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Workshop 'Toetsen XBRL document' - een terugblik 

 
Op dinsdag 29 mei jl. heeft de workshop "Toetsen XBRL document" 
plaatsgevonden in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze 
workshop zijn circa 35 toehoorders toegesproken over Formulas, SVR 
(Standard Validation Rules), Renderen van een XBRL rapport, versturen van 
een XBRL rapport naar Digipoort/ BIV (Bancaire Infrastructurele 
Voorzieningen en de toekomst van XBRL/ SBR. 
 
Lees meer>>> 

 

Workshop 'XBRL en ontvangende partijen' 
 
Op dinsdag 26 juni aanstaande organiseert XBRL Nederland opnieuw een 
gratis workshop in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt nader ingegaan op de taxonomie van uitvragende 
partijen, veranderingen door jaarlijkse nieuwe taxonomie en 
ontvangstsystemen.  

 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : Uitleg taxonomieën overheid (KvK, CBS, Belastingdienst) 

14:45 uur : Toelichting commerciële taxonomieën (banken) 

15:30 uur : Pauze 

15:50 uur : Uitleg impact voor gebruikers jaarlijkse versies taxonomie 

16:30 uur : Toelichting toepassing XBRL en ontvangstsystemen XBRL 

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. 

 

Informatie deelnemers XBRL Nederland 

 
XBRL Nederland biedt haar deelnemers nu als extra service de gelegenheid 
om bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen op de website van XBRL 
Nederland (www.xbrl.org/nl). Informatie over Semansys Technologies is 
onlangs beschikbaar en binnenkort zal ook informatie van andere 
deelnemers beschikbaar zijn.  
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Uitgelicht  

Op 6 juni zal de zesde 
conferentie over 
Standard Business 
Reporting "SBR in 
bedrijf' plaatsvinden. 
 
 
 

http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/Workshop%20Toetsen%20XBRL%20document/Toetsen%20XBRL%20document%20presentaties%2029%20mei%202012.pdf
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20'XBRL%20en%20ontvangende%20partijen'
http://www.xbrl.org/nl
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=SSLK&val=13
http://www.xbrl.org/nl


Volg XBRL Nederland op Twitter 

 
Nieuws van XBRL Nederland is sinds kort ook te volgen via Twitter. Wilt u 
ook op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws van XBRL Nederland? Voeg 
nu XBRL Nederland toe! 
 

 
 

25ste XBRL International Conferentie 

 
Van 6 tot en met 8 november a.s. wordt voor de 25ste keer de 
internationale XBRL conferentie gehouden. In navolging van Abu Dhabi is dit 
keer Tokio de gastheer van het evenement. 
XBRL International is op zoek naar projectleiders, regelgevers, etc. die hun 
kennis willen delen tijdens de 25ste XBRL International Conference. Ideeën 
voor tracks en presentaties kunt u mailen naar conference@xbrl.org. 

 

XBRL International en ACORD kondigen strategische alliantie 
aan 

 
XBRL International en ACORD (Association for Cooperative Operations 
Research and Development) hebben op 15 mei jl. een strategische alliantie 
aangekondigd door lid te worden van elkaars organisatie. 
ACORD is onlangs met de deelnemers van XBRL International begonnen aan 
een concept paper waarin verzekeringsgegevens gekoppeld worden aan 
andere taxonomieën voor het definiëren van bedrijfsinformatie conform de 
standaard van ACORD. 
 
Lees meer>>> 
 
Nieuwe Director of Standards and Practices 
 
Ashu Bhatnagar is door XBRL International benoemd tot Director of 
Standards and Practices. Per 21 mei jl. is Ashu Bhatnagar verantwoordelijk 
voor het geven van strategische richting, operationele leiding aan de 
Technical Boards en werkgroepen van XBRL International en 
praktijkbegeleiding van de XBRL specificatie. 
 
Lees meer>>> 
 
Conferentie 'SBR in bedrijf' 
 
Het expertisecentrum Instant Reporting organiseert samen met het 
kenniscentrum CAREM van de Hogeschool van Amsterdam op woensdag 6 
juni a.s. haar zesde conferentie over Standard Business Reporting (SBR) met 
als titel 'SBR in bedrijf'. De conferentie is toegankelijk voor elk 
belangstellende. 
 
Lees meer>>> 
 
Kantoren te laat met XBRL 

 
Veel accountantskantoren en belastingadviesbureaus beginnen te laat met 
het aanpassen van hun ICT systemen aan XBRL. Hierdoor zijn deze 
accountantskantoren en belastingadviseurs niet in staat om begin 2013 
belastingaangiften via de open verplichte rapportagestandaard in te sturen. 
 
Lees meer>>> 
 
 
 
 
 

Op 26 juni 2012 is er 
een workshop 'XBRL en 
ontvangende partijen' 
in AC De Meern. Meld u 
nu aan voor deze 
workshop! 
 
Van 6 t/m 8 november 
a.s. vindt de 25ste XBRL 
International 
Conference plaats in 
Tokio waar expert bij 
elkaar komen om kennis 
en ontwikkelingen over 
XBRL met elkaar te 
delen. 
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SBR aansluitdagen 2012 

 
Wilt u weten hoe u stap voor stap aansluit op SBR ? Alles weten over 
PKIoverheidcertificaten en de aanpassingen in uw software pakket? Horen 
welke berichten u wanneer in SBR moet aanleveren aan de Belastingdienst 
of de Kamer van Koophandel? Het SBR organiseert in de maanden september 
en oktober 2012 voorlichtingsdagen voor intermediairs, accountants, 
boekhoud- en administratiekantoren en fiscaal adviseurs. Deelname hieraan 
is kosteloos. 
 
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. 
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