
Aanmeldformulier open standaarden

Inleiding
Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor 
opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het “pas toe of leg uit” beleid 
komen te vallen. De lijst met aangemelde standaarden kunt u terugvinden op de website www.open-
standaarden.nl. U kunt hier tevens controleren of uw standaard al aangemeld of al in procedure is.

De door u aangemelde standaard zal onderzocht worden om te kunnen bepalen of zij geschikt is 
voor opname op de lijst. Hiervoor zal de standaard getoetst worden aan een set van criteria. De 
criteria en de procedure kunt u vinden op de website www.open-standaarden.nl.   

Na ontvangst van het formulier sturen wij u binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging. Als het 
formulier volledig is ingevuld en de standaard niet al reeds is aangemeld, in procedure is of al op de 
lijst met open standaarden staat, wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Houdt er rekening 
mee dat aanmelding van de standaard betekent dat u gevraagd wordt te participeren in het 
beoordelingsproces. 

Invullen en verzenden 
Wij verzoeken u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Formulieren die niet correct 
zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. 

U kunt dit formulier elektronisch toesturen aan het Forum Standaardisatie door te mailen naar: 
forumstandaardisatie@gbo.overheid.nl of via de send knop bovenaan het formulier versturen.  

U kunt het tevens per post versturen aan het Forum: 

GBO.Overheid 
Bureau Forum Standaardisatie 
Postbus 84011 
2508 AA Den Haag 

Vragen en opmerkingen 
Eventuele vragen en opmerkingen over dit formulier of over het proces van aanmelden kunt u 
richten aan het bovenstaand e-mail- en/of postadres, of per telefoon: 070 8887692. 
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Aanmeldformulier open standaarden 

Uw gegevens: 

1. Naam organisatie 

SBR (Standard Business Reporting) Programma / XBRL Nederland

2. Naam contactpersoon: 
…………………………

3. Functie contactpersoon: 
…………………………

4. Telefoonnummer contactpersoon: 
…………………………

5. E-mailadres contactpersoon: 
…………………………

Gegevens standaard: 

6. Naam standaard (bij aanmelding van een set van bij elkaar horende standaarden, gelieve elke 
standaard apart te benoemen): 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

7. Versie standaard (bij aanmelding van een set van bij elkaar horende standaarden, gelieve bij elke 
standaard de versie apart te benoemen): 

Versie 2.1

Bijdrage aan de doelen van de lijst: 

8. In welke mate draagt de opname van de standaard op de lijst met standaarden bij aan het 
vergroten van interoperabiliteit? 

XBRL is een op XML gebaseerde internationale 'Open standaard' voor de 
elektronische uitwisseling van met name bedrijfs- en financiële gegevens. 
Door het gebruik van een XBRL taxonomie met daarin de definities van de 
gegevens en de samenstelling van de uitwisselingsberichten (de rapportages) 
wordt de uitwisseling van gegevens eenduidig en flexibel. XBRL faciliteert 
zowel standaardisatie op semantisch niveau, (het gebruik van begrippen en 
definities), als op technisch niveau (de elektronische uitwisseling van 
gegevens). Software die XBRL enabled is kan op eenvoudige wijze gegevens in 
XBRL formaat aanmaken en/of verwerken. Gegevensverwerking in XBRL 
draagt daarbij bij aan een softwareonafhankelijke gegevensuitwisseling.

9. In welke mate draagt de opname van de standaard op de lijst met standaarden bij aan het 
vergroten van de leveranciersonafhankelijkheid?

XBRL maakt de elektronische gegevens uitwisseling tussen verschillende 
systemen op eenvoudige wijze mogelijk. De definities (meta-data) van de 
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elektronisch uit te wisselen gegevens liggen vast in een XBRL taxonomie. 
Ieder computersysteem dat met data in XBRL formaat kan omgaan is in staat 
gegevens in XBRL formaat uit te wisselen en te verwerken. De standaard 
wordt beheerd door XBRL International Inc., een wereldwijd consortium van 
op dit moment ruim 600 organisaties. Voor meer informatie over XBRL Int. zie 
www.xbrl.org. Inmiddels maken een groot aantal organisaties gebruik van 
XBRL. Zie in dit verband ook www.xbrl.org.

Toepassingsgebied 

10. Voor welke doeleinden zou de standaard het beste toegepast kunnen worden? (zie de lijst met 
open standaarden voor voorbeelden van toepassingsgebieden van standaarden)

Het uitwisselen van bedrijfs- en financiële gegevens, kan zijn geaggregeerde 
informatie of op het niveau van transacties.

11. Voor welke doeleinden wordt de standaard al toegepast? 

In Nederland is het toepassingsgebied momenteel de uitwisseling van 
gegevens tussen ondernemer en overheid en overheden onderling 
(belastingaangiften, statistiekopgaven, jaarrekeningen, decentrale overheid 
aan CBS en in ontwikkeling rapportages van zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen, overheid/overheid, aanbestedingen) en tussen 
ondernemer en banken. Bovendien wordt het binnenkort toegepast voor de 
uitwisseling van gegevens tussen bedrijfsapplicaties en financieële applicaties 
en andere interne uitwisseling van gegevens. In het buitenland zijn de 
toepassingsgebieden voornamelijk tussen ondernemer en uitvragende 
(overheids) organisatie, ook daar wordt een uitbreiding gesignaleerd naar 
andere toepassingsgebieden zoals voor interne informatievoorziening. De 
Waterschappen maken van XBRL gebruik voor de kwartaal rapportages aan 
het CBS ten behoeve van Brussel (EC). Internationaal wordt XBRL inmiddels in 
een groot aantal landen gebruikt voor de uitwisseling van met name financiële 
gegevens. In China, Korea, Singapore, Japan en de US zijn beursgenoteerde 
bedrijven verplicht om hun gegevens (ook) in XBRL aan te leveren. In een 
groot aantal landen vindt uitwisseling in XBRL op vrijwillige basis plaats. Voor 
meer informatie zie www.xbrl.org.

12. Indien er al een open standaard voor het beoogde toepassingsgebied is opgenomen op de lijst 
met open standaarden, is de aangemelde standaard interoperabel met de desbetreffende standaard 
op de lijst? 

N.v.t.

Organisatorisch werkingsgebied

12. Binnen welke organisaties zou de standaard het beste gebruikt kunnen worden?

XBRL is een standaard voor het uitwisselen van bedrijfsgegevens en kan dus 
worden gebruikt voor de interne uitwisseling van gegevens binnen 
organisaties en tussen organisaties.

13. Binnen welke organisaties wordt de standaard al gebruikt? 
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In Nederland wordt de standaard al gebruikt door de uitvragende partijen, te 
weten de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en de 
Waterschappen. Er worden momenteel diverse "aansluitprojecten" binnen het 
SBR programma uitgevoerd om op korte termijn het aanleveren van 
rapportages in XBRL formaat bij andere uitvragende partijen (zowel overheid 
als bedrijfsleven, bijvoorbeeld banken) mogelijk te maken. Ruim 100+ 
organisaties hebben het XBRL convenant met de rijksoverheid getekend. Een 
groot aantal softwareleveranciers heeft zijn software inmiddels geschikt 
gemaakt voor XBRL. De aanleverende partijen zijn op dit moment nog een 
aantal partijen die optreden als financieel intermediairs voor ondernemers en 
service providers. Echter recentelijk hebben een 10-tal marktpartijen, met een 
achterban van enkele honderden intermediairs, het convenant verkorte 
Winstaangifte (vWIA) ondertekend, dit convenant stelt hen in staat de 
verkorte winstaangifte, die alleen in XBRL beschikbaar is, aan de 
Belastingdienst aan te leveren. De partijen stellen zich garant voor het 
aanleveren van een afgesproken aantal raportages in ruil voor een snelle 
afhandeling door de Belastingdienst. Voor meer informatie over het Standard 
Business Reporting Programma (SBR) en de convenantpartijen, zie www.xbrl-
ntp.nl Het SBR is een programma dat in 2004 (onder de naam Nederlandse 
Taxonomie Project, NTP ) door de Nederlandse overheid is gestart in het kader 
van de verlichting van de administratieve lasten. Op grond van het door het 
kabinet goedgekeurde SBR Programma, dienen 90% van alle 
overheidsorganisaties vanaf 2012 gebruik te maken van XBRL.

14. Wat is de mate waarin de standaard al gebruikt wordt? Geef het juiste nummer aan:

3 – de standaard wordt door ongeveer de helft van de organisaties gebruikt

Criteria

14. De standaard dient kosteloos of tegen nominale kosten beschikbaar te worden gesteld. Kunt u 
aangeven of dit voor uw standaard het geval is? 

XBRL is een ‘Open Standaard’, gebruik is kosteloos.

15. Kunt u aangeven waar de standaard verkregen kan worden (website)?

De standaard kan worden verkregen op: www.xbrl.org

16. Kunt u kort aangeven hoe het beheer van de standaard georganiseerd is? Denk hierbij aan 
aspecten als:
 Welke organisatie voert het beheer van de standaard?
 Hoe worden besluiten genomen?
 Welke organisaties hebben inspraak in de besluitvorming?
 Is het mogelijk om zelf inspraak te krijgen in de ontwikkeling van de standaard?

XBRL Int. is de eigenaar van de standaard en draagt zorg voor de verdere 
ontwikkeling, het onderhoud en het beheer. XBRL International Inc. is een 
wereldwijd consortium van op dit moment ruim 600 organisaties. De 
dagelijkse leiding van XBRL Int. berust bij een Board van Directors. De 
activiteiten per land zijn ondergebracht in jurisdicties, iedere jurisdictie heeft 
een vertegenwoordiger in de International Steering Committee (ISC). XBRL 
Nederland is een jurisdictie van XBRL Int. en vertegenwoordigd in de ISC. 
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Besluitvorming over de standaard wordt voorbereid door de Standards Board, 
die zorg draagt voor de verdere ontwikkeling,alsmede het onderhoud en het 
beheer van de standaard. Meer informatie over de standaard is beschikbaar op 
www.xbrl.org

17. Welke impact (zowel positief als negatief) zou het opnemen van deze standaard als aanbevolen 
standaard hebben voor organisaties die deze standaard moeten invoeren? Denk hierbij aan 
technische en organisatorische aspecten.

Invoering van XBRL als ‘Open Standaard’ in Nederland zou sterk bijdragen aan 
de verdergaande standaardisatie van de gegevensuitwisseling, en daarmee 
het vergroten van de transparantie, alsmede het verlagen van de kosten. Voor 
organisaties die gegevens uitwisselen of onderdeel uitmaken van een keten 
betekent het in sommige gevallen slechts een eenmalige investering om hun 
systemen XBRL enabled te maken.

18. Zijn u concurrerende standaarden bekend? (graag benoemen) 

Nee.

Overig

19. Wordt de standaard al voorgeschreven in wet en/of regelgeving? Zo ja, in welke wet of 
regelgeving?

In Nederland is het gebruik nog vrijwillig. Wel is het overheidsbeleid om de 
gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de overheid alsmede de 
gegevensuitwisseling tussen overheden op basis van XBRL te laten 
plaatsvinden. In het buitenland is het gebruik in een aantal landen verplicht 
voor beursgenoteerde bedrijven (Japan, Korea, China, Singapore en de 
Verenigde Staten). In een groot aantal landen is het gebruik nog vrijwillig. In 
2010 zal het in Italië verplicht worden voor alle bedrijven (financiële 
gegevens) en in het Verenigd Koninkrijk voor de aangifte van belastingen door 
bedrijven.

21. Is uw organisatie gebruiker van de aangemelde standaard? Zo nee, welke relatie bestaat er 
tussen uw organisatie en de aangemelde standaard

Uiteraard is SBR een gebruiker van de standaard en ondersteunt XBRL 
Nederland de standaard in Nederland.

22. Welke andere organisatie(s) en/of expert(s) zou(den) betrokken kunnen worden bij de 
beoordeling van de standaard op grond van hun expertise of anderszins? (naam en organisatie 
opgeven) 

De experts binnen XBRL International Inc. en XBRL Nederland zijn gaarne 
bereid de nodige informatie te verstrekken. Daarnaast de organisaties die het 
XBRL Convenant met de rijksoverheid hebben ondertekend, zoals de 
softwareleveranciers en accountantskantoren.
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