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Betreft: XBRL, de standaard voor financiële gegevensuitwisseling   
 
        
        Leidschendam, 02 november 2011 
 
 
Geachte heer/ mevrouw,  

 

Wist u dat ook de Nederlandse overheid besluit om XBRL als enig toegestane 
manier van financiële rapportage toe te staan?    
 
Elke dag wordt de wereld in het algemeen, en met name de uitwisseling van gegevens, digitaler. De 
behoefte aan informatie neemt toe, evenals het aantal mensen die de gegevens gebruikt voor hun 
eigen processen. Deze ontwikkelingen vragen om een open, transparant en gemakkelijk mechanisme 
dat er voor zorgt dat iedereen 'dezelfde taal spreekt'. XBRL biedt dit mechanisme. 
 
XBRL, voluit eXtensible Business Reporting Language, is een, op XML (eXtensible Markup Language) 
gebaseerde, open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business 
rapportages en gegevens via het internet. Deze open standaard heeft concreet voor u en uw klanten 
tot gevolg dat financiële- en andere zakelijke rapporten tussen bedrijven en toezichthouders, banken 
en andere belanghebbenden, maar ook intern tussen verschillende dochterondernemingen en 
divisies, eenvoudig elektronisch uitgewisseld kunnen worden.  
 
Stichting XBRL Nederland, opgericht voor de uitwisseling van kennis en ervaring over XBRL, begrijpt 
dat de verwachte verplichtstelling door overheid en banken mogelijk aanpassingen vragen in uw 
huidige softwareoplossingen. Met name om softwareleveranciers te ondersteunen en uitvoerig te 
informeren organiseert XBRL Nederland een aantal bijeenkomsten. De eerstvolgende vindt plaats op 
maandag 28 november a.s. in AC Meeting Centre Utrecht- De Meern. Meer informatie over dit 
evenement en het programma leest u op onze website: www.xbrl.org/nl.  
 
Daarnaast attendeer ik u graag op onze digitale nieuwsbrief, waarmee u periodiek op de hoogte 
wordt gehouden over ontwikkelingen in de markt en de activiteiten van XBRL Nederland. U kunt zich 
hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen aan: shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl.   
 
Voor vragen over XBRL helpt XBRL Nederland u graag verder!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Hans Verkruijsse 
Voorzitter XBRL Nederland 
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