsproces is
het feit dat externe analisten meer tijd kunnen besteden
aan het analyseren van de financiële staten, tijd die ze nu
nog spenderen aan het verzamelen van de gegevens en
het ingeven van de verzamelde gegevens in de analyseprogramma’s. Met XBRL kunnen de gegevens van de
financiële staten direct in het analyseprogramma worden
ingevoerd.
Het toevoegen van een context aan de data heeft nog
meer positieve gevolgen, zoals een hogere transparantie
en een hogere standaardisatie van de data. Dit is iets waar
momenteel veel vraag naar is als gevolg van de vele boekhoudschandalen van de laatste jaren (zoals die bij Enron en
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Lernaut & Hauspie). Met XBRL wordt de informatie beter
vergelijkbaar. Alle instance-documenten die met dezelfde
taxonomie zijn opgesteld, hebben immers dezelfde betekenis. Natuurlijk moet men opletten met de betrouwbaarheid
van de cijfers. Het blijft voor ondernemingen mogelijk om
hun cijfers rooskleuriger voor te stellen in XBRL-formaat,
het zal alleen sneller opvallen door de hogere transparantie.
De juistheid van de cijfers controleren blijft nog altijd noodzakelijk.
Een ander voordeel van XBRL is zijn flexibiliteit. Door de
verplichte invoering van de IAS/IFRS-normen, moeten de
rapporteringssystemen flexibeler zijn. XBRL haalt zijn flexibiliteit uit zijn uitbreidbaarheid. Een onderneming kan een
taxonomie uitbreiden zodat ze volledig aan haar wensen
voldoet.
Verder kan worden opgemerkt dat het elektronisch rapporteren het voordeel heeft dat de onderneming kan bijhouden
wie de financiële informatie raadpleegt. Voor de digitalisering werden de financiële rapporten opgesteld, gepubliceerd en vergeten, ongeacht of de informatie werd
gelezen. Met XBRL is het dus mogelijk bij te houden wie de
gebruikers van de rapporten zijn zodat het rapporteringsproces wordt aangepast aan de behoeften van de gebruikers die blijken uit de feedback (COFFIN, 2001, 4-5).
Bovendien geeft XBRL bedrijfsrevisoren de mogelijkheid
om na te gaan of hun klanten de Amerikaanse SarbanesOxley Act van 2002 naleven (CODERRE, 2004). Sarbanes
Oxley (SOX) is in de Verenigde Staten ontstaan na de boekhoudschandalen, zoals bij Enron, om de aandeelhouders te
beschermen. Volgens SOX moet de financiële verslaggeving aan drie eisen voldoen: ze moet compleet, correct en
traceerbaar zijn (VERHOEF, 2004). Verder moeten de CEO
(Chief Executive Officer) en de CFO (Chief Financial Officer)
verplicht verklaren dat de jaarrekening en de toelichtingen
een «getrouw beeld» van de onderneming weergeven
(VONCK, 2004). Strenge straffen kunnen volgen wanneer
deze verklaringen onjuist blijken te zijn; de directeurs moeten dus zeker zijn van hun rapporteringsproces. XBRL kan
hierbij helpen aangezien XBRL de transparantie verbetert
zowel voor het management van de onderneming als voor
de bedrijfsrevisoren die de rapportering controleren.
Tot slot moet zeker de nadruk worden gelegd op de voordelen van het gebruik van XBRL samen met de reeds
eerder aangehaalde IFRS-normen. De voorgaande voordelen zijn voordelen van XBRL zelf maar door deze te combineren met IFRS kan er sprake zijn van synergie (KEMME,
2006). Zo zorgt XBRL voor een goedkopere IFRS-rapportage. De rapportering is ook foutlozer. Deze twee synergievoordelen komen doordat XBRL de interne financiële
werkstromen standaardiseert terwijl IFRS daarvoor zorgt bij
de externe communicatie. Zo wordt het mogelijk om de
balans van de groep bijna «in real-time» bij te houden.

2.2. De nadelen van XBRL
Natuurlijk heeft XBRL niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Veel van deze nadelen zijn slechts tijdelijk en zullen
verdwijnen als XBRL meer verspreid raakt. Een van de
belangrijkste argumenten die de tegenstanders van XBRL
gebruiken, is het feit dat er nog weinig knowhow en software beschikbaar is en dat de weinige beschikbare software veel te duur zal zijn. Dit zijn twee nadelen die vanzelf
zullen worden opgelost als XBRL zich meer verspreidt en
meer mensen de nodige knowhow opdoen. De softwarefirma’s zullen dan ook meer XBRL-software op de markt
brengen. Duur hoeft deze software niet te zijn, aangezien
het dikwijls om «add-ins»3 voor of updates van reeds
bestaande software gaat.
Een ander argument is dat XBRL een technologie is die
technisch weinig voorstelt (LIZATEC e.a.). Informatici kunnen
in enkele weken leren programmeren in XBRL maar om
goede XBRL-programma’s te schrijven, is er veel meer tijd
nodig. Verschillende ondernemingen dachten hun eigen
XBRL-software te schrijven, maar zijn tot de conclusie
gekomen dat de materie daarvoor te complex is en zijn
advies gaan inwinnen bij de softwarefirma’s over hun
XBRL-producten (FOUCHER, 2006).
Een laatste opmerking die wordt gebruikt in de discussie
over de invoering van XBRL, is het feit dat XBRL, ondanks
dat het wel enkele dingen mogelijk maakt, geen duidelijkheid geeft over welke informatie de ene partij aan de
andere moet doorgeven. Wat dat betreft moeten nog altijd
de rapporteringsregels worden gevolgd die sterk kunnen
verschillen (HOFFMAN e.a., 2005, 5).

3. XBRL – General Ledger
3.1. Inleiding
XBRL General Ledger (XBRL-GL), een variant van XBRL, is
net zoals XBRL zelf, ontwikkeld door XBRL International.
Momenteel wordt daar gewerkt aan een update van XBRLGL-taxonomie, de versie 2005, die gebaseerd is op de
recentste versie van XBRL, de 2.1-specificatie (XBRL
International 2005). Het consortium definieert XBRL-GL als
«de mogelijkheid om elk feit, bestaande uit een bedrag, een
rekening en een datum, te vatten en te communiceren, met
een hiërarchische structuur om de informatie vereist voor
het Amerikaanse en Europese boekhouden te kunnen verzamelen en eventueel te kunnen communiceren» (XBRL
International 2001). Dit kan dus eender welke informatie
zijn die kan worden gevonden in het «General Ledger»
(grootboek)-systeem.
Dit is een moeilijke definitie om te zeggen dat XBRL-GLtaxonomie ontwikkeld is om een formaat te creëren dat kan
worden gebruikt om gegevens te importeren en te exporteren tussen softwareprogramma’s van een onderneming
en andere belanghebbenden zoals belastingdiensten,
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kredietverstrekkers, de Nationale Bank en vele anderen
(HASEGAWA e.a., 2004). Het XBRL-GL-formaat overbrugt het
gat tussen de systemen die de transacties genereren en
het grootboek waar de boekhoudgegevens worden geconsolideerd en waarmee de financiële rapporten worden
gecreëerd (HAMSCHER, 2002). Deze overbrugging zorgt voor
de uitwisseling van de gegevens en rapporteert niet alleen
het transactiebedrag maar ook de details van de transactie, zoals klanten, leveranciers, personeelsleden die de
transactie uitvoerden, personeelsleden die de data registreerden en het soort documenten die werden gebruikt bij
de transactie.
XBRL-GL is dus een minder flexibele variant van XBRL, die
de structurele beperkingen, die XBRL niet heeft, terug

invoert (GREENER, 2004). Het verschil tussen XBRL-GL en
XBRL is dus het feit dat de GL-taxonomie is ontworpen om
elk element uit het grootboek gedetailleerd te omschrijven,
terwijl XBRL de samenvatting van deze elementen weergeeft in een financieel rapport (GARBELOLOTTO en HANNON,
2005).

3.2. XBRL-GL in de boekhoudcyclus
Om XBRL-GL beter te begrijpen, moeten we kijken naar
het effect van XBRL-GL op de boekhoudcyclus. In figuur 2
ziet men de stappen die men moet doorlopen om van de
uitgevoerde verrichtingen, bijvoorbeeld de aan- en verkopen, te komen tot het jaarverslag.

Figuur 2: de boekhoudcyclus

Verrichtingen
Worden bewezen door:
Verantwoordingstukken
Chronologische registratie in het:
JOURNAAL (= DAGBOEK)

Periodieke overboeking naar de:

XBRL-GL

REKENINGEN

Samenvatting van de rekeningen in een:
Voorlopige
SALDIBALANS
Inventarisaanpassingen
Raming winstbelasting
Resultatenverwerking
Definitieve
SALDIBALANS

XBRL
JAARBALANS &
JAARRESULTATENREKENING
Toelichting &
Andere informatie

JAARREKENING &
JAARVERSLAG
Bron: C. SIAU en R. MERCKEN (2005), Boekhouding en financiële rapportering, boek 1, met bespreking van de IAS/IFRSnormen, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2005, 2 vol., 3de herziene druk, 383.
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Een aan- of een verkoop wordt dus geboekt in het journaal
wanneer deze verrichting kan worden bewezen aan de
hand van een of meerdere verantwoordingsstukken.
Periodiek4 worden de gegevens die nodig zijn voor het
opstellen van de financiële staten overgeboekt naar de
rekeningen.5 Dit gebeurt door voor elk vermogenselement
dat op de balans of in de resultatenrekening voorkomt en
dat in het journaal wordt gebruikt, de overeenkomstige
rekening te debiteren of te crediteren. Nadat de gegevens
in de rekeningen werden geboekt, kan men deze samenvatten in de proef- en saldibalans.6 Aan de hand van de
definitieve saldibalans kan men dan de financiële staten,
die moeten worden gepubliceerd, opstellen (SIAU en
MERCKEN, 2005, 25).

vens exporteren volgens de GL-taxonomie biedt het voordeel dat met het resultaat gemakkelijk een XBRL instancedocument kan worden opgemaakt en dat zo de controle
voor de revisoren vergemakkelijkt (COLETTI, 2005).
Een laatste reden die hier wordt aangevoerd, is de verbeterde herbruikbaarheid van de met XBRL-getagde gegevens na gebruik van de GL-taxonomie. Eens de onderneming een financieel gegeven van een tag voorziet, kan
die tag niet alleen worden hergebruikt om een zelfde rapport in verschillende vormen te publiceren maar ook voor
andere, meer operationele doelen, zoals voor de invoer in
digitale dashboarden.

3.4. Toepassing van XBRL-GL: Walcoal
Zoals uit figuur 2 blijkt, kan men XBRL-GL vroeger in de
boekhoudcyclus toepassen dan XBRL zelf. Dit betekent
dat de gegevens vroeger van een tag kunnen worden voorzien en dat zodoende de informatie in een vroeger stadium
reeds kan worden gestructureerd en uitgewisseld. De voordelen die gebruikers van XBRL genieten, kunnen de
gebruikers van XBRL-GL ook genieten, maar dan al eerder.

3.3. De voordelen van XBRL-GL
We kunnen ons de vraag stellen of het wel nodig is om de
elementen reeds zo vroeg in de boekhoudkundige verwerking en in het rapporteringsproces van een tag te voorzien.
Zouden we niet beter gewoon de XBRL-taxonomie kunnen
gebruiken, die in beide gevallen nodig is om de informatie
in een financieel rapport voor te stellen? Er zijn drie goede
redenen om toch XBRL-GL te gebruiken.
Ten eerste de standaardisatie: XBRL biedt die mogelijkheid
maar alleen met het doel om te rapporteren. XBRL-GL biedt
al vanaf het begin van de boekhoudkundige verwerking
een standaardisatie aan, zodat de gegevens onafhankelijk
zijn van hun softwaresystemen (XBRL International 2001).
Een tweede reden om XBRL-GL te gebruiken is de mogelijkheid die wordt geboden om dieper in detail te treden in
de financiële rapporten. De gegevens worden reeds vanaf
de originele accountingtransacties, de grootboeken en de
proef- en saldibalans in XBRL weergegeven. Deze gege-

XBRL-GL heeft veel van de voordelen van XBRL en XML
overgenomen waaronder de flexibiliteit van zijn verwante
standaarden. Door deze flexibiliteit is de GL-taxonomie in
staat om vele boekhoudjurisdicties te bedekken. Welke
voordelen XBRL-GL nog meer heeft, zal duidelijk worden
aan de hand van de resultaten die het Japanse Walcoal,
dat als eerste XBRL-GL invoerde, behaalde na de invoering.
Walcoal is een grote onderneming met wereldwijd
36 dochters die allemaal met verschillende computersystemen werkten (HASEGAWA e.a., 2004). De samenwerking
verliep nogal moeizaam en toen de Japanse ondernemingen in 2001 verplicht werden te consolideren, besloot
Walcoal het probleem aan te pakken. Op advies van
Hitachi besloten ze hun financiële systeem te vervangen
door de Oracle E-Business Suite (van Hitachi) en voerde ze
XBRL-GL in als de XML-technologie om het operationele
systeem aan hun financiële systeem te koppelen.
XBRL-GL is een platform-onafhankelijke oplossing waardoor Walcoal zich kon concentreren op de gegevens in
plaats van op de operatiesystemen die de gegevens
creëren. De gegevens werden met een gloednieuwe softwareoplossing van Hitachi, XBRL-GL Auto-Journalizing
System (zie figuur 3), automatisch geconverteerd in een
XBRL-GL-formaat dat direct klaar was voor het financiële
systeem.
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Figuur 3: XBRL-GL Auto-Journalizing System

Bron: Hitachi (2004), Corporate Accounting Reengineering Case Study, http://www.hitachi.us, 24 februari 2006, online.

De gekozen oplossing bleek erg voordelig. De kwaliteit van
de gegevens verbeterde enorm door het automatisch
doorsturen van systeem naar systeem. Vroeger verlangde
het hergebruik van data bijkomende invoer van de gegevens in een ander systeem, soms zelfs 2 of 3 keer. Dit
veroorzaakte een kwaliteitsverlies in de gegevens, een
hoge arbeidskost en tijdsproblemen. Door het vermijden
van de herinvoer dalen de arbeidskosten en ook de tijdsproblemen blijken te zijn verbeterd; zo duurt het maandelijks afsluiten van de rekeningen bijvoorbeeld na de invoering van XBRL-GL nu 2 dagen minder.

3.5. Besluit over XBRL-GL
XBRL-GL bespaart dus tijd en geld, en dat terwijl de kwaliteit van de financiële rapporten stijgt. We kunnen dus
besluiten dat XBRL-GL een natuurlijke uitbreiding vormt op
de financiële rapporteringscapaciteiten van XBRL, zodat
we ze, om het beste resultaat te bekomen, samen zouden
moeten gebruiken.

4. de kwaliteit van de data: dit is afhankelijk van het foutenpercentage in de informatie. Fouten zullen altijd
blijven bestaan, maar men kan wel trachten het foutenpercentage zo laag mogelijk te houden;
5. de herbruikbaarheid van de gegevens: kan worden omschreven als «Hoe vaak moeten de gegevens opnieuw
worden ingegeven?» (HOFFMAN e.a., 2005, 3).

4.1. Opstelling en publicatie van de
geconsolideerde financiële staten
Het consolideren van de financiële staten van dochterondernemingen is voor de meeste grote groepen een
moeilijke opgave die van het personeel vele overuren eist
(STRAND e.a., 2001). Maandelijks een intern rapport en elk
kwartaal een extern rapport opstellen is een minimumvereiste geworden. Dit kost de ondernemingen, zeker die met
veel dochters die elk een verschillend boekhoudsysteem
gebruiken, veel tijd. Men schat dat het opstellen van een
intern rapport 3 tot 14 dagen duurt, terwijl voor het opstellen van een extern rapport nog eens 7 tot 45 dagen extra
nodig zijn.

4. Toepassingen met XBRL
De toepassingen die hier worden besproken, tonen slechts
enkele belangrijke mogelijkheden waarvoor XBRL kan worden gebruikt. Het nut van XBRL in deze toepassingen kan
het best worden overwogen aan de hand van enkele
evaluatiecriteria (HOFFMAN e.a., 2005, 3).
De vijf criteria die hier worden gebruikt zijn:
1. de kost van het bemachtigen van data: bevat onder
andere de kosten van het onderhoud en de werking van
het systeem, van training en van softwaretoepassingen;
2. de tijdigheid van de data: kan worden gedefinieerd als
de meerwaarde van informatie bekomen in twee dagen
tijd in vergelijking tot informatie bekomen in 30 dagen;
3. de flexibiliteit van de database: omvat de flexibiliteit van
het systeem, de mate waarin informatie bijkomend kan
worden gevraagd of verwijderd;
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Met XBRL zou dit sneller en efficiënter kunnen. De onderneming kan een taxonomie invoeren die alle dochters moeten gebruiken zodat het consolideren eenvoudiger wordt.
Door dezelfde taxonomie te gebruiken, hebben alle
instance-documenten die de dochters creëren dezelfde
structuur en dezelfde betekenis waardoor ze veel gemakkelijker kunnen worden geconsolideerd.
Een ander voordeel is dat de XBRL-documenten, gecreëerd door het ene boekhoudsysteem, ook in andere
boekhoudsystemen kunnen worden ingevoerd, iets wat
zonder XBRL erg complex wordt. XBRL verbetert hier dus
het laatste evaluatiecriterium, de herbruikbaarheid van de
gegevens.
Wanneer (zonder XBRL) gegevens tussen twee ondernemingen van eenzelfde groep moeten worden uitgewisseld,
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moet een interface7 worden gecreëerd die dit mogelijk
maakt (BERGERON, 2003, 8-14). Voor meerdere ondernemingen van eenzelfde groep zijn er veel interfaces nodig,
aangezien men telkens een aparte interface moet creëren
voor de communicatie tussen twee ondernemingen.

Figuur 4 geeft de situatie weer voor 4 ondernemingen, met
ieder een eigen boekhoudsysteem. Er zijn dan zes interfaces nodig. Dit bezorgt de onderneming niet alleen veel
werk wanneer de interfaces moeten worden gecreëerd,
maar ook wanneer er een van de systemen wordt gewijzigd, want dan moeten de verschillende interfaces eveneens worden gewijzigd.

Figuur 4: uitwisseling van gegevens zonder XBRL

Bron: B. BERGERON, Essentials of XBRL, Financial Reporting in the 21st Century, Hoboken, New Jersey, John Wiley & sons,
2003, 9.

Met XBRL worden de zes interfaces vervangen door
slechts vier nieuwe interfaces (zie figuur 5). Elk systeem
heeft een interface naar XBRL zodat alle boekhoudsystemen onderling gegevens kunnen uitwisselen in XBRL. Zo
spaart men dus veel tijd en moeite uit. XBRL heeft dus een
positief effect op de herbruikbaarheid, de tijdigheid en de

kost van het bemachtigen van de gegevens aangezien het
onderhoud van een systeem met vier interfaces minder tijd
vraagt. We moeten wel rekening houden dat het evaluatiecriterium «kost van het bemachtigen» eerst negatief zal
worden beïnvloed door de kost van de invoering van XBRL
voor men van een kostenbesparing kan genieten.
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Figuur 5: uitwisseling van gegevens met XBRL

Bron: B. BERGERON, Essentials of XBRL, Financial Reporting in the 21st Century, Hoboken, New Jersey, John Wiley & sons,
2003, 13.
Nu de gegevens eenvoudig kunnen worden uitgewisseld in
XBRL, kan de moederonderneming8 beginnen met de
gegevens te verzamelen en ze te verwerken voor de consolidatie.
Eens de onderneming daarmee klaar is, moet ze de geconsolideerde staten nog publiceren voor de diverse gebruikers. Zonder XBRL moet ieder rapport manueel worden
aangepast om het klaar te maken voor publicatie. Wanneer
de jaarrekening dan ook nog op de website van de onderneming wordt gepubliceerd, moet ze worden omgezet in
pdf-formaat. Met XBRL worden al deze wijzigingen overbodig. Op lange termijn kan de onderneming de financiële
staten via het internet verspreiden (in XBRL) en alleen een
papieren versie opstellen als er naar wordt gevraagd. Dit
zou het rapporteringsproces versnellen en de productie- en
distributiekosten ervan sterk reduceren.

4.2. De planning en forecasting
Forecasting (voorspellen) blijft een moeilijke opdracht.
Onderzoekers zijn al jaren op zoek naar methoden om de
toekomst beter te voorspellen (STRAND e.a., 2001). Een van
deze technieken is CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). CPFR betreft een verregaand
samenwerkingsverband tussen leveranciers, producent en
klanten. De kern van deze methode is de vraag beter te
kunnen voorspellen en de voorraad te verminderen doorheen de volledige supply chain, terwijl klantenbehoeften
worden voldaan. CPFR tracht dit te doen via het ter
beschikking stellen van informatie langs zowel vraag- als
aanbodzijde.
10

Een recente studie van het CPFR-comité toont aan dat
klanten zouden kunnen deelnemen aan het budgetteren en
forecasten van de onderneming. Dit is logisch aangezien zij
de producten afnemen en dus bepalen hoeveel er moet
worden geproduceerd. Technologieën zoals XBRL maken
het mogelijk voor ondernemingen om beter samen te werken met de klanten en de leveranciers.
CPFR concentreert zich op het externe aspect terwijl men
voor het interne aspect Enterprise Resource Planning
(ERP) gebruikt. ERP helpt de departementen in de organisatie beter op elkaar af te stemmen. De marktleider in ERP
is SAP. SAP zag de mogelijkheden van XBRL en begon
reeds in 2000 zijn producten XBRL-compatibel te maken.
Heineken is een onderneming die deze technieken reeds
toepast (STRAND e.a., 2001). Heineken constateerde dat na
de invoering van deze technieken de doorlooptijd m.b.t. de
financiële rapporten verkort was. In plaats van 12 weken
had men er nu nog maar 4 nodig. Ook de fouten in de
voorspellingen daalden opmerkelijk. Voor de invoering had
Heineken een foutenpercentage van 20 %, nu bedraagt dit
nog maar 8 %. Zo ziet men dat de invoering van deze technieken ook voor de forecasting verbeteringen in de evaluatiecriteria «kwaliteit» en «tijdigheid» oplevert.

4.3. Benchmarking
Een andere toepassing waarvoor XBRL kan worden gebruikt is benchmarking9, maar hiervoor is wel de combinatie
van XBRL en IFRS nodig (KEMME, 2006). Deze combinatie
maakt het mogelijk om zowel de inhoud (met IFRS) als de
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vorm (met XBRL) van de financiële rapporten te standaardiseren waardoor ze gemakkelijker kunnen worden vergeleken. Benchmarking zou zo grotendeels kunnen worden
geautomatiseerd, wat een positief effect zal hebben op alle
evaluatiecriteria.
Benchmarking is erg complex, zeker bij internationale vergelijkingen, waardoor het tijdrovend en duur is en de resultaten niet echt up-to-date zijn. Met IFRS is het echter veel
eenvoudiger om alle ondernemingen, die dezelfde taxonomie gebruiken, met elkaar te vergelijken. Een eerste poging
om benchmarking te automatiseren werd door het
European Committee of Central Balance Sheet Data
Offices (ECCBSO) gedaan die de «Instance Ratio Data
Analyzer» op zijn website10 plaatste, om zo de mogelijkheden van geautomatiseerde benchmarking aan te tonen.
De Instance Ratio Data Analyzer is momenteel nog een
demonstratie, maar na de invoering van XBRL en enkele
verbeteringen kan dit realiteit worden en betere financiële
informatie opleveren (ECCBSO e.a.). Een betere benchmarking kan het risico inhouden dat de ondernemingen
gaan streven naar betere financiële ratio’s door wijzigingen
in de boekhouding, zonder aandacht te besteden aan de
onderliggende oorzaken.

4.4. Overheidsreguleringen opvolgen
Het opvolgen van overheidsreguleringen kan soms erg
complex en duur worden (STRAND e.a., 2001). Zo moeten in
de Verenigde Staten alle liefdadigheidsinstellingen een formulier 990 invullen om van de belastingen te worden vrijgesteld. Dit bezorgt de belastingdienst enorm veel werk. Ze
moeten de formulieren die met de post worden gebracht
uit de enveloppe halen, de nodige gegevens overtypen in
hun softwareprogramma’s en een scan maken van het formulier. Dit kost ongeveer 5 miljoen dollar per jaar aangezien
er maar liefst 230 000 liefdadigheidsinstellingen zijn.
Als men dit systeem zou vervangen door XBRL, zou het
proces veel sneller gaan (criterium tijdigheid). Met een softwareprogramma zou de onderneming formulier 990 kunnen invullen. Dit programma genereert dan een XBRLdocument dat elektronisch naar de belastingdienst wordt
gestuurd, die het kan hergebruiken. De belastingdienst kan
de ontvangen documenten direct laden in de analyseprogramma’s zodat er geen kosten meer zijn voor het
bekomen van het formulier in elektronische vorm. Naast
een kostenreductie, die het evaluatiecriterium «kost van het
bemachtigen van de gegevens» verbetert, is er natuurlijk
ook een daling van de fouten, die het criterium «kwaliteit»
verbetert, aangezien er geen fouten meer kunnen gebeuren
bij het overtypen van de data.
Een invoering van XBRL zou de overheid (en dus de belastingbetalers) veel geld uitsparen. In dit geval wordt 5 miljoen
dollar bespaard, maar dit is slechts voor één formulier.
Aangezien er voor de overheid vele formulieren moeten
worden ingevuld, kan de kostendaling enorm worden.
Deze kostendaling voor de overheid gaat niet gepaard met
een kostenstijging voor de onderneming want ook voor de

onderneming is XBRL voordeliger. Het formulier opstellen
en als XBR-document verzenden is eenvoudiger en goedkoper dan afdrukken en opsturen met de post.

5. Moeilijkheden met XBRL
XBRL is een nieuwe techniek om financiële rapporten op te
stellen, uit te wisselen en te analyseren. Deze technologie
is nog volop in ontwikkeling waardoor XBRL nog enkele
moeilijkheden kent. Twee daarvan zijn de financiële analysemogelijkheden van XBRL-compatibele software en het
renderen van instance-documenten. Deze problemen kunnen eventueel worden opgelost met aangepaste software.

5.1. Financiële analysemogelijkheden van
XBRL-software
Er zijn reeds vele XBRL-compatibele programma’s op de
markt en er komen er steeds meer bij. De al beschikbare
software bestaat voor het grootste deel uit instance creators en taxonomie editors. Om een financieel rapport op te
stellen, moet in de eerste plaats een taxonomie worden
opgesteld, wat meestal door de regulerende instanties
wordt gedaan. Ondernemingen kunnen zich zo beperken
tot het aanpassen en uitbreiden van de opgestelde taxonomieën. Er is gebleken dat er voldoende software11
beschikbaar is om taxonomieën aan te passen, zodat elke
onderneming een taxonomie kan maken die aan haar
specifieke noden voldoet.
Om een taxonomie aan te passen en uit te breiden bleek
de Taxonomie Editor van Fujitsu erg praktisch te zijn. Dit
programma vereist wel een goede kennis van XBRL, maar
verder is het vrij eenvoudig. Het is een van de weinige taxonomie editors die men kan downloaden12 en 30 dagen uitproberen. Dit Fujitsu-programma is zowel een taxonomie
editor als ook een instance creator zodat deze software
ook kan worden gebruikt voor de tweede stap in de rapportopstelling, de creatie van een instance-document.
Een instance-document creëren is vrij eenvoudig indien
men over een goede instance creator beschikt. De eerder
vermelde instance creator van Fujitsu is zeer gebruiksvriendelijk voor mensen die over de nodige XBRL-kennis beschikken. Een meer geschikt programma, voor mensen die
niet zo thuis zijn in de XBRL-wereld, is Dragon Tag.13
Dragon Tag (van Rivet Software) is een add-in voor
Microsoft Office, en wordt door Microsoft zelf aangeraden
als vervanging voor hun «XBRL Prototype» dat ze onlangs
uit de markt hebben teruggetrokken (SEDDON, 2005). Met
Dragon Tag is het vrij eenvoudig om een instance-document te maken vanuit een Excel-bestand. Men moet
gewoon een context aan de gegevens toevoegen. Dit doet
men door de context naar het overeenkomstige gegeven te
verslepen en daar te taggen. Dragon Tag heeft twee grote
voordelen. Ten eerste vereist het geen grondige XBRLkennis en ten tweede is het een Microsoft Office add-in.
11
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Software gemaakt voor Microsoft Office heeft het grote
voordeel dat het een veel gebruikt programma is, zodat het
voor de niet-professionele gebruikers, die geen XBRL-specialisten zijn, maar een kleine stap is om ook Dragon Tag te
gaan gebruiken (RIVET SOFTWARE, 2004-2006).
Het product heeft wel één grote beperking: het kan geen
XBRL-documenten openen die door anderen zijn opgesteld. Hierdoor is het ook niet mogelijk om jaarrekeningen
van ondernemingen, opgesteld in XBRL, te analyseren met
Excel.
Zo komen we bij de eerste moeilijkheid in XBRL: de analysemogelijkheden van XBRL-software. Dragon Tag geeft,
zoals eerder werd vermeld, geen mogelijkheid tot financiële
analyse. Om een financieel rapport opgesteld in XBRL te
kunnen analyseren, moet het geopend kunnen worden in
Excel, waar we het kunnen analyseren met behulp van de
in Excel reeds beschikbare functies voor financiële analyse.
Een toepassing dat wel in staat is om XBRL-documenten
te analyseren is I-Metrix, een product ontwikkeld door het
Amerikaanse Edgar Online14 (EDGAR ONLINE, 2005). Dit is een
van de toonaangevende ondernemingen die niet alleen
financiële informatie over multinationals verstrekken maar
ook toepassingen om deze informatie te analyseren. Edgar
Online stelt haar informatie en haar producten beschikbaar
via online-inschrijving op haar database die ook online kan
worden geraadpleegd.
De Edgar Database bevat meer dan 22 000 financiële
staten van de Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen en zal tegen augustus 2006 ook de informatie van de
beurs van Shanghai (de Shanghai Stock Exchange) en de
Chinese beurs (de Shenzhen Stock Exchange) in XBRL
bevatten (COLGREN, 2006). I-Metrix bestaat in drie edities,
één voor de bedrijfsrevisoren, één voor de analisten en één
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voor de ondernemingen. Hoe ver de analysemogelijkheden
van de drie versies van I-Metrix reiken, is niet bekend aangezien Edgar Online het alleen aanbiedt aan abonnees.
Naast I-Metrix zijn er nog twee andere ondernemingen die
reeds analysesoftware beschikbaar hebben, namelijk
Hitachi en Metapraxis. Zo kondigde Hitachi onlangs
TMLink aan, een programma dat XBRL-documenten in
Excel zou moeten kunnen laden en analyseren (HITACHI,
2005). Volgens mr. Takahashi, vice-president van Hitachi,
zou TMLink heel gemakkelijk te gebruiken zijn en dus de
ideale software om veel tijd te besparen. TMLink kan
momenteel nog niet worden uitgeprobeerd. Het wordt dus
nog even afwachten of TMLink de verwachtingen kan
waarmaken.
De tweede onderneming met analysesoftware is Metapraxis met de Empower 2000. Metapraxis is een consultancy- and softwaregroep die zich gespecialiseerd heeft in
«Predictieve Performantie Visualisatie». Dit is software die
problemen in de onderneming in een vroeg stadium kan
identificeren (METAPRAXIS, 2003). Het softwareprogramma
Empower 2000 zet gegevens om in grafische businessboodschappen. Een voorbeeld van een dergelijke grafische
boodschap is de verkoop per regio, merk en klant (zie
figuur 6). Zo’n grafische boodschap geeft een duidelijker
overzicht van de ondernemingsperformantie dan een
Excel-werkblad vol cijfers (METAPRAXIS, 2005). De resultaten
van de gegevensanalyse kunnen niet enkel in het
Empower-programma worden weergegeven, maar kunnen
ook worden geëxporteerd in een powerpoint- of wordformaat zodat de resultaten ook kunnen worden doorgegeven aan personeelsleden die niet over de Empowersoftware beschikken. De laatste update van deze analysesoftware, versie 6.0, incorporeert de mogelijkheid om data
te importeren in XBRL-formaat. Hierdoor kunnen ook
XBRL-instance-documenten worden geanalyseerd.
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Figuur 6: een grafische businessboodschap betreffende de verkopen

Bron: Metapraxis (2005), Predictive Performance Visualisation: Adding value to your investment in HyperionTM Software,
http://www.metapraxis.com, 15 april 2006, online, 4.

Er zijn dus nog niet echt veel programma’s om financiële
analyse op XBRL-documenten te kunnen toepassen. Er is
wel beterschap op komst: zo gaat Edgar zijn product uitbreiden. Momenteel is I-Metrix beperkt tot één database
(de Edgar-database) maar Edgar Online werkt aan een productaanpassing die het mogelijk moet maken I-Metrix ook
te gebruiken met andere grote databases (ADAMS, 2005).
Ook de demonstratie van de «Instance Ratio Data
Analyzer» van ECCBSO (zie punt 4.3 Benchmarking) heeft
een toekomst als financieel analyse-instrument wanneer
het wordt uitgebreid tot een volledig programma.

5.2. Het renderen van instance-documenten
Het renderen15 van instance-documenten is nog een groot
vraagteken. XBRL voorziet hiervoor in stylesheets (een van
de drie componenten van XBRL). Een stylesheet maken is
echter zeer complex waardoor het niet eenvoudig is voor
de niet-professionele gebruikers om dit te doen. Er moet
dus naar andere oplossingen worden gezocht.

Aangezien er nog maar weinig onderzoek naar het renderen van instance-documenten is gedaan, zijn er tot nog toe
niet echt veel oplossingen gevonden voor dit probleem.
Een mogelijke oplossing is een geschikt softwareprogramma ontwikkelen, maar er zijn momenteel slechts enkele
programma’s beschikbaar die speciaal werden gemaakt
om XBRL-instance-documenten weer te geven. Eén daarvan is de «XBRL SNAP Presenter» van Template Software
(Template Software e.a.). Deze Presenter is gemakkelijk te
gebruiken om een businessrapport te creëren uit een instance-document. Men moet enkel een instance-document openen en de gegevens die in het rapport moeten
komen, samen met de gewenste context, selecteren. De
displayfunctie doet de rest. Er is eveneens een functie
voorzien om het gegenereerde rapport af te printen. De
SNAP Presenter is slechts een testversie en vertoont dus
nog enkele fouten. Zo worden de labels van de instancedocumenten, opgemaakt met de Belgische taxonomie, niet
weergegeven.
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Een ander programma dat een oplossing biedt voor het
renderingsprobleem is «XBRL View Software» van Clousoft
(CLOUSOFT, 2005). Dit programma heeft het grote voordeel
dat het freeware is en dus voor iedereen gratis beschikbaar
op de website van Clousoft.16 Verder is het een up-to-dateprogramma dat voldoet aan de laatste versie van de specificatie, de 2.1, en over een XBRL-verificatiefunctie beschikt.

mieën. Om deze doelen te verwezenlijken werden twee
werkgroepen opgericht: Ontwikkelingen, die instaat voor
de ontwikkeling van de Belgische taxonomieën en deelneemt aan internationale groepen, en Communicatie, die
de interne en externe communicatie, de opleiding en het
contact met de leden moet verzorgen.

6.2. De invoering van XBRL in België
De «XBRL SNAP Presenter» en de «XBRL View Software»
zijn een goed begin om deze problematiek aan te pakken
maar de programma’s hebben nog te beperkte renderingscapaciteiten. Software met meer mogelijkheden zou een
ideale oplossing zijn om instance-documenten weer te
geven, zeker voor de niet-professionele gebruiker die geen
goede XBRL-kennis heeft. Met die software zou elke
gebruiker dan een lay-out, aangepast aan zijn specifieke
behoefte kunnen creëren, wat met stylesheets veel moeilijker is. Zelf een stylesheet opstellen, is voor de gewone
gebruikers niet eenvoudig, waardoor stylesheets vooral
interessant zijn voor de standaardweergaven van een financieel rapport want daar kan men in stylesheets voorzien die
iedereen kan gebruiken.
De softwarefirma’s zijn echter op de goede weg om dit
softwareprobleem op te lossen. Zo bracht Rivet Software
onlangs Dragon View uit (RIVET SOFTWARE, 2006). Dit programma is, net zoals de software van Clousoft, gratis
beschikbaar al moet men zich hiervoor wel eerst registreren. Dragon View beschikt echter over meer lay-outmogelijkheden dan de software die eerder werd uitgebracht, wat
aantoont dat de softwarefirma’s het belang hiervan hebben
ingezien en aan oplossingen werken.

6.2.1. De neerlegging van de jaarrekening in België
De Nationale Bank van België werkt aan een project om de
neerlegging van statutaire jaarrekeningen in XBRL-formaat
te verplichten vanaf 1 april 2007. Het gaat om zo’n 300 000
jaarrekeningen die vanaf 2007 alleen als geldig instancedocument zullen worden aanvaard; bestanden in het nbbformaat zullen dan niet langer worden aanvaard (NATIONALE
BANK VAN BELGIË, 2006a, 4).
Een van de redenen hiervoor is de invoering van de
IAS/IFRS-normen (LENAERT e.a., 2003). Deze normen
moeten verplicht worden toegepast voor alle Europese
beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2005. De verschillen tussen deze normen en de Belgische GAAP-regels, die
momenteel worden gebruikt, betreffen onder andere het
formaat (het schema) van de gepubliceerde jaarrekeningen.
Door de invoering van IAS/IFRS-normen zal het vaste formaat in een vrij formaat veranderen, waardoor het systeem
van de neerlegging van de jaarrekening zal moeten worden
aangepast. Een aanpassing is noodzakelijk aangezien het
huidige systeem, dat werkt volgens het «Protocol voor de
neerlegging op informatiedrager van jaarrekeningen van
ondernemingen»18, erg rigide is terwijl de IAS/IFRS-normen
een flexibel systeem vereisen, zoals XBRL.

6. XBRL in België
6.1. De VZW XBRL België
In België is de VZW XBRL België17 verantwoordelijk voor
de ontwikkeling en de invoering van XBRL in België. Deze
organisatie werd op 22 november 2004, in de vorm van
een vzw, opgericht door het Instituut der Accountants en
Belastingconsulenten (IAB), het Beroepsinstituut van
Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), het Instituut
der Bedrijfsrevisoren (IBR), de Belgische Vereniging van
Banken (BVB), de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (CBFA), de Nationale Bank (NBB), de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) en de
Federale Overheidsdienst Financiën (Nationale Bank van
België 2005). De acht oprichters hebben de vzw opengesteld voor iedere onderneming of organisatie die haar
bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van XBRL. Verschillende organisaties hebben hier gebruik van gemaakt
en sloten zich bij de vzw aan zodat XBRL België reeds
23 leden telt.
XBRL België had drie doelen: de standaardisering van de
uitwisseling van de financiële gegevens bevorderen, de verschillende XBRL-projecten in België coördineren en instaan
voor de ontwikkeling en het onderhoud van de taxono14

Een andere reden voor de invoering van XBRL is dat in het
huidige systeem zelfs de kleinste aanpassingen tijdrovend
en duur zijn. De invoering van XBRL zou het onderhoud van
het systeem voor de Balanscentrale van de NBB sterk
vereenvoudigen en veel goedkoper maken omwille van de
gemakkelijke aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid van
XBRL.
Om de verplichte neerlegging in XBRL mogelijk te maken,
werkt de Balanscentrale van de NBB aan de ontwikkeling
van een Belgische taxonomie. Een eerste versie van deze
taxonomie, die op de Belgische boekhoudnormen (Belgian
GAAP) is gebaseerd, was reeds in 2005 klaar en werd op
1 maart 2005 aan de leden van XBRL België voorgesteld.
De Nationale Bank heeft overlegd over de nodige wijzigingen in deze eerste versie van de Belgische taxonomie,
samen met de andere leden van de werkgroep Ontwikkeling, voornamelijk boekhoud- en jaarrekeningexperten,
afgevaardigden van softwareondernemingen en XBRLspecialisten. Op 25 januari 2006 werd dan een zo goed als
definitieve versie van de Belgische taxonomie voorgesteld
(NATIONALE BANK VAN BELGIË, 2006a). Deze versie kan nog
worden gewijzigd indien dit voor 1 april 2007 gebeurd en
enkel om fouten te verbeteren, niet gestructureerde elementen te structuren en om wijzigingen in de wetgeving,
door te voeren (NATIONALE BANK VAN BELGIË, 2006a, 3).
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De invoering van instance-documenten die met de ontwikkelde Belgische taxonomie zijn opgesteld, zullen enkele
gevolgen hebben. Zo zal de jaarrekening in scrontovorm
worden afgeschaft, zowel in het XBRL-formaat als voor de
neerlegging op papier. Ook de lay-out van de jaarrekening
werd vereenvoudigd met het doel om de transformatie van
een XBRL-bestand naar een pdf-bestand te vergemakkelijken zonder de leesbaarheid voor de gebruikers te verminderen.19 De vereenvoudigingen, zoals het vervangen
van de vaste bladzijden door meer flexibele secties, waren
nodig omdat het formulier dat sinds 1983 werd gebruikt,
onvoldoende is afgestemd op het geïnformatiseerde rapporteren. De Belgische taxonomie maakt het ook mogelijk
om pdf-bestanden in te voegen voor sommige elementen
om zodoende eerder opgestelde documenten te kunnen
hergebruiken (NATIONALE BANK VAN BELGIË, 2006a, 2-3).
De Balanscentrale onderzoekt ook de mogelijkheden om
een online-instance creator, «Sofista XBRL», op haar website te plaatsen zodat het voor de ondernemingen vrij eenvoudig zal worden om instance-documenten te creëren en
neer te leggen (COHEN EN KUIPERS, 2005). De XBRL-documenten die met «Sofista XBRL» of met privésoftware
worden gecreëerd, kunnen worden neergelegd met de toepassing «Neerlegging van jaarrekeningen» die wordt
gebruikt voor de neerleggingen via internet. Deze toepassing zal hiervoor nog enkele wijzigingen moeten ondergaan
maar zou vanaf januari 2007 aangepast en beschikbaar
moeten zijn (NATIONALE BANK VAN BELGIË, 2006a, 1).
6.2.2. XBRL bij de Belgische banken
Degenen die in het Belgische bedrijfsleven het eerst met
XBRL te maken zullen krijgen, zijn de financiële instellingen
en volgens Zachary Coffin, globale XBRL-leider van KPMG,
zullen zij er ook het meeste voordeel uit kunnen halen
omdat ze op verschillende plaatsen in de businessinformatieketen actief zijn (SCHNEIDER, 2002). Banken hebben
zowel analisten om de belastingenanalyses en de kredietwaardigheid van andere ondernemingen te bepalen, als
accountants om hun eigen financiële staten op te stellen.
Banken kunnen dus zowel van de voordelen van XBRL
voor de opstellers als voor de analisten en de bedrijfsrevisoren profiteren.
In november 2005 werd een nieuwe internationale standaard gepubliceerd met rapporteringsverplichtingen voor
de financiële instellingen, namelijk het «Basel II»-akkoord.
Dit akkoord is in drie pijlers opgedeeld (HAMSCHER e.a.):
– Pijler 1 (de minimumkapitaalvereisten) focust zich hoofdzakelijk op het krediet en het operationele risico.
– Pijler 2 (het gedragstoezicht van de toezichthouder) die
vaststelt of de interne processen, die ervoor zorgen dat
het kapitaal in overeenstemming is met de risico’s van
de onderneming, geïmplementeerd zijn.
– Pijler 3 (de marktdiscipline) gaat dieper in op verhoogde
publieke rapporteringsvereisten en geeft strikte richtlijnen over de inhoud en het formaat van de informatie
die moet worden gerapporteerd.

Het Basel II-akkoord is zeer complex en daarom heeft het
Committee of European Banking Supervisors (CEBS)
beslist de financiële instellingen te helpen bij de implementatie van de rapporteringsverplichtingen (VAN HILVOORDE en
STEENMIJER, 2006). Het CEBS stelde een gemeenschappelijk kader op voor de solvabiliteitsrapportages, het
«Common Reporting»-kader (COREP) genoemd. Een van
de voordelen die de banken kunnen bekomen door te rapporteren volgens het COREP-raamwerk is dat de regulatoren hun lagere kapitaalvereisten toestaan (HAMSCHER e.a.).
Het COREP-raamwerk is op drie principes gebaseerd (VAN
en STEENMIJER, 2006):
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– Flexibiliteit: dit is nodig om verschillende interpretatiemogelijkheden open te laten voor de verschillen in de
lokale regelgeving van de deelnemende landen. Elk land
kan zelf bepalen hoe het COREP-raamwerk bij hen zal
worden ingevoerd.
– Consistentie: om de vergelijkbaarheid te bewaren werd
in het COREP-project een taxonomie opgesteld, die de
solvabiliteitsratio definieert, zodat voor zover mogelijk
dezelfde concepten worden gebruikt. Deze taxonomie is
gebaseerd op de oude versie van XBRL, de 2.0, en
behandelt de derde pijler van Basel II (HAMSCHER e.a.).
– Standaardisatie: de taxonomie bestaat uit 25 verschillende gestandaardiseerde formulieren om bepaalde
informatie van de solvabiliteitsrapportage te verzamelen.
Elk formulier bevat gedetailleerde informatie over welke
technieken in dat bepaald deel zijn toegelaten en welke
niet.
Deze implementatie zal de financiële instellingen veel werk
bezorgen, maar komt op het goede moment omdat het
rapporteringssysteem al moet worden gewijzigd om aan de
IAS/IFRS-normen te voldoen. Om hieraan te voldoen
ondersteunt de CEBS naast de COREP-taxonomie, die het
rapporteren van de solvabiliteitsratio definieert, ook nog
een tweede taxonomie, namelijk de FINREP-taxonomie die
in een algemeen raamwerk voor financiële gegevens voorziet (HOEKSTRA, 2005). De FINREP-taxonomie is speciaal
ontwikkeld om aan de financiële rapporteringsvereisten
voor IAS/IFRS te voldoen (PRAET e.a.). Deze taxonomie zal,
samen met enkele formulieren die op nationaal vlak worden
bepaald, het nieuwe «schema A»20 worden.
Het CEBS raadt aan om XBRL te gebruiken omdat XBRL
een standaard is die ook op andere gebieden kan worden
gebruikt. Dit is echter geen verplichting. De banken hebben
de vrije keus tussen XBRL en nationale technische standaarden.
De Belgische banken kozen voor XBRL en gaan deze standaard tegen eind 2006 gebruiken (UBMATRIX, 2004, 1). De
Belgische banken dachten hun XBRL-software zelf te ontwikkelen maar zijn tot de conclusie gekomen dat de materie complexer is dan gedacht en zijn op zoek gegaan naar
mogelijke softwareleveranciers (FOUCHER, 2006). De enige
leverancier die hiervoor al een product heeft, is UBMatrix
met de UBMatrix Solution. De CEO van UBMatrix is Charlie
15
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Hoffman, de uitvinder van XBRL, die als eerste het belang
en het groeipotentieel van XBRL inzag en al in 2001 aan
XBRL-software begon te werken waardoor UBMatrix nu als
eerste een softwareoplossing aan de banken kan aanbieden.

van het departement Bedrijfskunde van HONIM (studieopleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Marketing) in samenwerking met campus VLEKHO, departement
Handelswetenschappen, dat over drie academiejaren loopt
van 2004-2007 (DEKEYSER e.a., 2006).

6.3. De kennis van XBRL in het Belgische
bedrijfsleven

Uit het onderzoek tijdens het academiejaar 2004-2005
bleek dat minder dan een vierde van de CFO’s van de 70
ondervraagde beursgenoteerden ondernemingen reeds
van XBRL hadden gehoord en slechts twee ondernemingen er effectief mee bezig waren. In het volgende academiejaar werd het onderzoek uitgebreid en werden er naast
53 beursgenoteerde ondernemingen ook 90 niet-beursgenoteerde ondernemingen ondervraagd met de volgende
resultaten (zie figuur 7).

Ondanks het gegroeide aantal leden van XBRL België en
de naderende verplichting om jaarrekeningen in XBRL neer
te leggen, is de huidige kennis van XBRL in het Belgische
bedrijfsleven zeer beperkt. Dit bleek uit een awarenessonderzoek naar de kennis van XBRL bij de Belgische
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen

Figuur 7: Kennis van XBRL in het academiejaar 2005-2006

Bron:

DEKEYSER

e.a., Awarenessonderzoek en communicatie over XBRL, http://www.nbb.be, 17 maart 2006, 5.

De onderzoekers besloten dan ook dat er geen toename is
van de kennis van XBRL ten opzichte van de eerste ondervragingen. Verder werd ook vastgesteld dat de verschillen
tussen de beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
ondernemingen niet erg groot zijn, wat de kennis van XBRL
betreft. Slechts 2 % van de ondervraagden is actief met
XBRL bezig, terwijl 7 % antwoordde dat ze nog aan het
besluiten waren om al dan niet in de XBRL-standaard te
stappen (DEKEYSER e.a., 2006, 6). Er is dus nog een lange
weg te gaan voordat XBRL in het Belgische bedrijfsleven
gekend is en zal worden toegepast.

7. Besluit
XBRL maakt rapporteringsprocessen beter, goedkoper en
sneller. Het wordt mogelijk om automatisch, zonder manuele tussenkomst, betrouwbare en precieze informatie te
halen uit allerlei soorten businessrapporten. XBRL zal de
16

tijd, nodig om informatie te zoeken en opnieuw in te geven,
verminderen en de tijd, beschikbaar voor analyse van deze
gegevens, verhogen. We kunnen dus zeker zeggen dat de
invoering van XBRL voordelen oplevert. Om optimaal van
de voordelen van XBRL te kunnen genieten, is het aan te
raden eveneens XBRL-GL te gebruiken.
De grote vraag is echter of de invoering van XBRL succesvol zal zijn. De kans op succes is erg groot. De evolutie van
het internet overtrof wereldwijd ieders verwachtingen.
XBRL kan dezelfde evolutie doormaken want het is op XML
gebaseerd en XML is reeds wereldwijd verspreid. XBRL is
ook de enige standaard voor businessrapportering op dit
moment zodat iedereen XBRL zal moeten gebruiken want
er is geen alternatief.
Natuurlijk kan de invoering van XBRL alleen succesvol zijn
indien men rekening houdt met de aangehaalde problemen. Deze zwakke punten moeten worden opgelost om
van XBRL een succes te maken. Met het gebrek aan een
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programma om financiële analyse toe te passen, gaat het
de goede kant uit. Hitachi, Edgar Online en Metapraxis zijn
er al mee bezig en de andere softwarefirma’s zullen hun
voorbeeld snel volgen zodra XBRL meer verspreid raakt en
de vraag naar software voor de financiële analyse van
XBRL-documenten stijgt.

voor een werkgroep opgericht die richtlijnen voor de
bedrijfsrevisoren moet opstellen. Met deze richtlijnen zullen
de bedrijfsrevisoren weten waar ze een opinie over geven.
Eens dit bepaald is, zal de informatie uit de XBRL-instancedocumenten betrouwbaar zijn door het oordeel dat de
bedrijfsrevisoren erover hebben gegeven.

Aan het renderingsprobleem is nog meer werk. De meeste
voorstanders van XBRL houden met dit probleem nog
geen rekening. Ze argumenteren voor de invoering van
XBRL omdat het een machineleesbaar-formaat is, waardoor financiële rapporten zonder manuele tussenkomst
kunnen worden getransfereerd. Ondertussen vergeten ze
dat de mensen een machineleesbaar document niet kunnen lezen en dat er daar dus een oplossing voor moet worden voorzien wanneer XBRL wordt ingevoerd. De «SNAP
XBRL presenter» en «XBRL View Software» zijn een goed
begin, maar de invoering van XBRL kan pas echt slagen als
er meer en betere software volgt. «Dragon View» daarentegen is de volgende stap naar software met meer mogelijkheden. Dit programma, dat recent werd uitgebracht,
toont aan dat er aan het probleem wordt gewerkt en dat
het na verloop van tijd opgelost zal zijn.

Ik geloof dat XBRL een succes kan worden. De nodige
stappen om alle zwakke punten van XBRL op te lossen,
zijn gezet. Het wordt echter nog even afwachten op de
richtlijnen voor de bedrijfsrevisoren die de betrouwbaarheid
van XBRL-instance-documenten zullen bepalen. Deze zouden er moeten zijn voordat de neerlegging van de jaarrekening in XBRL verplicht wordt zodat ik verwacht dat XBRL in
2007 succesvol zal zijn ingevoerd.

De komst van nieuwe software om deze problemen op te
lossen is echter afhankelijk van de vraag ernaar. Hoe meer
gebruikers van XBRL er zullen zijn, hoe meer software de
firma’s zullen leveren. De gebruikers daarentegen zullen
meer gebruikmaken van XBRL wanneer er meer software
voor hen is zodat ze de technische kennis van XBRL niet
langer nodig hebben. Dit brengt ons in een cirkel die de
evolutie van XBRL kan remmen doordat beide partijen
wachten op de andere om XBRL te gaan gebruiken.
Gelukkig wordt deze cirkel verbroken door de regulatoren
die XBRL verplicht willen maken als rapporteringsformaat.
In België gebeurt dit door de Nationale Bank van België die
de neerlegging van de jaarrekening vanaf 1 april 2007 in
XBRL gaat verplichten (zie 6.2.1). Hierdoor zullen de ondernemingen XBRL gaan gebruiken en gaan de softwarefirma’s meer software ontwerpen.
Het probleem hierbij is de slechte kennis van XBRL in het
Belgische bedrijfsleven (zie 6.3). De ondernemingen moeten beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden van
XBRL zodat ze XBRL niet enkel gaan gebruiken voor de
neerlegging van de jaarrekening wanneer ze ertoe verplicht
zijn, maar ook voor hun hele rapporteringsproces. Als dit
kan worden bereikt, is XBRL niet meer te stoppen.
Het laatste en belangrijkste zwakke punt van XBRL dat een
succesvolle invoering kan verhinderen, is het gebrek aan
betrouwbaarheid van de instance-documenten. De financiële staten die momenteel in XBRL-formaat worden neergelegd in het «Voluntary Filing Program» van de SEC, zijn
niet gecontroleerd. Verschillende mensen denken dat informatie correct is omdat die op het internet staat. Dit telt
echter niet in het bedrijfsleven waar belangrijke beslissingen worden genomen op basis van de informatie uit de
financiële staten en zekerheid nodig is over de betrouwbaarheid van de gegevens. XBRL International heeft hier-
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Volgens Spolsky kan men onder een technische specificatie de beschrijving van de interne implementatie
van een programma verstaan. De «spec» beschrijft
datastructuren, relationele databasemodellen, keuze
van programmeertalen, tools en algoritmes met als
belangrijkste doel het programma te ontwerpen voor
men begint code te schrijven (SPOLSKY, 2000).
Een add-in kan een onderdeel zijn dat aan een computer wordt toegevoegd om zijn mogelijkheden te verbeteren of kan een softwareprogramma zijn dat de
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