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Workshop “Normatieve Presentatie” 

 
XBRL Nederland organiseert op 16 december 2014 de workshop 
"Normatieve Presentatie". Tijdens de workshop "Normatieve 
Presentatie" zal de Normatieve Presentatie en het belang voor 
accountants, de techniek tot Normatieve Presentatie en de 
bijbehorende Table Linkbase besproken worden. De middag zal 
worden afgesloten met een brainstormsessie met onderwerpen over 
de aanpak, de veranderingen door Normatieve Presentatie, etc. 
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

 
14:30 uur : Ontvangst  

15:00 uur : Opening 

15:05 uur : 
Waarom Normatieve Presentatie en het belang voor 

accountants 

15:35 uur : 
Verdieping techniek tot Normatieve Presentatie en  

Table Linkbase 

16:00 uur : 
Brainstormsessie over de aanpak, de veranderingen door 

Normatieve Presentatie, etc. 

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. 

 
Nieuwe bestuursleden XBRL International 

 
XBRL International verwelkomt nieuwe bestuursleden in de Board of 
Directors. Bestuursleden bieden strategische leiding en begeleiding 
aan medewerkers en vrijwilligers samen met de financiële toezicht 
en bestuur van het XBRL consortium. 

Lees meer>>> 
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http://app.budgetmailer.com/newsletters/edit/%5bonlineversie%5d
http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/2014/Sector%20en%20private%20extensies%20en%20taxonomieën/Sector%20en%20private%20extensies%20en%20taxonomieen.pdf
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20%22Normatieve%20Presentatie%22
http://us3.campaign-archive1.com/?u=fbbc983fbc59adb89ff279b5b&id=5d0742d37f&e=0ccf5f29b8
http://www.xbrl.org/nl


Bèta versie van de BT 2015 beschikbaar 

 
De bèta versie van de bankentaxonomie (BT) 2015 is nu beschikbaar. 
Ten opzichte van de alfa versie, die in september jl. werd 
gepubliceerd, zijn een aantal zaken gewijzigd. Een aantal 
validatieregels zijn aangepast en de namespace wijzigingen van de 
Nederlandse Taxonomie (NT) alfa zijn doorgevoerd. 
 
Lees meer>>> 

 
Gewijzigde FRIS documentatie Belastingdienst 
NT9.0.b.1 

 
De Belastingdienst heeft gewijzigde FRIS documentatie beschikbaar 
gesteld voor de Nederlandse Taxonomie 2015. Daarnaast zijn er 
verbeterde voorbeeld instances voor de melding Mini- One- Stop- 
Shop beschikbaar gesteld. 
 
Lees meer>>> 
 
Koppelvlak SOAP 2008 voor SBR-stromen KVK en CBS 
uitgefaseerd 

 
Het is niet meer mogelijk om middels het SOAP 2008 koppelvlak aan 
te leveren aan de Kamer van Koophandel en het CBS. Organisaties 
dienen over te stappen op het koppelvlak WUS voor bedrijven. 
 
Het Digipoort SOAP 2008 koppelvlak wordt uitgefaseerd voor SBR-
stromen met uitzondering van de UWV stromen.  
 
Lees meer>>> 
 
CreAim heeft als eerste voldaan aan alle criteria van de 
SBR Assurance pilot 

 
CreAim heeft als eerste succesvol alle stappen doorlopen van de SBR 
Assurance pilot. Hiermee heeft CreAim bewezen dat het toevoegen 
van een ondertekende accountantsverklaring bij een SBR/ XBRL 
jaarrekening eenvoudig mogelijk is en dat deze vervolgens succesvol 
kan worden afgeleverd bij Digipoort. 
 
Lees meer>>> 

 
Fijne feestdagen 

 

 
 
XBRL Nederland wenst iedereen hele fijne feestdagen. In 2015 zal 
XBRL Nederland u blijven informeren over alle ontwikkelingen 
rondom XBRL en workshops blijven organiseren met XBRL 
gerelateerde onderwerpen. 

Uitgelicht  

Workshop "Normatieve 
Presentatie" op 16 
december 2015 in AC 
Restaurant in De Meern. 

 

 
 

https://www.sbrbanken.nl/?p=2046
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/gewijzigde-fris-documentatie-belastingdienst-nt90b1-en-voorbeeldinstances-moss/
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/koppelvlak-soap2008-voor-sbr-stromen-kvk-en-cbs-uitgefaseerd/
http://www.creaim.nl/nieuws/creaim_heeft_als_eerste_voldaan_aan_alle_criteria_/news/1/346


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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