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XBRL Nederland verwelkomt ING Nederland als nieuw lid 
 

Op 1 januari jl. is ING Nederland officieel lid geworden van XBRL Nederland. Hiermee is de bank 

met de oranje leeuw de eerste grootbank die expliciet kiest voor het lidmaatschap van deze 

organisatie. ING Nederland heeft in de afgelopen periode haar systemen ingericht op de 

verwerking van XBRL/SBR-berichten. Zij ziet het lidmaatschap als een belangrijke stap om de XBRL-

standaard actief te ondersteunen. 

Het bestuur van XBRL Nederland toonde zich verheugd over de aanmelding, die mede was 
geïnitieerd door Paul Staal, Global lead XBRL Structured data bij ING en Joris Verheij, Product Area 
Lead Zakelijke Kredietverlening. De officiële ondertekening vond in een stijlvolle setting plaats op het 
hoofdkantoor van ING in Amsterdam.  
 
Nieuw bestuur 

XBRL Nederland heeft het nieuwe lidmaatschap van ING Nederland aangegrepen om Paul Staal – een 
van de aanjagers op het gebied van XBRL binnen ING – te benaderen voor een functie binnen het 
bestuur. Paul Staal: “XBRL staat aan de vooravond van een verregaande verbreding, wat een grote 
impact gaat hebben op onze maatschappij. Ik ben erg blij om ook via XBRL Nederland een verdere 
bijdrage te kunnen leveren aan de open gestructureerde data-oplossing die XBRL voor steeds meer 
partijen is.” Ook Bas Groenveld (Aguilonius, SBR Nexus en Logius en medeverantwoordelijk voor 
open software-oplossingen, voor bijvoorbeeld de elektronische handtekening) werd benaderd voor 
een bestuursfunctie binnen XBRL Nederland. Beide heren hebben de bestuursfunctie aanvaard voor 
een periode van drie jaar, met een mogelijke verlenging van deze termijn. Hiermee ziet de 
bestuurssamenstelling er als volgt uit: voorzitter Hans Verkruijsse (Universiteit van Tilburg), 
penningmeester Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs), Jacques Urlus (NBA), Paul 
Hulst (DNB), Paul Staal (ING) en Bas Groenveld (Aguilonius). Per 1 januari jl. zijn Huub Lucassen, Dave 
van den Ende en Henk Gingnagel afgetreden als bestuurslid. 
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