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Verplaatsing workshop: "Sector en private extensies en 
taxonomieën" 

Bij XBRL Nederland heeft een interne vergadering plaatsgevonden 
waaruit naar voren is gekomen dat er momenteel (nog) niet genoeg 
bekend is over sector en private extensies en taxonomieën. 
Daarnaast zijn er momenteel (nog) geen goeie oplossingen hiervoor 
beschikbaar. XBRL Nederland heeft daarom de workshop "Sector en 
private extensies en taxonomieën" die op 15 april jl. zou plaatsvinden 
verplaatst naar een later moment dit jaar zodat er dan meer informatie 
beschikbaar is over dit onderwerp en zodat XBRL Nederland u beter kan 
informeren over de ontwikkelingen rondom dit onderwerp. 
 
Via de XBRL Nederland nieuwsbrief en website zullen wij u informeren 
wanneer de workshop "Sector en private extensies en taxonomieën" zal 
plaatsvinden. 
 
Workshop "SBR Assurance oplossingen" 

 
Om softwareleveranciers te ondersteunen bij de 
rapportageverplichtingen organiseert XBRL Nederland op 28 mei 2014 de 
workshop "SBR Assurance oplossingen" in AC Meeting Centre Utrecht in De 
Meern. 
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  
14:00 uur : Opening 
14:05 uur : Introductie SBR Assurance 
14:45 uur : Verdieping Validatie en Normatieve Presentatie 
15:20 uur : Pauze 
15:40 uur : Verdieping pilot SBR Assurance 
16:20 uur : Toelichting ervaringen uit de SBR Assurance pilot 
16:55 uur : Afsluiting 

   

*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor 

eventuele wijzigingen. 

Aanmelden  
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het secretariaat van XBRL 

Nederland t.n.v. Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een 

bevestiging met een routebeschrijving 
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Conferentie Referentie Grootboekschema 

 
In december jl. hebben experts van verschillende publieke en private 
organisaties uit de financieel administratieve keten versie 1.0 van het 
referentie grootboekschema opgeleverd (RGS). In de afgelopen maanden 
hebben de bestuurders van de betrokken private en publieke organisaties 
met deze versie formeel ingestemd. Om bij dit heugelijke feit stil te 
staan organiseren de experts en bestuurders van de betrokken 
organisaties op 27 mei a.s. in Utrecht een conferentie over het referentie 
grootboekschema. 
 
Tijdens deze conferentie zal het referentie grootboekschema officieel 
gepubliceerd worden. Ook wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de 
volgende stap, de implementatie van het RGS er uit ziet. U wordt van 
harte uitgenodigd om aan deze conferentie deel te nemen. Klik hier om u 
aan te melden voor deze conferentie. 

 
Dave van den Ende benoemd tot lid van de IFRS Taxonomy 
Consultative Group van IASB 

 
Deze maand is Dave van den Ende van Deloitte en bestuurslid van XBRL 
Nederland benoemd tot lid van de IFRS Taxonomy Consultative Group van 
IASB (International Accounting Standards Board). De groep is opgericht als 
forum om bij te dragen aan de ontwikkeling van de IFRS Taxonomy. De 
groep zorgt ervoor dat de IFRS Taxonomy voldoet aan de relevante 
marktstandaarden en ‘best practices’ en adviseert IASB en haar 
medewerkers over digitale rapportage activiteiten & de ontologie van de 
financiële verslaggeving. De volledige lijst van de leden is hier te vinden. 
  
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Dave van den Ende.  

 
ESMA publiceert handhavingsbeslissingen financiële 
verslaggeving 

 
De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een tiental 
handhavingsbeslissingen op het gebied van financiële verslaggeving 
gepubliceerd. Het gaat om beslissingen die door individuele Europese 
toezichthouders zijn genomen en de instemming hebben van de andere 
Europese toezichthouders. 
 
Met het openbaar maken van deze beslissingen wil ESMA opstellers, 
accountants en gebruikers van financiële verslaggeving op de hoogte 
houden over de juiste toepassing van internationale financiële 
verslaggevingsstandaarden (IFRS).  
 
Lees meer>>> 
 
Nieuwe online service voor zelf deponeren van de 
jaarrekening  

 
Ondernemers die zelf hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel 
(KvK) deponeren kunnen vanaf nu gebruikmaken van de online service 
'Zelf deponeren jaarrekening' op de website van de KvK. Ondernemers 
kunnen heel eenvoudig zelf hun jaarrekening invoeren en het versturen 
gaat snel en veilig. 
 
Lees meer>>> 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgelicht  

Seminar 'Benchmarking 
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op 15 mei 2014 bij 
HvA. 

College 4: Besturen 
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op 20 mei 2014 bij TU 
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Conferentie Referentie 
Grootboekschema op 
27 mei 2014 in 
Utrecht. 

Workshop "SBR 
Assurance oplossingen" 
op 28 mei 2014 in De 
Meern. 

College 5: I-processen 
op 3 juni 2014 bij TU 
Delft. 

De 27ste XBRL 
International  
Conferentie zal van 9 
juni 2014 t/m 11 juni 
2014 plaatsvinden in 
Orlando.   
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College 1: Introductie, keteninformatisering & SBR  
 
De eerste college 'Introductie, keteninformatisering & SBR' heeft op 1 
april 2014 plaatsgevonden bij TU Delft. Tijdens dit college is besproken 
wat er is bereikt en wat er te wachten staat m.b.t. Standard Business 
Reporting (SBR). Indien u dit college gemist heeft kunt u de video-opname 
bekijken of de presentatie in PDF downloaden. 
 

College 2: Ketens en ketencoördinatie 
 
De tweede college 'Ketens en ketencoördinatie' heeft op 15 april 
plaatsgevonden bij TU Delft. Tijdens dit college zijn de fundamentele 
kenmerken van informatieketens behandeld en is er behandeld hoe deze 
zich ontwikkelen. Indien u dit college gemist heeft kunt u de video-
opname bekijken of de presentatie in PDF downloaden. 
 
Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 

 
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijft u dan 
in voor de XBRL International nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar 
admin@xbrl.org. 
 
Over XBRL  
 
XBRL is een universele financiële computertaal die het mogelijk maakt 
om financiële rapportages, gegevens en jaarcijfers snel en efficiënt uit te 
wisselen. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd 
worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 

 

 

Stichting XBRL Nederland - Postbus 275 - 2700 AG Zoetermeer - tel: +31 (0)79- 363 8109 
www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 
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