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Terugblik: 27ste XBRL International Conferentie 

 
Van 9 juni 2014 t/m 11 juni 2014 heeft de 27ste XBRL International 
Conferentie plaatsgevonden in Orlando. Bij deze conferentie zijn 
wereldwijd deelnemers bijeen gekomen om kennis rondom XBRL uit te 
wisselen. Ook bestuursleden (Hans Verkruijsse, voorzitter, Paul 
Snijders, Semansys Technologies, Huub Lucassen, EY en Dave van den 
Ende, Deloitte) van XBRL Nederland hebben deelgenomen aan de XBRL 
International Conferentie. Een aantal bestuursleden mochten tijdens de 
XBRL International Conferentie een presentatie verzorgen over SBR/ 
XBRL. 
 
Een samenvatting van dag 1, dag 2 en dag 3 van de conferentie is te 
vinden op de website van XBRL International. 
 
IASB publiceert ED over wijzigingen IFRS 10 en IAS 28 

 
De International Accounting Standards Boards (IASB) heeft op 11 juni jl. 
de 'Exposure Draft Investment Entities-Applying the Consolidation 
Exception' ter consultatie voorgelegd. 
 
De voorgestelde wijzigingen in de IFRS 10 'Consolidated Financial 
Statements' en IAS 28 'Investments in Associates and Joint Ventures' zijn 
ontworpen om drie kwesties over de toepassing van de eis over 
investeringen in dochterondernemingen te meten tegen reële waarde 
i.p.v. de consolidatie daarvan te verduidelijken. Lees meer op de website 
van IFRS m.b.t. de voorgestelde punten. 
 

Amerikaanse overheid overweegt SBR voor DATA Act 

 
Tijdens een presentatie over de Amerikaanse Digital Accountability and 
Transparency Act (DATA Act) vertelde Christina Ho (Executive Director 
van de U.S. Treasury) dat zij de Nederlandse SBR aanpak overwegen voor 
de realisatie van de DATA Act. In mei 2014 nam het House of 
Representatives, de Digital Accountability and Transparency Act (beter 
bekent als de DATA Act) aan. Met de DATA Act worden alle kosten, die 
door overheden en overheidsfunctionarissen worden gemaakt, 
transparant en toegankelijk. 
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Uitgelicht  

College 7: Techniek, 
Digipoort afgepeld op 1 juli 
2014 bij TU Delft. 

College 8: 
Informatiebeveiling in ketens 
op 26 augustus 2014 bij TU 
Delft 
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SBR en softwareleveranciers: geen bron van innovatie 

 
Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft 
opgepakt moest er uiteindelijk in 2013 een verplichtstelling aan te pas 
komen om de SBR berichtenstroom op gang te brengen. Vele jaren van 
verkenning en pilots gingen daar aan vooraf. Nu, tien jaar na dato is er 
een (tussen) balans gemaakt op de adoptie van SBR. Uit een rondgang 
langs de Nederlandse softwareleveranciers blijkt dat SBR slechts in 
beperkte mate wordt omarmd en dat de verplichtstelling de belangrijkste 
drijfveer is. 
 
Lees meer>>> 
 
Publicatie onderzoeksrapport 'Benchmarken met SBR' 

 
Het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en 
het expertisecentrum Instant Reporting van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om 
met Standard Business Reporting (SBR) te benchmarken. Tijdens het 
seminar op 15 mei jl. werden de eerste onderzoeksresultaten 
gepresenteerd. Alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld en 
gepubliceerd in het onderzoeksrapport 'Benchmarken met SBR' dat op 
woensdag 18 juni 2014 is verschenen.  
 
College 5: I-processen 

 
De vijfde college 'I-processen' heeft op 3 juni 2014 plaatsgevonden bij TU 
Delft. Tijdens dit college zijn de fundamentele vragen die spelen bij 
automatisering van processen behandeld en is er naar voren gekomen 
wat de randvoorwaarden zijn voor de processtandaardisatie bij meerdere 
informatieketens. Indien u dit college gemist heeft kunt u de video-
opname bekijken of de presentatie in PDF downloaden op de website van 
SBR. 
 
College 6: Gegevens 

 
De zesde college 'Gegevens heeft op 24 juni 2014 plaatsgevonden bij TU 
Delft. Tijdens dit college is naar voren gekomen waarom XBRL een 
'sleeping giant' is en hoe er hiermee omgegaan moet worden. Indien u dit 
college gemist heeft kunt u de video-opname bekijken of de presentatie 
in PDF downloaden op de website van SBR. 
 
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. 

 

College 9: Ketengovernance 
en -beheer op 9 september 
2014 bij TU Delft. 

College 10: Verbreding, 
aansluiten van nieuwe ketens 
op 23 september bij TU Delft. 

College 11: Afsluiten en 
paneldiscussie: de 
vooruitzichten van 
informatieketens op 7 
oktober 2014 bij TU Delft. 

World Congress of 
Accountants van 10 
november 2014 t/m 13 
november 2014. 
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