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Workshop 'XBRL Developments'  
 
De technische workshop op 27 februari jl. wordt verplaatst naar een 
andere datum. De nieuwe datum en locatie wordt t.z.t. bekend 
gemaakt. Houdt hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten. Kijk 
op onze website voor de activiteitenschema voor een overzicht van de 
activiteiten van XBRL Nederland. 

 

Workshop 'Taxonomie Architectuur' 
 
Op maandag 26 maart aanstaande organiseert XBRL Nederland een gratis 
workshop in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) 
behandeld met daarna een toelichting over de bankentaxonomie. 

Na een korte pauze zal de standaard FRIS behandeld worden waarbij ook 
toegelicht wordt wat het verband is tussen FRIS en Formulas. De middag 
wordt afgesloten met een toelichting van XBRL en duurzaamheid. 
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : Uitleg Nederlandse Taxonomie Architectuur 

14:45 uur : Toelichting bankentaxonomie 

15:30 uur : Pauze 

15:50 uur : 
Uitleg FRIS (Financial Reporting Instance Standards) en 

relatie Formulas 

16:30 uur : Toelichting XBRL en duurzaamheid 

17:00 uur : Afsluiting 

   
*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor 

eventuele wijzigingen. 

Aannmelden  
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw 

aanmelding ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving. 
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Uitgelicht  

Van 20 maart 2012 tot en 
met 22 maart 2012 vindt de 
24ste XBRL international 
conference plaats in Abu 
Dhabi.  

Op 26 maart 2012 is er een 
technische workshop over 
de taxonomie architectuur 
in AC De Meern. Meld u nu 
aan voor deze workshop! 

IFRS Taxonomy Annual 
Convention zal dit jaar 
plaatsvinden op 25 april 
2012 in Londen. 

 
 

 

http://www2.xbrl.org/nl/Activiteitenkalender%202.pdf
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20'Taxonomie%20Architectuur'
http://www.xbrl.org/nl


Meer overeenstemming van taxonomie door EIOPA met 
EBA 

 
Een van de belangrijkste resultaten van de openbare raadpleging EIOPA 
op de Solvency II XBRL taxonomie is het besluit om taxonomieën beter te 
laten overeenkomen met de European Banking Authority (EBA). 
 
Het beter overeenkomen van de taxonomieën is gunstig voor zowel de 
meldingsplichtige instanties als de uitvragende partijen die de gegevens 
verzameld. Dubbel werk wordt voorkomen waardoor de efficiëntie 
wordt verhoogt. 

 
Lees meer>>> 

Implementation Technical Standards (ITS) 
 
XBRL International is momenteel bezig met het antwoord aan het EBA 
over de Implementation Technical Standards (ITS) van toezicht 
rapportage-eisen voor instellingen (CP50). U kunt uw opinie over dit 
onderwerp ook insturen. Dit onderwerp staat open tot 20 maart 2012. 
Het rapport is hier te vinden. 

 

IFRS Taxonomy Annual Convention 

 
Het IFRS Taxonomy Annual Convention zal dit jaar plaatsvinden op 25 
april 2012 in Londen. De conferentie brengt experts bij elkaar om de 
implementatie van IFRS met XBRL samen te brengen. 
 
Lees meer>>> 

 

Nieuwe voorzitter Dagelijks Bestuur FRC 

Het bestuur van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), het 
gezamenlijke initiatief van ABN AMRO, ING en de Rabobank om de 
aanlevering van kredietrapportages via SBR te faciliteren en te 
stimuleren, heeft Bart van den Bos benoemd tot voorzitter van het 
dagelijks bestuur. Bart van den Bos werkt bij ABN AMRO bank en maakt 
al langere tijd deel uit van het dagelijks bestuur. 
 
Het aanstellen van Bart van den Bos is een aanleiding om op een aantal 
punten binnen de FRC organisatie wijzigingen door te voeren. Zo zal 
Arnold Esser (ING), lid van het dagelijks bestuur, het FRC 
vertegenwoordigen in het SBR-platform. 
 
Lees meer>>>  

 

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. 

 

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. 

http://solvencyiiwire.com/eiopa-aligns-solvency-ii-xbrl-taxonomy-with-eba/9555
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Consultation%20Papers/2011/CP50/CP50-ITS-on-reporting.pdf
http://www.informaglobalevents.com/event/IFRS-XBRL-conference-2011
http://www.rapportageportaal.nl/recente_nieuwsberichten
http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx
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