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Seminar 'CRD IV reporting across Europe' 
 
XBRL Nederland heeft in samenwerking met Deloitte op 24 september 
jl. het seminar 'CRD IV reporting across Europe' georganiseerd. Tijdens 
dit seminar is de nieuwe CRD IV rapportageverplichting behandeld. 
Banken in heel Europa worden met deze nieuwe rapportageverplichting 
geconfronteerd. Circa 55 participanten hebben deelgenomen aan dit 
seminar. De aanwezigen waren erg enthousiast over dit seminar en 
vonden het seminar erg nuttig voor de voorbereidingen op CRD IV. De 
presentatie van dit seminar is te vinden op onze website. 
 

Bètaversie GRI taxonomie gepubliceerd 

 
De GRI taxonomie van de Global Reporting Initiative wordt gebruikt voor 
duurzaamheidsrapportages. De bètaversie van de GRI taxonomie 
is onlangs gepubliceerd door Global Reporting Initiative. U wordt in de 
gelegenheid gesteld om de taxonomie te testen en om uw feedback 
te geven. Tot 25 oktober a.s. kunt u op deze versie uw commentaar 
leveren. De architectuur is ten opzichte van de vorige versie gelijk 
gebleven. Bij deze versie van de GRI taxonomie gaat het om de nieuwe 
GRI G4 gegevens. U kunt uw feedback naar  
info@xbrl-nederland.nl sturen. XBRL Nederland zal dan zorgdragen voor 
het doorsturen van uw commentaar naar Global Reporting Initiative. 
 
Lees meer>>> 
 

Publicatie GRI G4 

 
De GRI G4 taxonomie wordt op 7 november 2013 gepubliceerd. 
Tijdens deze bijeenkomst worden de G4 rapportage richtlijnen 
gepresenteerd. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en 
zal plaatsvinden bij Deloitte. In de ochtend zal Bastian Buck, Senior 
Manager Reporting Framework GRI, de nieuwe G4 richtlijnen 
introduceren. In de middag zal de GRI G4 taxonomie geïntroduceerd 
worden met een presentatie door Elina Sviklina, Manager Report Services 
GRI, over duurzame digitale informatie. De voertaal van deze 
bijeenkomst is Engels. Meer informatie over het programma, de plaats en 
inschrijving kunt u hier vinden. 
 

Table Linkbase 1.0 PWD 

 
De XBRL Standards Board heeft op verzoek van de Rendering Working 
Group de bijgewerkte PWD (Public Working Draft) van de Table Linkbase 

1.0 goedgekeurd. XBRL International zou graag uw feedback op de Table 

Linkbase 1.0 PWD willen ontvangen. De Table Linkbase 1.0 PWD 
specificatie is te vinden op de website van XBRL International. 
 
Uw kunt uw feedback op de Table Linkbase 1.0 PWD naar 
secretariaat@xbrl-nederland.nl sturen.  
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Kandidaatstelling voor XBRL International 
 
XBRL International heeft recentelijk de kandidaatstelling voor een aantal 
posities binnen XBRL International opengesteld, namelijk: 
 
- XII Board of Directors 
- XII Standing Committees, te weten: het Membership Delevelopment 
  Committee, de Nominations Committee en de Finance & HR Committee 
 
Graag benadrukken we met klem dat het actief participeren binnen XBRL 
International van belang is om zoveel mogelijk mee te kunnen sturen bij 
de ontwikkeling van XBRL. Zeker nu in Europa de ontwikkelingen steeds 
sneller gaan. 
 
Wij roepen dan ook een ieder die interesse heeft in één van deze posities 
zich aan te melden. Aanmelden kan via XBRL Nederland door het insturen 
van uw gegevens overeenkomstig de gestelde voorwaarden in de 
functieomschrijving danwel via de e-mail en deze te richten aan Hans 
Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland. XBRL Nederland zal 
dan zorgdragen voor het doorsturen van uw aanmelding met een 
aanbeveling naar XBRL International.  
 

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. 
 
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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