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Workshop: Jaarrekeningen in XBRL 

 
Vanaf 2014 moet het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van 
Koophandel ook in XBRL. Softwareleveranciers en intermediairs hebben 
de software nodig om de aanlevering van XBRL jaarrekeningen te 
ondersteunen. 
 
Om softwareleveranciers en intermediairs te ondersteunen organiseert 
XBRL Nederland een workshop op dinsdag 25 juni a.s. in AC Meeting 
Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze workshop zal ingegaan worden 
op XBRL verklaringen m.b.t. de NBA Taxonomie die accountants in staat 
stelt om verklaringen in XBRL-formaat op te stellen die onlosmakelijk 
gekoppeld zijn aan SBR-rapportages en de do's & dont's bij XBRL 
jaarrekeningen. De middag zal afgesloten worden met een verdieping 
over de SBR Assurance aanpak van het NBA. Het complete programma, de 
aanmelding en de voorwaarden zijn op de website te vinden. 
 
Terugblik workshop: XBRL en Formulas 
 
Op 7 mei jl. heeft XBRL Nederland een workshop georganiseerd over 
XBRL en Formulas. Deze workshop werd door circa 30 
softwareleveranciers en intermediairs bijgewoond en zij zijn 
geïnformeerd over de standaard XBRL en de wijze waarop XBRL Formulas 
wordt gebruikt voor de validatie van berichten.  
 

Conferentie: CRD IV 

 
Op maandag 17 juni a.s. van 9:00 - 17:30 uur organiseert XBRL-UK in 
Londen een conferentie waarin de impact van nieuwe regelgevende 
rapportage onder CRD IV (Capital Requirements Directive) wordt 
onderzocht. Deze conferentie zal de banken en hun adviseurs ook een 
update geven m.b.t. de naleving van de eisen per 1 januari 2014. 
 
Deze conferentie brengt regelgevers van de belangrijkste 
instellingen bijeen met impact op de Europese financiële regelgeving, 
met inbegrip van het Europees Parlement, de Europe Centrale Bank, de 
Europese Bankautoriteit en het Internationaal Monetair Fonds. Tijdens 
deze conferentie wordt u geïnformeerd over de regelgevende instanties 
en wat de impact en toekomst is. Ook zal de technische integratie en 
levering van XBRL aan bod komen.  
 
Lees meer>>> 

 

XBRL XVII Eurofiling workshop & 11de XBRL Europe Day  
 
Op 18 juni a.s. is de 11de XBRL Europe Day en op 19 juni a.s. is de 17de 
Eurofiling workshop. Deze bijeenkomst zal in Londen plaatsvinden. Deze 
workshop wordt georganiseerd door XBRL UK en XBRL Europe. Informatie 
over het programma, inschrijven en exacte locatie is op de website van 
XBRL Europe. 
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http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/2013/Jaarrekeningen%20in%20XBRL.pdf
http://www.xbrl.org.uk/conference/
http://www.eurofiling.info/201306/
http://www.xbrl.org/nl


Transparantierichtlijnen beursgenoteerde bedrijven 

  
Op 13 mei jl. heeft de Europese Raad zijn voorlopige gemeenschappelijk 
standpunt ingenomen m.b.t. de transparantierichtlijnen voor 
beursgenoteerde bedrijven. Het voorlopige standpunt van het Europese 
Parlement is hier te vinden m.b.t. XBRL. 
 
Het definitieve standpunt van de Europese Raad dient ook 
overeengekomen te worden door de EU lidstaten. De eindstemming in de 
plenaire vergadering is gepland op 12 juni 2013. De rol van ESMA 
(European Securities and Markets Authority) zal gigantisch toenemen 
wanneer de eindstemming positief is.  

 

Alfa versie NT7.2 gepubliceerd  
 
De Belastingdienst heeft in 2013 een nieuwe berichtstroom in de 
Nederlandse Taxonomie geïntroduceerd: serviceberichten aanslag OB. Dit 
bericht is opgenomen in de jaarlijkse extensie voor de berichtstromen 
verzoek/ wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ 
Vennootschapsbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag. 

 
Lees meer>>> 

 
Conferentie 'SBR, the next step' 

 
Het expertisecentrum Instant Reporting en het kenniscentrum CAREM van 
de Hogeschool van Amsterdam organiseert op 20 juni a.s. de achtste SBR 
conferentie 'SBR, the next step'. Tijdens deze conferentie worden de 
nieuwste ontwikkelingen op XBRL/ SBR gebied besproken. Zowel de 
portal van de banken als de KvK en NBA oplossingen zullen worden 
gepresenteerd. Het programma is hier te vinden. 
 
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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http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09841.en13.pdf
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfa-versie-nt72-gepubliceerd-verzoekwijziging-voorlopige-aanslag-en-serviceberichten-aanslag-ob/
http://www.instantreporting.nl/uploads/130620%20Programma%20conferentie%20SBR,%20the%20next%20step.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/HvA/2013/Uitnodiging%20conferentie%20SBR%20the%20next%20step.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=LK&val=213
mailto:admin@xbrl.org
mailto:info@xbrl-nederland.nl

