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Workshop "Sector en private extensies en taxonomieën" 
 
Om softwareleveranciers te ondersteunen bij de 
rapportageverplichtingen organiseert XBRL Nederland op 15 april 2014 de 
workshop "Sector en private extensies en taxonomieën" 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 : Verdieping opbouw randvoorwaarden eigen taxonomieën 

14:45 uur : Toelichting technische positionering eigen taxonomieën 

15:20 uur : Pauze 

15:40 uur : 
Verdieping ontwikkeling van de taxonomie voor 

onderwijssector en ervaringen 

16:20 uur : Toelichting certificering en Trusted Taxonomy Center 

17:00 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. 

 

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 
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Uitgelicht  

College 1: Introductie, 
keteninformatisering & 
SBR op 1 april 2014 bij 
TU Delft. 
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*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. 

  
Programma 27ste XBRL International Conferentie 
 
XBRL International heeft onlangs het programma van de 27ste XBRL 
International Conferentie gepubliceerd. Het complete programma is te 
vinden op de website van XBRL International. Om u aan te melden voor 
deze conferentie kunt u hier terecht.  

 

IFRS taxonomie 2014 
 
De IASB (International Accounting Standards Board) heeft de IFRS 
taxonomie 2014 gepubliceerd. Deze taxonomie voldoet aan de IFRS 
standaard en volgens de interpretaties van de IASB. De IFRS taxonomie 
2014 en de bijbehorende documentatie is hier te vinden. 
 
Lees meer>>> 

 
Kredietrapportages over boekjaar 2013 aan te leveren met 
BT 2014 
 
Sinds eind februari  2014 is het mogelijk om kredietrapportages over 
boekjaar 2013 aan te leveren met gebruik van de nieuwe 
bankentaxonomie (BT 2014). De BT 2014 sluit aan bij de laatste versie 
van de nationale taxonomie (NT 8.0.a). Ook is het mogelijk om 
tussentijdse kredietrapportages over kwartaal- en halfjaarperioden op 
basis van de BT 2014 via SBR aan te leveren. 
 
Lees meer>>> 

 

Digipoort SOAP 2008 koppelvlak wordt uitgefaseerd voor 
SBR stromen 

 
Alle SBR aanleverprocessen zijn sinds januari 2012 beschikbaar via zowel 
het SOAP2008 als het WUS voor bedrijven 2.0 versie 1.2 (WUS 1.2) 
koppelvlak op Digipoort. Het Digipoort SOAP 2008 koppelvlak wordt 
uitgefaseerd voor SBR stromen, met uitzondering van de UWV stromen. 
 
Lees meer>>> 

 

'De keten uitgedaagd' 
 
Onlangs heeft Logius samen met TU Delft het boek 'De keten uitgedaagd' 
gepresenteerd tijdens de seminar 'De keten uitgedaagd' op 20 maart 
2014. Het boek biedt een complete beschrijving van de opgave en de 
oplossing in de vorm van SBR bij de informatieverwerking en -uitwisseling 
binnen een keten. Het boek is kosteloos te downloaden. 
 
Lees meer>>> 

 

Collegetour 
 
In navolging van het seminar 'De keten uitgedaagd' worden 11 colleges 
georganiseerd. Tijdens elk college wordt een hoofdstuk uit het boek 'De 
keten uitgedaagd' belicht. Deze colleges zijn toegankelijk voor iedereen 
en worden gegeven bij TU Delft. De eerste college 'Introductie, 
keteninformatisering & SBR' zal op 1 april 2014 bij TU Delft plaatsvinden. 
De andere onderwerpen, data en tijden is hier te vinden. 
 
 

Workshop "Sector en 
private extensies en 
taxonomieën" op 15 
april 2014 in De 
Meern. 

5 t/m 6 mei 2014 
Eurofiling Workshop in 
Rome. 

Seminar 
'Benchmarking met 
SBR voor het MKB' op 
15 mei 2014 bij HvA. 

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

De 27ste XBRL 
International Conferen
tie zal van 9 juni 2014 
t/m 11 juni 2014 
plaatsvinden in 

Orlando.  
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Seminar 'Benchmarking met SBR voor het MKB' 
 
Het kenniscentrum CAREM en het expertisecentrum Instant Reporting 
organiseren op 15 mei 2014 een seminar over 'Benchmarking met SBR 
voor het MKB'. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe 
onderzoeksresultaten uit het project 'SBR in bedrijf' gepresenteerd en 
besproken met brancheverenigingen, overheidsinstanties, banken en 
intermediairs.  
 
Lees meer>>> 

 

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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