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XBRL Europe meeting 
 
Op woensdag 28 september j.l. was de achtste XBRL Europe meeting. 
Deze vergadering werd gehouden bij de Kamer van Koophandel in 
Luxemburg. De bijeenkomst is bezocht door circa 55 deelnemers uit 
alle jurisdicties in Europa. 
Uit Nederland waren meerdere leden aanwezig, waaronder Deloitte; 
een kernteam van Ernst & Young. Paul Snijders was namens XBRL 
Nederland aanwezig. 
 
In het ochtendprogramma werd de ontwikkelingen in de verschillende 
landen besproken. Vooral over het vele lobby en promotiewerk van 
XBRL Europe bij de Europese toezichthouders en organisaties. 
In het middagprogramma werd de drie Technical working groups; 
European Business Registers, IFS, Securities and Markets en Corep-
Finrep Harmonization Solvency II besproken. Ook de EuroMarCom 
Working Comittee heeft een werkvergadering gehouden. 
 
De volgende bijeenkomst zal door XBRL Spanje georganiseerd worden. 
Deze bijeenkomst zal medio mei 2012 of juni 2012 gehouden worden in 
Madrid. 
 

Maandag 28 november 2011: "XBRL Explained" 
 
Op maandag 28 november aanstaande wordt er in AC Meeting Centre in 
De Meern een gratis introductiebijeenkomst gehouden over XBRL. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op XBRL, XBRL- 
onderdelen en taxonomieën. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

13.30 uur : Ontvangst  
14.00 uur : Opening 
14.05 uur : Introductie XBRL 
14.30 uur : Business Case 
15.00 uur : XBRL-onderdelen en taxonomieën 
16.00 uur : Pauze 
16.20 uur : Demonstratie XBRL 
16.30 uur : XBRL en softwareleveranciers 
17.00 uur : Afsluiting 

Aanmelden 

 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw 
aanmelding ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving. 
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Uitgelicht  

Op maandag 28 november 
a.s. vindt 
de introductiebijeenkomst 
"XBRL Explained" plaats in 
AC Meeting Centre Utrecht 
in De Meern. Meld u nu aan!  
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Onderzoek behoeften van XBRL jaarrekening gebruikers 
 
XBRL begint steeds meer te dringen in de uitwisseling van financiële 
gegevens. Ondernemingen zijn vrij om eerder financiële gegevens uit te 
wisselen met XBRL. In de accountantsbranche verloopt dit niet 
onopgemerkt. 
 
Het International Federation of Accountants (IFAC) heeft zich de vraag 
gesteld wat XBRL betekent voor de accountantsverklaring bij de 
jaarrekening. Om dit te achterhalen is er samenwerking gevraagd van 
drie universiteiten, die het onderzoek uitvoeren.  
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor Hans Verkruijsse 
(Tilburg University en voorzitter van XBRL Nederland), professor Roger 
Debreceny (Hawaï University) en XBRL deskundige, en professor 
Stephanie Farewell (Arkansas University). Het onderzoek wordt 
uitgevoerd onder de titel 'The implications of XBRL for the Financial 
Statement Audit'.  

 
Bancaire Infrastructurele Voorzieningen 
 
Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) heeft besloten om het 
gebruik van DigiNotar certificaten voor de Bancaire Infrastructure 
Voorzieningen (BIV) niet meer toe te staan. Het servercertificaat van 
zowel de productie- als de acceptatie- omgeving van de BIV is 
vervangen door een certificaat van een andere leverancier. Voor meer 
informatie over de vervanging van de certificaten kunt u vinden op de 
website van RapportagePortaal. 
 
SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 
 

In de maanden oktober, november en december 2011 worden tien 
regionale SBR (Standard Business Reporting) voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Voor meer informatie over het programma, data en 
locaties kunt u terecht op de website van SBR. 
 
Tot nu toe lopen de aanmeldingen voor de SBR 
voorlichtingsbijeenkomsten voorspoedig. Aanmeldingen voor de locaties 
Rotterdam, Amsterdam en Tilburg stromen vol.  
 
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: http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx 

 
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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