
 
XBRL voor ondernemers.
Wat betekent dat voor u?

Alles samengevat

•  Vanaf 1 januari 2007 is de overheid in staat met u in de rapportagetaal XBRL 
te communiceren. Hiermee kunt u steeds beter vanuit uw administratie  
gemakkelijker, efficiënter en betrouwbaarder uw jaarrekening depone-
ren bij de Kamer van Koophandel, uw belastingaangiften versturen aan de  
Belastingdienst of statistische gegevens verstrekken aan het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Uw administratieve lasten worden hiermee verminderd en 
daarmee bent u uiteindelijk goedkoper uit.

• De overheid heeft met intermediairs de afspraak gemaakt dat de inter- 
mediairs zoveel mogelijk de door hen gerealiseerde efficiencyvoordelen  
blijvend aan u zullen doorgeven. 

•  Het gebruik van XBRL is vrijwillig. Communicatie in XBRL brengt echter wel 
duidelijke voordelen voor u en voor de overheid met zich mee.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.xbrlvoorondernemers.nl.  

meeste statistiekopgaven. Het is de bedoeling om XBRL voor nog meer informatie-
uitwisseling te gaan toepassen, want hoe meer overheidsorganisaties uiteindelijk 
in staat zijn door middel van XBRL te communiceren, des te hoger het efficiency-
voordeel voor u wordt.

Worden uw gegevens met XBRL nog steeds veilig verstuurd?

Door het gebruik van XBRL worden er niet meer of andere gegevens van u gevraagd 
dan voorheen. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen. Uw gegevens  
kunnen net zoals nu al het geval is bij andere elektronische gegevensuitwisselingen 
met de overheid, via een beveiligde verbinding worden verzonden. En uw identi-
teit wordt elektronisch vastgesteld en 
gecontroleerd vóór verzending van de 
gegevens. Zo garandeert de overheid 
dat anderen niet onbevoegd namens 
u handelen.

Is XBRL verplicht voor ondernemers?

Het gebruik van XBRL is vrijwillig. 
De reden hiervoor is dat de overheid 
juist samen met het bedrijfsleven wil  
komen tot een efficiëntere gegevens-
uitwisseling omdat de voordelen bij 
een grootschalig gebruik van XBRL 
voor beide partijen groot zijn. De 
overheid en het bedrijfsleven hebben 
de wederzijdse bereidheid om XBRL 
te gaan gebruiken vastgelegd in een 
convenant.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De Ministeries van Justitie en Fi-
nanciën hebben gezamenlijk het  
Nederlandse Taxonomie Project 
(NTP) opgezet om de toepassing van 
XBRL door de ontwikkeling van de 
Nederlandse taxonomie mogelijk te  
maken. Dit gezamenlijke initiatief 
heeft als doel een aanzienlijke bijdra-
ge te leveren aan de doelstelling van de overheid om de administratieve lasten voor  
ondernemers met 25% te verminderen. Tegelijk kan het de elektronische dienst-
verlening van de overheid verbeteren en vereenvoudigen. Het NTP moet het  
mogelijk maken dat ondernemers in totaal honderden miljoenen euro’s per jaar 
kunnen besparen door een efficiëntere informatieverstrekking aan de over-
heid en dat de overheid u ook beter van dienst kan zijn. Dit alles gebeurt zonder  
wetswijziging en simpelweg door het hanteren van één rapportagetaal.

www.xbrlvoorondernemers.nl
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‘Makkelijker, sneller, 
betrouwbaarder en 
dus goedkoper aan 
administratieve  
verplichtingen  
voldoen!’
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BESPAREN OP UW
ADMINISTRATIEVE LASTEN?

Dat kan vanaf 1 januari 2007!

Eenvoudig en efficiënt zaken doen met de overheid
Als ondernemer houdt u een administratie bij. Dit doet u enerzijds voor uzelf, an-
derzijds bent u hiertoe ook wettelijk verplicht. Aan de hand van deze administratie 
bent u in staat verplichte informatie zoals de jaarrekening, belastingaangiften en 
statistische gegevens aan de overheid te verstrekken. Deze verplichtingen blijven 
bestaan maar de overheid kan er wel voor zorgen dat u hiervan zo min mogelijk 
last heeft.
Zo vragen verschillende overheidsorganisaties informatie van u maar hanteren zij 
tegelijkertijd vaak verschillende definities voor dezelfde gegevens. Informatie over 
‘winst’ kan daardoor een andere betekenis hebben voor de Belastingdienst dan 
voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is het zo dat u regelmatig opnieuw 
om dezelfde gegevens kan worden gevraagd.

Daarom heeft de overheid samen 
met het bedrijfsleven afspraken 
gemaakt over het hanteren van 
één financiële rapportagetaal, 
XBRL genaamd. Zodra onder-
nemers en de overheid gebruik 
maken van deze rapportagetaal, 
worden verschillen in definities 
en het steeds opnieuw vragen 
van dezelfde gegevens voorko-
men. Hiermee wordt het voor u 
mogelijk om, als het ware met  
één druk op de knop, automatisch 
die gegevens uit uw administratie 
te halen die de overheid van u 
vraagt. Dat verhoogt de efficiency 
én verlaagt de kosten.

Wat is XBRL precies?

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een door het 
bedrijfsleven ontwikkelde rapportagetaal om financiële gegevens uit te wisselen 
via het internet. XBRL is een ‘open standaard’ hetgeen betekent dat XBRL van 
niemand eigendom is en door iedereen kan worden gebruikt. Om met de XBRL-
taal te kunnen communiceren, zijn een grammatica en een woordenschat nodig, 
waarin alle financiële gegevens zijn opgenomen. Deze grammatica en woor-
denschat worden aangeduid als de ‘taxonomie’. XBRL bestanden zijn direct en  
automatisch leesbaar voor software applicaties, zodat geen menselijke tussen- 
komst meer nodig is. Hiermee wordt dus een besparing behaald bij het  
verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie.

Hoe kunt u XBRL gaan gebruiken?

Als u uw lasten wilt verminderen 
door het gebruik van XBRL, dan 
heeft u software nodig die met 
deze financiële rapportagetaal kan 
communiceren. Een aantal grote 
leveranciers van boekhoudpak-
ketten heeft laten weten dat de 
taalaanpassing naar XBRL onder 
bestaande licentieovereenkomsten 
zal worden gerealiseerd zonder  
extra kosten in rekening te brengen. 
Dit geldt ook als er nieuwe versies 
van XBRL en de bijbehorende taxo-
nomie verschijnen. Op die manier 
bent u altijd up-to-date. Als u wilt 
weten of uw boekhoudpakket ge-
schikt is voor het lezen van XBRL, 
neem dan contact op met uw in-
termediair of softwareleverancier. 
Is uw boekhoudpakket nog niet  

geschikt, dan kunt u uw intermediair of softwareleverancier op de voordelen van 
één rapportagetaal wijzen:
• het is gemakkelijker;
• het communiceert sneller;
• het is betrouwbaarder omdat er geen vertaalfouten meer worden gemaakt;
• en het scheelt u beiden geld.

Welke gevolgen heeft dit voor u of uw intermediair?

Administrateurs, accountants en fiscalisten kunnen worden samengevat onder de 
noemer intermediairs. Deze intermediairs verzorgen veelal uw boekhouding, de 
controle van uw boekhouding of uw belastingaangiften. De overheid heeft met 
de belangrijkste beroepsorganisaties van deze intermediairs en met een groot 
aantal intermediairs zelf, afspraken in een convenant vastgelegd. Afspraken met 
de beroepsorganisaties om de invoering van XBRL te ondersteunen en afspraken 
met de intermediairs om de efficiency- 
voordelen die zij realiseren door met 
XBRL te gaan werken, zoveel mogelijk blij-
vend aan u door te geven. Juist hierdoor 
kunnen uw lasten daadwerkelijk worden  
verminderd.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u geen 
gebruik maakt van een intermediair en 
zelf uw zaken regelt met de overheid. Ook 
in dat geval kunnen uw lasten worden 
verminderd, als u maar gebruikt maakt 
van een boekhoudpakket dat in staat is 
om met XBRL om te gaan.
Ook als u of uw intermediair alleen ge-
bruik maakt van XBRL voor het deponeren 
van uw jaarrekening, worden uw lasten al 
verminderd. U heeft dan wel minder ef-
ficiencyvoordeel dan wanneer u XBRL 
tegelijkertijd ook voor uw belastingaan-
giften én het verstrekken van statistische 
gegevens gebruikt, maar dat heeft u dus 
zelf in de hand.
 
Kunt u een demo van XBRL zien?

XBRL is een rapportagetaal die in software wordt geprogrammeerd. Dit houdt in 
dat XBRL werkzaam is op de achtergrond en dus niet voor u zichtbaar is. Als u 
wilt weten wat er voor u verandert bij gebruik van XBRL, kunt u het beste contact  
opnemen met de leverancier van uw boekhoudpakket of met uw intermediair.

Vanaf wanneer kunt u XBRL gaan gebruiken?

De overheid is vanaf 1 januari 2007 in staat om met u in de XBRL-taal te  
communiceren als het gaat om uw jaarrekening, enkele belastingaangiften en de 

Uw voordelen?
 
• Gemakkelijker samenstellen en  
verstrekken van verplichte informatie. 

• Niet langer omrekenen of dubbel  
invoeren van uw gegevens.

• Communicatie in XBRL voorkomt  
misverstanden en bespaart daarmee  
tijd én geld.
 
• Een overheid die u beter van dienst  
kan zijn.

www.xbrlvoorondernemers.nl



BESPAREN OP UW
ADMINISTRATIEVE LASTEN?

Dat kan vanaf 1 januari 2007!

Eenvoudig en efficiënt zaken doen met de overheid
Als ondernemer houdt u een administratie bij. Dit doet u enerzijds voor uzelf, an-
derzijds bent u hiertoe ook wettelijk verplicht. Aan de hand van deze administratie 
bent u in staat verplichte informatie zoals de jaarrekening, belastingaangiften en 
statistische gegevens aan de overheid te verstrekken. Deze verplichtingen blijven 
bestaan maar de overheid kan er wel voor zorgen dat u hiervan zo min mogelijk 
last heeft.
Zo vragen verschillende overheidsorganisaties informatie van u maar hanteren zij 
tegelijkertijd vaak verschillende definities voor dezelfde gegevens. Informatie over 
‘winst’ kan daardoor een andere betekenis hebben voor de Belastingdienst dan 
voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is het zo dat u regelmatig opnieuw 
om dezelfde gegevens kan worden gevraagd.

Daarom heeft de overheid samen 
met het bedrijfsleven afspraken 
gemaakt over het hanteren van 
één financiële rapportagetaal, 
XBRL genaamd. Zodra onder-
nemers en de overheid gebruik 
maken van deze rapportagetaal, 
worden verschillen in definities 
en het steeds opnieuw vragen 
van dezelfde gegevens voorko-
men. Hiermee wordt het voor u 
mogelijk om, als het ware met  
één druk op de knop, automatisch 
die gegevens uit uw administratie 
te halen die de overheid van u 
vraagt. Dat verhoogt de efficiency 
én verlaagt de kosten.

Wat is XBRL precies?

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een door het 
bedrijfsleven ontwikkelde rapportagetaal om financiële gegevens uit te wisselen 
via het internet. XBRL is een ‘open standaard’ hetgeen betekent dat XBRL van 
niemand eigendom is en door iedereen kan worden gebruikt. Om met de XBRL-
taal te kunnen communiceren, zijn een grammatica en een woordenschat nodig, 
waarin alle financiële gegevens zijn opgenomen. Deze grammatica en woor-
denschat worden aangeduid als de ‘taxonomie’. XBRL bestanden zijn direct en  
automatisch leesbaar voor software applicaties, zodat geen menselijke tussen- 
komst meer nodig is. Hiermee wordt dus een besparing behaald bij het  
verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie.

Hoe kunt u XBRL gaan gebruiken?

Als u uw lasten wilt verminderen 
door het gebruik van XBRL, dan 
heeft u software nodig die met 
deze financiële rapportagetaal kan 
communiceren. Een aantal grote 
leveranciers van boekhoudpak-
ketten heeft laten weten dat de 
taalaanpassing naar XBRL onder 
bestaande licentieovereenkomsten 
zal worden gerealiseerd zonder  
extra kosten in rekening te brengen. 
Dit geldt ook als er nieuwe versies 
van XBRL en de bijbehorende taxo-
nomie verschijnen. Op die manier 
bent u altijd up-to-date. Als u wilt 
weten of uw boekhoudpakket ge-
schikt is voor het lezen van XBRL, 
neem dan contact op met uw in-
termediair of softwareleverancier. 
Is uw boekhoudpakket nog niet  

geschikt, dan kunt u uw intermediair of softwareleverancier op de voordelen van 
één rapportagetaal wijzen:
• het is gemakkelijker;
• het communiceert sneller;
• het is betrouwbaarder omdat er geen vertaalfouten meer worden gemaakt;
• en het scheelt u beiden geld.

Welke gevolgen heeft dit voor u of uw intermediair?

Administrateurs, accountants en fiscalisten kunnen worden samengevat onder de 
noemer intermediairs. Deze intermediairs verzorgen veelal uw boekhouding, de 
controle van uw boekhouding of uw belastingaangiften. De overheid heeft met 
de belangrijkste beroepsorganisaties van deze intermediairs en met een groot 
aantal intermediairs zelf, afspraken in een convenant vastgelegd. Afspraken met 
de beroepsorganisaties om de invoering van XBRL te ondersteunen en afspraken 
met de intermediairs om de efficiency- 
voordelen die zij realiseren door met 
XBRL te gaan werken, zoveel mogelijk blij-
vend aan u door te geven. Juist hierdoor 
kunnen uw lasten daadwerkelijk worden  
verminderd.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u geen 
gebruik maakt van een intermediair en 
zelf uw zaken regelt met de overheid. Ook 
in dat geval kunnen uw lasten worden 
verminderd, als u maar gebruikt maakt 
van een boekhoudpakket dat in staat is 
om met XBRL om te gaan.
Ook als u of uw intermediair alleen ge-
bruik maakt van XBRL voor het deponeren 
van uw jaarrekening, worden uw lasten al 
verminderd. U heeft dan wel minder ef-
ficiencyvoordeel dan wanneer u XBRL 
tegelijkertijd ook voor uw belastingaan-
giften én het verstrekken van statistische 
gegevens gebruikt, maar dat heeft u dus 
zelf in de hand.
 
Kunt u een demo van XBRL zien?

XBRL is een rapportagetaal die in software wordt geprogrammeerd. Dit houdt in 
dat XBRL werkzaam is op de achtergrond en dus niet voor u zichtbaar is. Als u 
wilt weten wat er voor u verandert bij gebruik van XBRL, kunt u het beste contact  
opnemen met de leverancier van uw boekhoudpakket of met uw intermediair.

Vanaf wanneer kunt u XBRL gaan gebruiken?

De overheid is vanaf 1 januari 2007 in staat om met u in de XBRL-taal te  
communiceren als het gaat om uw jaarrekening, enkele belastingaangiften en de 

Uw voordelen?
 
• Gemakkelijker samenstellen en  
verstrekken van verplichte informatie. 

• Niet langer omrekenen of dubbel  
invoeren van uw gegevens.

• Communicatie in XBRL voorkomt  
misverstanden en bespaart daarmee  
tijd én geld.
 
• Een overheid die u beter van dienst  
kan zijn.

www.xbrlvoorondernemers.nl



BESPAREN OP UW
ADMINISTRATIEVE LASTEN?

Dat kan vanaf 1 januari 2007!

Eenvoudig en efficiënt zaken doen met de overheid
Als ondernemer houdt u een administratie bij. Dit doet u enerzijds voor uzelf, an-
derzijds bent u hiertoe ook wettelijk verplicht. Aan de hand van deze administratie 
bent u in staat verplichte informatie zoals de jaarrekening, belastingaangiften en 
statistische gegevens aan de overheid te verstrekken. Deze verplichtingen blijven 
bestaan maar de overheid kan er wel voor zorgen dat u hiervan zo min mogelijk 
last heeft.
Zo vragen verschillende overheidsorganisaties informatie van u maar hanteren zij 
tegelijkertijd vaak verschillende definities voor dezelfde gegevens. Informatie over 
‘winst’ kan daardoor een andere betekenis hebben voor de Belastingdienst dan 
voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is het zo dat u regelmatig opnieuw 
om dezelfde gegevens kan worden gevraagd.

Daarom heeft de overheid samen 
met het bedrijfsleven afspraken 
gemaakt over het hanteren van 
één financiële rapportagetaal, 
XBRL genaamd. Zodra onder-
nemers en de overheid gebruik 
maken van deze rapportagetaal, 
worden verschillen in definities 
en het steeds opnieuw vragen 
van dezelfde gegevens voorko-
men. Hiermee wordt het voor u 
mogelijk om, als het ware met  
één druk op de knop, automatisch 
die gegevens uit uw administratie 
te halen die de overheid van u 
vraagt. Dat verhoogt de efficiency 
én verlaagt de kosten.

Wat is XBRL precies?

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. XBRL is een door het 
bedrijfsleven ontwikkelde rapportagetaal om financiële gegevens uit te wisselen 
via het internet. XBRL is een ‘open standaard’ hetgeen betekent dat XBRL van 
niemand eigendom is en door iedereen kan worden gebruikt. Om met de XBRL-
taal te kunnen communiceren, zijn een grammatica en een woordenschat nodig, 
waarin alle financiële gegevens zijn opgenomen. Deze grammatica en woor-
denschat worden aangeduid als de ‘taxonomie’. XBRL bestanden zijn direct en  
automatisch leesbaar voor software applicaties, zodat geen menselijke tussen- 
komst meer nodig is. Hiermee wordt dus een besparing behaald bij het  
verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie.

Hoe kunt u XBRL gaan gebruiken?

Als u uw lasten wilt verminderen 
door het gebruik van XBRL, dan 
heeft u software nodig die met 
deze financiële rapportagetaal kan 
communiceren. Een aantal grote 
leveranciers van boekhoudpak-
ketten heeft laten weten dat de 
taalaanpassing naar XBRL onder 
bestaande licentieovereenkomsten 
zal worden gerealiseerd zonder  
extra kosten in rekening te brengen. 
Dit geldt ook als er nieuwe versies 
van XBRL en de bijbehorende taxo-
nomie verschijnen. Op die manier 
bent u altijd up-to-date. Als u wilt 
weten of uw boekhoudpakket ge-
schikt is voor het lezen van XBRL, 
neem dan contact op met uw in-
termediair of softwareleverancier. 
Is uw boekhoudpakket nog niet  

geschikt, dan kunt u uw intermediair of softwareleverancier op de voordelen van 
één rapportagetaal wijzen:
• het is gemakkelijker;
• het communiceert sneller;
• het is betrouwbaarder omdat er geen vertaalfouten meer worden gemaakt;
• en het scheelt u beiden geld.

Welke gevolgen heeft dit voor u of uw intermediair?

Administrateurs, accountants en fiscalisten kunnen worden samengevat onder de 
noemer intermediairs. Deze intermediairs verzorgen veelal uw boekhouding, de 
controle van uw boekhouding of uw belastingaangiften. De overheid heeft met 
de belangrijkste beroepsorganisaties van deze intermediairs en met een groot 
aantal intermediairs zelf, afspraken in een convenant vastgelegd. Afspraken met 
de beroepsorganisaties om de invoering van XBRL te ondersteunen en afspraken 
met de intermediairs om de efficiency- 
voordelen die zij realiseren door met 
XBRL te gaan werken, zoveel mogelijk blij-
vend aan u door te geven. Juist hierdoor 
kunnen uw lasten daadwerkelijk worden  
verminderd.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u geen 
gebruik maakt van een intermediair en 
zelf uw zaken regelt met de overheid. Ook 
in dat geval kunnen uw lasten worden 
verminderd, als u maar gebruikt maakt 
van een boekhoudpakket dat in staat is 
om met XBRL om te gaan.
Ook als u of uw intermediair alleen ge-
bruik maakt van XBRL voor het deponeren 
van uw jaarrekening, worden uw lasten al 
verminderd. U heeft dan wel minder ef-
ficiencyvoordeel dan wanneer u XBRL 
tegelijkertijd ook voor uw belastingaan-
giften én het verstrekken van statistische 
gegevens gebruikt, maar dat heeft u dus 
zelf in de hand.
 
Kunt u een demo van XBRL zien?

XBRL is een rapportagetaal die in software wordt geprogrammeerd. Dit houdt in 
dat XBRL werkzaam is op de achtergrond en dus niet voor u zichtbaar is. Als u 
wilt weten wat er voor u verandert bij gebruik van XBRL, kunt u het beste contact  
opnemen met de leverancier van uw boekhoudpakket of met uw intermediair.

Vanaf wanneer kunt u XBRL gaan gebruiken?

De overheid is vanaf 1 januari 2007 in staat om met u in de XBRL-taal te  
communiceren als het gaat om uw jaarrekening, enkele belastingaangiften en de 

Uw voordelen?
 
• Gemakkelijker samenstellen en  
verstrekken van verplichte informatie. 

• Niet langer omrekenen of dubbel  
invoeren van uw gegevens.

• Communicatie in XBRL voorkomt  
misverstanden en bespaart daarmee  
tijd én geld.
 
• Een overheid die u beter van dienst  
kan zijn.

www.xbrlvoorondernemers.nl



 
XBRL voor ondernemers.
Wat betekent dat voor u?

Alles samengevat

•  Vanaf 1 januari 2007 is de overheid in staat met u in de rapportagetaal XBRL 
te communiceren. Hiermee kunt u steeds beter vanuit uw administratie  
gemakkelijker, efficiënter en betrouwbaarder uw jaarrekening depone-
ren bij de Kamer van Koophandel, uw belastingaangiften versturen aan de  
Belastingdienst of statistische gegevens verstrekken aan het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Uw administratieve lasten worden hiermee verminderd en 
daarmee bent u uiteindelijk goedkoper uit.

• De overheid heeft met intermediairs de afspraak gemaakt dat de inter- 
mediairs zoveel mogelijk de door hen gerealiseerde efficiencyvoordelen  
blijvend aan u zullen doorgeven. 

•  Het gebruik van XBRL is vrijwillig. Communicatie in XBRL brengt echter wel 
duidelijke voordelen voor u en voor de overheid met zich mee.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.xbrlvoorondernemers.nl.  

meeste statistiekopgaven. Het is de bedoeling om XBRL voor nog meer informatie-
uitwisseling te gaan toepassen, want hoe meer overheidsorganisaties uiteindelijk 
in staat zijn door middel van XBRL te communiceren, des te hoger het efficiency-
voordeel voor u wordt.

Worden uw gegevens met XBRL nog steeds veilig verstuurd?

Door het gebruik van XBRL worden er niet meer of andere gegevens van u gevraagd 
dan voorheen. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen. Uw gegevens  
kunnen net zoals nu al het geval is bij andere elektronische gegevensuitwisselingen 
met de overheid, via een beveiligde verbinding worden verzonden. En uw identi-
teit wordt elektronisch vastgesteld en 
gecontroleerd vóór verzending van de 
gegevens. Zo garandeert de overheid 
dat anderen niet onbevoegd namens 
u handelen.

Is XBRL verplicht voor ondernemers?

Het gebruik van XBRL is vrijwillig. 
De reden hiervoor is dat de overheid 
juist samen met het bedrijfsleven wil  
komen tot een efficiëntere gegevens-
uitwisseling omdat de voordelen bij 
een grootschalig gebruik van XBRL 
voor beide partijen groot zijn. De 
overheid en het bedrijfsleven hebben 
de wederzijdse bereidheid om XBRL 
te gaan gebruiken vastgelegd in een 
convenant.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De Ministeries van Justitie en Fi-
nanciën hebben gezamenlijk het  
Nederlandse Taxonomie Project 
(NTP) opgezet om de toepassing van 
XBRL door de ontwikkeling van de 
Nederlandse taxonomie mogelijk te  
maken. Dit gezamenlijke initiatief 
heeft als doel een aanzienlijke bijdra-
ge te leveren aan de doelstelling van de overheid om de administratieve lasten voor  
ondernemers met 25% te verminderen. Tegelijk kan het de elektronische dienst-
verlening van de overheid verbeteren en vereenvoudigen. Het NTP moet het  
mogelijk maken dat ondernemers in totaal honderden miljoenen euro’s per jaar 
kunnen besparen door een efficiëntere informatieverstrekking aan de over-
heid en dat de overheid u ook beter van dienst kan zijn. Dit alles gebeurt zonder  
wetswijziging en simpelweg door het hanteren van één rapportagetaal.

www.xbrlvoorondernemers.nl

Copyright 2006. Dit is een gezamenlijke publicatie van Kamer van Koophandel Nederland, Belastingdienst, CBS,  
Ministerie van Justitie, Ministerie van Financiën en NTP.  Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

‘Makkelijker, sneller, 
betrouwbaarder en 
dus goedkoper aan 
administratieve  
verplichtingen  
voldoen!’

www.xbrlvoorondernemers.nl



 
XBRL voor ondernemers.
Wat betekent dat voor u?
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