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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.  

 

Met het oog op deze situatie organiseert XBRL Nederland op 3 oktober 2017 bij Autogrill Utrecht in De 

Meern een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) 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 

13:30 uur : Toelichting iXBRL standaard, hoe zit deze in elkaar en hoe zien iXBRL toepassingen eruit? 

14:00 uur : Toelichting ervaringen in UK en Ierland, waar iXBRL al een aantal jaren wordt gebruikt 

14:30 uur : Pauze 

14:45 uur : Toelichting bevindingen en advies ESMA 

15:30 uur : Toelichting iXBRL standaard vanuit Nederlands perspectief en mogelijke 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. 

 

Noot: 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. 

 

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. 

 

SBR wint voor tweede keer Europese prijs 

Bij de European Public Sector Award 2017 heeft SBR de prijs van Europese Best Practice in de wacht 

gesleept voor het overkoepelend thema 'innovatieve oplossing voor complexe uitdagingen'. Uit 150 

inzendingen uit 30 landen is SBR samen met 33 andere inzendingen als best practice aangewezen. In de 

categorie Europees en Nationaal niveau was SBR een van de 13 winnende bijdragen. 

 

Bij de laatste twee keer dat EIPA, de organisatie achter EPSA, de European Public Sector Award heeft 

uitgeschreven heeft SBR de prijs van best practice gewonnen.  

In 2015 was het thema 'The Public Sector as partner for a better society'. Ook toen werd in de categorie 

Europese / Nationale niveau de prijs toegekend. 

 

Lees meer >>> 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20iXBRL
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Workshop-iXBRL-final.pdf
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/


Alfaversie NT12 2018 BD gepubliceerd 

De Belastingdienst heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar 

gepubliceerd. De alfaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van aanvullende documenten 

zoals releasenotes, instances, business rules en versioning rapporten.  

 

Lees meer >>> 

 

SBR Beraad akkoord met toevoeging Preparer 
Extensions aan de NTA en NPA en de ondersteuning 
van presentatie-elementen in een XBRL-aanlevering 
Het SBR Beraad heeft op 6 juli 2017 een nieuwe versie van zowel de SBR Consistente Presentatie (CP) 

als van de NTA voor Preparer Extensions (NTA-PE) vastgesteld. 

 

De 1.2 versie van de Consistente Presentatie specificatie beoogt om alle gebruikers van een XBRL-

document in staat te stellen om een consistent, leesbaar beeld te vervaardigen van de gestructureerde 

gegevens in XBRL formaat.  

 

De 1.3 versie van de NTA-Preparer Extensions regels beschrijven de voorwaarden waaraan preparer 

extensions moeten voldoen wanneer deze gehanteerd worden om een jaarverantwoording te deponeren 

bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

De Green Paper – Preparer Extensions versie 1.2 is een toelichting met betrekking tot gegevens, 

processen en techniek voor het deponeren van de verantwoording met preparer extensions via SBR. 

 

Lees meer >>> 

 

FINK taxonomie geactualiseerd 

Voor het vereenvoudigen van het eerste contact (intake) tussen onder ondernemers en financiers heeft 

project Fink een nieuwe taxonomie gepubliceerd. Project Fink verzoekt marktpartijen om de 

geactualiseerde taxonomie toe te passen en om ondernemers te ondersteunen bij Fink-intakes. Aan 

financiers en platforms wordt gevraagd deze intakes te accepteren. Project Fink hoopt dat de eerste tool 

vanaf november operationeel kan zijn. 

 

Lees meer >>> 

 

OpenSBR initiatief gelanceerd 
Vorige week is gestart met het OpenSBR initiatief. Dit initiatief biedt een overzicht van 

opensourceprojecten die voldoen aan SBR-standaarden en draagt hiermee bij aan de kennis en adoptie 

van SBR. Op dit moment kent OpenSBR twee verschillende projecten. Het eerste project bevat de 

opensource code voor het digitaal ondertekenen van een accountantsverklaring in het XBRL-formaat. 

Ook een gecompileerde versie, direct door accountants te gebruiken, is beschikbaar. Het tweede open 

source project betreft de koppeling met de BIV (de Digipoort van de banken). De code van dit laatste 

project is beschikbaar gesteld in .NET en Java 

 

Voor alle projecten is de MIT-opensourcelicentie van toepassing. Dit betekent dat iedereen de code 

gratis mag implementeren in zijn softwareoplossing. OpenSBR roept iedereen op om met aanvullende 

contributies te komen om de software verder te verbeteren en uit te breiden. 

 

Lees meer >>> 

 

  

https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt12-2018-bd-gepubliceerd/
https://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/SBR_Consistente_Presentatie_Specificatie_v1.2.pdf
https://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/NTA-PEv1.3.pdf
https://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/Green_Paper_-_Preparer_Extensions_v1.2.pdf
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-beraad-akkoord-met-toevoeging-preparer-extensions-aan-de-nta-en-npa-en-de-ondersteuning-van-pres/
http://www.financieringslink.nl/nieuws/item/titel/markt-uitgenodigd-om-fink-intakes-mogelijk-te-maken/
http://www.opensbr.org/


Evenementen 
 

• Workshop 'iXBRL' bij Autogrill Utrecht in 
De Meern op 3 oktober 2017. 

• Workshop 'Jaarrekeningen' in november 
2017. 

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

• Workshop 'Opleiding en Onderwijs' in 
december 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 

 

 

http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Workshop-iXBRL-final.pdf
https://www.dataamplified.org/?utm_source=Data%20Amplified&utm_campaign=445fb34eaa-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_10&utm_medium=email&utm_term=0_602f546fb5-445fb34eaa-183283809
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

