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Seminar 'CRD IV reporting across Europe' 
 
Wat is de impact van de nieuwe rapportageverplichting op uw 
organisatie? Hoe kunt u zich voorbereiden op zo'n korte termijn? Wat 
gebeurt er met de bestaande COREP en FINREP rapportages? Deze en 
andere vragen zullen aan bod komen tijdens de seminar 'CRD IV across 
Europe', die XBRL Nederland in samenwerking met Deloitte organiseert, 
op dinsdag 24 september 2013. 
 
Het seminar gaat in op de nieuwe CRD IV rapportageverplichting waar 
banken in heel Europa mee geconfronteerd gaan worden en zal 
plaatsvinden bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants) in Amsterdam. 
 
Tijdens het seminar zal de heer Andreas Weller, Hoofd IT van de EBA 
(European Banking Authority), ingaan op de ontwikkelingen in Europa en 
de aanpak van de EBA. Erik de Boer, Deloitte, zal vervolgens de 
benodigde voorbereidingen voor banken bespreken. Tot slot zal de 
seminar afgesloten worden met een paneldiscussie en het instellen van 
een ‘XBRL banken community’ om zoveel mogelijk ondersteuning te 
geven.  
 
Deelname aan deze seminar is kosteloos. Meer informatie over deze 
seminar en het programma is op onze website te vinden. 

 

Standards Developers Forum 2013 

 

Neem ook deel aan de tweedaagse bijeenkomst van case studies, actuele 
topics en workshops die gericht zijn op de best practices voor 
standaardontwikkeling, implementatie en interoperabiliteit. Organisaties 
uit verschillende sectoren die zich bezig houden met standaarden zal 
tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn. 

 
Deze tweedaagse bijeenkomst zal op 19 en 20 november a.s. 
plaatsvinden bij de National Bank of Spain in Madrid. 
 
Meer informatie over deze bijeenkomst en de inschrijving is hier te 
vinden. 

 
Digitaal jaarrekeningen deponeren bij de KvK 

 
De gezamenlijke koepelorganisaties voor administratie-, 
accountantskantoren en fiscale dienstverleners deden samen met GBNED 
onderzoek naar de status van SBR bij de KvK (Kamer van Koophandel).  
 
In het whitepaper worden diverse aspecten die bij het digitaal deponeren 
van toepassing zijn behandeld, waaronder de diverse 
deponeringsmogelijkheden, een stappenplan voor intermediairs en wordt 
nader ingegaan op de onderwerpen zoals de elektronische handtekening 
en de assurance. 
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http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/2013/CRD%20IV/Invitation%20CRD%20IV.pdf
http://conference.xbrl.org/?utm_source=News+Digest+-+23+August&utm_campaign=newsletter&utm_medium=email
http://www.softwarepakket.nl/upload/xbrl/201308_SBR_en_de_jaarrekening_KvK_white%20paper.pdf
http://www.xbrl.org/nl


 
 
XBRL data in de accountantscontrole 
 
Door XII Best Practices Board is een webinar gepubliceerd over het 
gebruik van XBRL data in de accountantscontrole.  
 
In de webinar wordt door professor Ariel Markelevich van de Suffolk 
Universiteit in Boston ingegaan op het gebruik van externe XBRL data. 

 

Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief  
  
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt zich afmelden door op de 
knop onderaan deze nieuwsbrief. 
Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via het formulier op onze 
website. 
 
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 computertaal die het mogelijk maakt om 
financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen.  
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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