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Workshop iXBRL 

Door het recente advies van de Europese organisatie ESMA voor het gebruik van de variant iXBRL (ook 
wel aangeduid als in-line XBRL) voor de rapportage door beursgenoteerde ondernemingen dient zich de 
vraag aan wat dit voor de Nederlandse situatie gaat betekenen. Het advies van de ESMA is nog niet 
overgenomen door de Europese Commissie en de verdere details zullen in de loop van dit jaar bekend 
worden gemaakt. 
 
Met het oog op deze situatie organiseert XBRL Nederland een bijeenkomst over iXBRL op 28 maart 
2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern over iXBRL om XBRL gebruikers in Nederland de gelegenheid te 

geven kennis te maken met iXBRL en zich op de mogelijke ontwikkelingen voor te bereiden. 
 
Het programma* van deze workshop ziet er als volgt uit: 
  
12:30 uur  :  Ontvangst 
13:00 uur  : Opening en toelichting programma 
13:15 uur  : Toelichting iXBRL standaard, hoe zit deze in elkaar en hoe zien iXBRL toepassingen eruit? 
13:45 uur : Toelichting ervaringen in UK en Ierland, waar iXBRL al een aantal jaren wordt gebruikt 
14:15 uur : Toelichting iXBRL standaard vanuit Nederlands perspectief  
14:45 uur : Pauze 
15:00 uur : Toelichting hoofdpunten ESMA advies 
15:30 uur : Risico’s en impact voor de SBR Assurance oplossing 
16:00 uur : Toelichting mogelijke implementatievormen en -varianten in Nederland & discussie 
16:45 uur : Afsluiting 
 
*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen. 
 
Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
met een routebeschrijving. 
 
Meer informatie over deze workshop is hier te vinden. 

 

Workshop Preparer Extensions 

Op 15 mei 2017 organiseert XBRL Nederland een workshop over Preparer Extensions bij Autogrill 

Utrecht in De Meern. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de preparer extensions in het kader 
van SBR en hoe een preparer extension gemaakt wordt. De middag zal worden afgesloten met een 
presentatie over Preparer extensions en SBR Assurance. 
 
Het programma* van deze workshop ziet er als volgt uit: 
 
14:30 : Ontvangst 
15:00 : Opening 
15:05 : Toelichting preparer extensions in het kader van SBR 
15:45 : Verdieping hoe maak ik een preparer extension? 
16:25 : Toelichting preparer extensions en SBR Assurance 
16:50 : Afsluiting 
 
*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen. 
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http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Workshop-iXBRL-final.pdf
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Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
met een routebeschrijving. 
 
Meer informatie over deze workshop is hier te vinden. 

 

Terugblik: 18de XBRL Europe Day 

Op 16 februari jl. heeft XBRL Nederland samen met XBRL Europe de 18de XBRL Europe Day in 
Amsterdam georganiseerd. Wij zijn ABN AMRO erkentelijk als gastheer te hebben opgetreden en de 
conferentieruimte en faciliteiten beschikbaar te hebben gesteld 
 
Ruim 130 deelnemers waren aanwezig tijdens de 18de XBRL Europe Day. 
 
De presentaties van deze bijeenkomst zijn hier te vinden. 

 

Bètaversie NT11 extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 

De  Belastingdienst heeft de bètaversie, een extensie op de NT11, beschikbaar gesteld ten behoeve van 
de aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting. De rapportage voor de aangifte schenkbelasting is 
nieuw. 
 
U vindt hier de extensie NT11_20170301.b met aanvullende documentatie, zoals instances, releasenotes 
en Belastingdienst Business Rules. 
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie NT11 extensie Kamer van Koophandel 
gepubliceerd 

De Kamer van Koophandel heeft een extensie op NT11 beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
sectorale extensie. Eveneens zijn in de extensie de bèta versies van de jaarverantwoordingsrapportages 
voor de onderwijsinstellingen te vinden. De extensie is hier te vinden. 
 
In de releasenotes staat een belangrijke toelichting waarvoor specifieke aandacht voor gevraagd wordt 
en luidt als volgt: 
 
"De in het grijs opgenomen entrypoints zijn de rapportages die opgeleverd zijn in de definitieve versie 
20161214, maar zijn ook opgenomen in de huidige alfaversie van de sectorale rapportage van de KvK 
taxonomie. De sectorale rapportages maken voor een groot gedeelte hergebruik van de bouwblokken 
van de generieke rapportages. Omdat deze set van bouwblokken compleet te houden en uiteindelijk door 
te ontwikkelen naar de NT12, is ervoor gekozen om deze generieke rapportages opnieuw mee te 
leveren. Deze in het grijs opgenomen generieke entrypoints zijn echter uitsluitend ter informatie en 
moeten niet gebruikt worden voor rapportage." 
 
Lees meer >>> 
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Evenementen 
 

 Tunisia SBR Conference in Tunesië op 
16 maart 2017. 

 Workshop iXBRL op 28 maart 2017 in De 
Meern. 

 Workshop Preparer Extensions op 15 
mei 2017 in De Meern. 

 19de XBRL Europe Day en 23ste 
Eurofiling workshop in Frankfurt van 6 
juni 2017 t/m 9 juni 2017. 

 

 

 

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. 

 

XBRL Nederland 

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende 
organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het 
programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL 
Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. en heeft zitting in de 
International Steering Committee van dit orgaan. 

  

Stichting XBRL Nederland - Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek - tel: +31 (0)85 - 760 5410 
www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 
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