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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. 

 

Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland 

XBRL Nederland heeft per 1 april jl. een nieuwe samenstelling van het bestuur. 

 

Paul Hulst, verbonden aan De Nederlandsche Bank (DNB), is voor een periode van drie jaar toegetreden 

tot het bestuur van XBRL Nederland. Op de website is de nieuwe samenstelling van het bestuur van 

XBRL Nederland te zien.  

 

Paul Hulst werkt bij De Nederlandsche Bank (DNB) als gegevensspecialist binnen de divisie Statistiek. 

Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van de DNB-taxonomieën, de inrichting van de XBRL-ontvangst- 

en verwerkingsstraat en de ontsluiting van de ontvangen gegevens. 

 

Paul is lid van de werkgroepen Open Information Model en Taxonomy Architecture Guidance van XBRL 

International. 

 

Binnen XBRL Nederland zal hij zich primair richten op de toezichthouders die gebruik (willen gaan) 

maken van XBRL. 

 

Wilt u meewerken aan de ontwikkelingen in en van XBRL, wordt deelnemer en profiteer van 

de voordelen als deelnemer van XBRL Nederland. 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/335535.html?time=1494236530##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
http://nl.xbrl.org/xbrl-nederland/
http://nl.xbrl.org/xbrl-nederland/deelnemers/deelnemer-worden/
http://nl.xbrl.org/xbrl-nederland/deelnemers/voordelen-deelnemers/


XBRL International Conferentie: Data Amplified 2017 

Van 6 t/m 8 november 2017 is de XBRL International Conferentie: Data Amplified 2017 in Parijs. Tijdens 

deze conferentie zal o.a. besproken worden hoe nieuwe technologieën van invloed zijn op 

bedrijfsrapportages. Daarnaast zullen verschillende deskundigen presentaties geven op het gebied van 

XBRL. Meer informatie over het programma en de inschrijving zal spoedig beschikbaar komen. 

 

Aanleveren kredietrapportages wordt eenvoudiger 

SBR Banken heeft de aanlevering van kredietrapportages vergemakkelijkt. Op basis van feedback van 

de grotere accountantskantoren en deelnemers van de expertgroep Bankentaxonomie is besloten dat 

alleen nog enkelvoudige rapportages en/of geconsolideerde rapportages op basis van de juridische 

structuur zullen worden uitgevraagd en niet meer op basis van het kredietcomplex. 

 

Het uitvragen van rapportages op basis van de juridische structuur betekent voor de intermediair een 

eenvoudiger proces dat beter aansluit bij de KvK-deponering. 

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

• Workshop Preparer Extensions op 15 
mei 2017 in De Meern. 

• XBRL Canada FPI Webinar op 24 mei 
2017. 

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

• Data Amplified 2017 in Parijs van 6 
november 2017 t/m 8 november 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 

 

 

https://www.dataamplified.org/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=585baf4645-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_07&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-585baf4645-106287533
https://sbrbanken.nl/aanleveren-kredietrapportages-wordt-eenvoudiger/
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Workshop-Preparer-Extensions.pdf
http://www.newsfilecorp.com/XBRL/ifrsXBRLWebinarXBRLCanada.php?utm_source=Master+List&utm_campaign=d13747485c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_21&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-d13747485c-106287533
http://eurofiling.info/2017/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=de4157ed6a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-de4157ed6a-106286781
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https://www.dataamplified.org/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=585baf4645-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_07&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-585baf4645-106287533
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

