
XBRL Nederland

Stichting XBRL Nederland, opgericht in 2002, voorziet in de behoefte aan informatie over toepassingsmogelijkheden 
van XBRL en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. XBRL Nederland is een stichting zonder winstoogmerk en 
is namens Nederland aangesloten bij het wereldwijde XBRL International consortium. De doelstelling van XBRL 
Nederland is het bevorderen van de ontwikkeling, acceptatie, erkenning en het gebruik van de XBRL standaard 
(eXtensible Business Reporting Language) in Nederland. 

XBRL Nederland doet dit door:

 Voorlichting en ondersteuning aan het   
 bedrijfsleven en aan ontwikkelaars van XBRL  
 toepassingen. 

 Het bieden van ondersteuning bij het opnemen
 van XBRL in opleidingen op HBO en universitair  
 niveau. 

 Het actief stimuleren van onderzoeken naar de  
 toepassingen van XBRL. Op basis van door de  
 deelnemers ingediende onderzoeksplannen stelt  
 XBRL Nederland kennis, menskracht en financiën  
 ter beschikking.

 Nauwe betrokkenheid bij het onderwijsveld,   
 HBO’s en universiteiten, bij het geven van   
 aandacht aan de mogelijkheden die de toepassing  
 van XBRL nu en in de toekomst biedt in het   
 efficiënter en effectiever maken van de   
 informatie-uitwisseling binnen informatieketens. 

 Vertegenwoordiging van Nederlandse belangen bij  
 de ontwikkeling van de XBRL standaard door  
 XBRL International. Deze Nederlandse belangen  
 zijn groot aangezien Nederland internationaal  
 gezien wordt als één van de voorlopers bij het  
 implementeren van de XBRL standaard.

 Vertegenwoordiging van de belangen van haar  
 leden in het Nederlandse Standard Business   
 Reporting (SBR) programma van de overheid door  
 deelname aan de SBR werkgroepen en   
 vertegenwoordiging in het SBR Beraad en het  
 SBR Platform.

Voordelen van lidmaatschap bij XBRL Nederland

Als deelnemer van XBRL Nederland geniet u de volgende voordelen:

 Snel en direct toegang tot de meest actuele 
 informatie over XBRL ontwikkelingen door    
 deelname in (internationale) werkgroepen,   
 discussiegroepen en telefoonconferenties. 

 Deelnemers van XBRL Nederland zijn tevens lid 
 van XBRL International en hebben hierdoor 
 toegang tot alle voordelen van het lidmaatschap  
 bij XBRL International (zie www.xbrl.org).

 Kosteloos deelnemen aan workshops die door  
 XBRL Nederland georganiseerd worden over  
 uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan   
 XBRL op zowel technisch- als toepassingsgebied.
 

 Toegang tot het netwerk van (internationale)   
 XBRL experts. 

 Platform om uzelf of uw bedrijf te profileren als 
 dienstverlener of leverancier van XBRL 
 oplossingen. 

 Mogelijkheid om actief te participeren in de 
 (internationale) XBRL ontwikkelingen.

 Verkrijgen van ondersteuning bij het doen van 
 onderzoeken.

 Rapportages en producten die voortkomen uit 
 onderzoeken van XBRL Nederland worden aan 
 de deelnemers kosteloos ter beschikking gesteld. 
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Lidmaatschap van XBRL Nederland staat open voor iedere organisatie of instelling die belang of interesse heeft in de 
ontwikkeling en implementatie van XBRL in Nederland. Er is geen restrictie aan de omvang of het werkveld van een 
organisatie of instelling.

Contributiesysteem

XBRL Nederland kent een gedifferentieerd contributiesysteem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties 
met meer en minder dan 100 personeelsleden, branchegerichte koepelorganisaties en onderwijsinstellingen.

Meer informatie? 

Voor meer informatie omtrent de hoogte van de deelnemersbijdrage en andere informatie 
over XBRL en XBRL Nederland verwijzen wij u graag door naar de website van 
XBRL Nederland (www.xbrl.org/nl). 

Of neem direct telefonisch contact met ons op via 079 - 363 8109 of stuur ons een 
e-mail via info@xbrl-nederland.nl.

 Via de nieuwsbrief houdt XBRL Nederland haar  
 deelnemers op de hoogte van allerlei nieuws, op  
 handen zijnde belangrijke bijeenkomsten,   
 projecten en toekomstvisies aangaande XBRL.

 Deelnemers hebben de mogelijkheid om zich via  
 de website van XBRL Nederland zichzelf op de  
 XBRL kaart te zetten en kennis te nemen van de  
 kennis en kunde van de collega deelnemers.

 XBRL Nederland stimuleert actief projecten die  
 onderzoeken naar de toepassingen van XBRL. 
 Op basis van de ingediende onderzoeksplannen  
 van de deelnemers stelt XBRL Nederland haar  
 kennis, menskracht en financiën ter beschikking.  
 De rapportages en producten die voortkomen uit 
 de onderzoeken worden alleen aan de deelnemers  
 kosteloos ter beschikking gesteld.

“Word deelnemer en profite
er 

ook v
an alle vo

ordelen!”

N E D E R L A N D


