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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. 
 
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. 

 

Definitieve versie NT11 OCW gepubliceerd 

De definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie 2017 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 
toegevoegd aan de NT11_20170320. Deze is opgebouwd volgens de RFC folderstructuur en 
releasemanagement en voorzien van aanvullende instances en releasenotes. Vier rapportages zijn in de 
NT11 van de OCW opgenomen: 
 
- OCW jaarrekening PO/VO 
- OCW jaarrekening MBO 
- OCW jaarrekening HBO/WO 
- OCW WNT rapportage 
 
De definitieve versie is hier te vinden. 
 
Lees meer >>> 

 

  

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/333314.html?time=1490110867##online_version##
http://www.xbrl.org/nl
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20Preparer%20Extension
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Workshop-Preparer-Extensions.pdf
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/2017/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/definitieve-versie-nt11-ocw-gepubliceerd/


Definitieve versie NT 11 Belastingdienst, KvK, RJ en 
IASB gepubliceerd 

In de taxonomie zijn de definitieve versies voor de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Raad voor 
de Jaarverslaggeving (RJ) en de International Accounting Standards Board (IASB) toegevoegd. 
 
De definitieve versies zijn hier te vinden. Samen met de extensies en de taxonomie is ook aanvullende 
documentatie, zoals de instances, releasenotes en Belastingdienst Business Rules te vinden. 
 
Lees meer >>> 

 

eZine SBR #2 online 

Het tweede eZine van SBR staat nu online. Het thema van deze editie is ‘slim sturen en verantwoorden’. 
 
SBR is geen doel op zich en draagt bij aan een betere verantwoording, transparantie en hogere kwaliteit 
van data. Hierdoor kunnen betere beslissingen worden genomen. Vanuit verschillende kanten wordt er in 
dit online magazine aandacht aan besteed.  

 

Evenementen 
 

• 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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