
  

  

 

  

 

Welkom!  

In deze eerste digitale nieuwsbrief van 2011 wil XBRL Nederland nieuwe 
lezers van harte welkom heten. Via deze weg houdt XBRL Nederland u 
periodiek op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van 
XBRL (eXtensible Business Reporting Language) en SBR (Standard 
Business Reporting).  

Project ondersteuning softwareleveranciers gestart  

Na landen als de Verenigde Staten, China en India, gaan ook steeds 
meer Europese landen over tot XBRL als enig toegestane manier van 
financiële rapportage. Zo zijn onder meer Groot Brittannië, Italië en 
België reeds vergevorderd met de verplichtstelling van XBRL.  
 
Omdat ook de Nederlandse overheid niet kan en wil achterblijven, ligt 
het in de lijn der verwachting dat het slechts een kwestie van tijd zal 
zijn, voordat XBRL ook in Nederland verplicht gesteld wordt.  
 
Om u te ondersteunen in het proces waarin u geconfronteerd wordt met 
hoe u XBRL aan uw klanten kunt aanbieden, is XBRL Nederland onlangs 
een project gestart dat zich richt op informatie- en kennisoverdracht. 
>>> 

Activiteitenkalender 

Activiteit Geplande 
datum Locatie 

Digitale nieuwsbrief  Maandelijks N.v.t. 
Contentbeheer website XBRL Nederland Continu N.v.t. 
Introductie seminar XBRL 26 april 2011 Expo Houten 
Verdieping: technische workshop # 1 
(Ontwikkelaspecten XBRL)* Mei/ juni 2011** Omgeving 

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 2  
(Ned. Taxonomie Architectuur)* Mei/ juni 2011** Omgeving 

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 3  
(FRIS en banken project) Oktober 2011 ** Omgeving 

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 4  
(Formula)* Oktober 2011** Omgeving 

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 5 
(Dimensions)* Oktober 2011** Omgeving 

Utrecht** 

* Meer informatie over de inhoud en het programma wordt in een volgende editie 
van de nieuwsbrief gepubliceerd.  
** Exacte datum, tijd en plaats worden gepubliceerd in een volgende editie van de 
digitale nieuwsbrief.  
NB: bij voldoende belangstelling zal een bijeenkomst op meerdere data 
plaatsvinden.  
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Uitgelicht  

Op dinsdag 26 april 
aanstaande vindt de thema 
bijeenkomst "XBRL 
explained" plaats in Expo 
Houten in Houten.  

 

  
 

Maart 2011 

http://www.xbrl-nederland.nl/


Deelname 

XBRL Nederland streeft ernaar de meeste bijeenkomsten voor u 
kosteloos aan te bieden. Echter, in sommige gevallen zal van u een 
beperkte bijdrage gevraagd worden om de kosten te dekken. Bij elke 
voorlichtingsbijeenkomst wordt in de aankondiging in de digitale 
nieuwsbrief vermeld of en zo ja welke kosten er voor u aan verbonden 
zijn.  

Dinsdag 26 april 2011: "XBRL explained"  

Op dinsdag 26 april aanstaande wordt in Expo Houten in Houten een 
gratis introductiebijeenkomst gehouden over XBRL. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt nader ingegaan op XBRL, XBRL-onderdelen en 
taxonomieën.  

Het programma ziet er als volgt uit:  

13.30 uur : Ontvangst  
14.00 uur : Opening 
14.05 uur : Introductie XBRL 
14.30 uur : XBRL-onderdelen en taxonomieën 
15.30 uur : Pauze  
15.50 uur : Demonstratie XBRL 
16.00 uur : XBRL en softwareleveranciers 
16.30 uur : Business Case 
17.00 uur : Afsluiting 

Aanmelden 

 
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen 
aan: maaike.van.kempen@xbrl-nederland.nl 

Informatiebrochures 

Naast de bijeenkomsten en technische workshops zullen u in de loop van 
het jaar een aantal brochures ter beschikking gesteld worden. Over de 
verschijningsdatum zult u in een volgende nieuwsbrief geïnformeerd 
worden. >>> 

Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief 

Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt u aan- of afmelden voor 
deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan: 
maaike.van.kempen@xbrl-nederland.nl 

Over XBRL 

XBRL is een universele computertaal die het mogelijk maakt om 
financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen 
met bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en de accountant. 
  
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
financiële gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen 
gestuurd worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden 
opgesteld.  
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