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Terugblik workshop: Jaarrekeningen in XBRL 
 
Op 25 juni jl. heeft de workshop 'Jaarrekeningen in XBRL' 
plaatsgevonden. Circa 25 softwareleveranciers en intermediairs hebben 
aan deze workshop deelgenomen. Tijdens deze workshop zijn de 
softwareleveranciers en intermediairs geïnformeerd over de SBR 
Assurance aanpak, Assurance bij XBRL rapportages en de do's & dont's bij 
het opstellen van XBRL jaarrekeningen. De deelnemers waren erg 
enthousiast over de bijeenkomst met dank aan de sprekers. 
 
Volgende XBRL Nederland workshop 
 
Wegens de vakantieperiode organiseert XBRL Nederland in de maanden 
juli en augustus a.s. geen workshops voor softwareleveranciers en 
intermediairs. De volgende XBRL Nederland workshop zal in september 
plaatsvinden. Meer informatie over deze workshop zal via de website en 
via een volgende XBRL Nederland nieuwsbrief bekend gemaakt worden. 
 
XBRL verplicht in Europa vanaf 2020 
 
Na lange onderhandelingen met de Europese Raad en de Europese 
Commissie is op 12 juni jl. de (hernieuwde) richtlijn voor 
Transparantie geadopteerd. Beursgenoteerde ondernemingen zijn vanaf 
1 januari 2020 verplicht om gebruik te maken van één rapportage 
standaard: XBRL. Meer over deze verplichtstelling is hier te lezen.  
 
SBR-portal kleine ondernemers 
 
Op maandag 17 juni jl. is SBR Direct gelanceerd door het FRC (ABN AMRO, 
Rabobank en ING). SBR Direct is een portaal waar ondernemers zelf hun 
kredietrapportages kunnen invoeren zonder tussenkomst van een 
intermediair. Ondernemers kunnen op deze manier eenvoudiger en 
sneller kredietrapportages aanleveren aan banken. 
 
SBR Direct sluit ook aan op de ontwikkelingen rondom de SBR norm voor 
ondernemers om informatie aan te leveren aan de Belastingdienst, KvK 
en het CBS. 
 
Lees meer>>> 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-544_en.htm
https://www.sbrbanken.nl/?p=1315
http://www.xbrl.org/nl


Terugblik: Webinar SBR: u blijft aan zet  
  
Het SBR programma heeft op 28 mei jl. een webinar georganiseerd 
waarin praktische informatie werd gegeven over hoe intermediairs zich 
kunnen voorbereiden op de aankomende veranderingen in 2014 m.b.t. 
XBRL/ SBR. Het webinar werd gevolgd door circa 450 deelnemers. 
 
Lees meer>>> 

  
Master in Compliance Design & Management 

 
Voor het derde jaar op rij organiseert TU Delft de wetenschappelijke 
Master's opleiding 'Compliance Design and Management'. De opleiding is 
bedoeld voor mensen die meer willen weten over de impact van wet en 
regelgeving op informatieketens. De invoering van XBRL en SBR in 
Nederland en de gevolgen voor verschillende spelers (MKB bedrijven, 
software leveranciers, accountants en adviseurs) vormt een belangrijke 
onderdeel van de studie. 
 
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. 
 
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 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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https://www.onlineseminar.nl/SBR/OnDemand.aspx?Id=5fd23191-4a87-467d-bc84-1901b18737f3
http://www.sbr-nl.nl/actueel/terugblik-online-seminar-sbr/
http://www.delfttoptech.nl/nl/masteropleidingen/master-in-compliance-design-management
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=LK&val=213
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