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Workshop Preparer Extensions 

Door middel van een Preparer Extension kunnen opstellers van een jaarrekening de 

jaarrekeningmodellen in de taxonomie aanvullen met hun eigen begrippen en/of de presentatiestructuren 

om deze meer in lijn te brengen met de door de ondernemer gewenste presentatiewijze van hun 

(inrichtings- en/of publicatie) jaarrekening. 

 

Om u te ondersteunen organiseert XBRL Nederland daarom een gratis workshop op maandag 7 mei 

2018 voor softwareleveranciers en ander geïnteresseerden om u te informeren over Preparer Extensions 

in het kader van SBR. 

 

Het programma* van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

 

 
 
* N.B. Het programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het programma worden aangebracht. 

Houd hiervoor onze website in de gaten! 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 

met een routebeschrijving. 

 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelden%20workshop%20Preparer%20Extensions


Eurofiling XBRL Week 

De 21ste XBRL EU dag en 25ste Eurofiling workshop zal plaatsvinden van 28 mei 2018 t/m 30 mei 2018 

in Warschau. 

 

De 25ste Eurofiling workshop met technische presentaties zal op 29 mei 2018 plaatsvinden. Op 30 mei 

zal de 21ste XBRL Europe Day plaatsvinden. 

 

Meer informatie over het programma, locatie en aanmelden voor deze bijeenkomst is te vinden op de 

website van Eurofiling. 

 

XBRL Asia Round Table 

XBRL International organiseert samen met Asian Development Bank de 9de Asia Round Table op 21 juni 

2018 in Fukioka, Japan. 

 

De 9de Asia Round Table is in combinatie met de ASEAN+3 ADB Asian Bond vergadering die van 18 

juni t/m 21 juni 2018 zal plaatsvinden.  

 

Lees meer >>> 

 

Office of Structured Disclosure 

Het Office of Structured Disclosure (OSD) van de divisie Economic & Risk Analysis ondersteunt de SEC 

om gegevens toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. OSD werkt nauw samen met de verschillende 

afdelingen en bureaus binnen de SEC om datastructuren te ontwerpen en ondersteunt de 

gegevensverzameling van de SEC met het ontwerpen van taxonomieën, validatieregels, 

kwaliteitsbeoordelingen en biedt hulpmiddelen voor het uitvoeren van gegevensanalyses. 

 

OSD werkt ook samen met investeerders, gereguleerde entiteiten en het publiek om de indiening en het 

gebruik van gestructureerde gegevens te ondersteunen. 

 

Lees meer >>> 

 

SBR Banken levert digitale versie voor de Standaard 
Bankverklaring 

SBR Banken heeft de definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV12) 

gepubliceerd. Hiermee is de stap gezet om de Standaard Bankverklaring (SBV) digitaal te leveren.  De 

SBV is een document dat de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het 

controleren van de jaarrekening. 

 

De SBV-taxonomie is een uitbreiding van de diensten van SBR Banken dat ook de uitwisseling van 

financiële rapportages faciliteert tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van 

de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid is ontwikkeld. 

 

Lees meer >>> 

 

 

 

 

http://eurofiling.info/2018/
https://wpqr4.adb.org/LotusQuickr/asean3abmf/Main.nsf/h_Toc/6464e9705ac986d8482577a4001763be/?OpenDocument
https://www.xbrl.org/events/xbrl-asia-round-table/
https://www.sec.gov/structureddata
https://sbrbanken.nl/sbr-banken-levert-digitale-versie-standaard-bankverklaring/


 

Evenementen 
 

 Workshop Preparer Extensions op 7 mei 
2018 in De Meern. 

 Bijeenkomst standaard grootboek op 16 
mei 2018. 

 XBRL jaarrekeningen middelgroot - 
lessons learned in juni 2018. 

 Eurofiling/ XBRL Europe week van 
28 - 30 mei 2018 in Warschau, Polen. 

 XBRL Asia Round Table op 21 juni 2018 
in Fukuoka, Japan 

 Workshop XBRL voor het onderwijsveld 
in november 2018. 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 

Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijf 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.  

 

 

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/2/2018/03/Workshop-Preparer-Extensions.pdf
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/corporaties-aan-de-slag-met-standaardiseren-grootboek.html
http://eurofiling.info/2018/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=e59b1d22f5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_22&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-e59b1d22f5-106287533
https://www.xbrl.org/events/xbrl-asia-round-table/?utm_source=Master+List&utm_campaign=e59b1d22f5-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_22&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-e59b1d22f5-106287533
mailto:admin@xbrl.org
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

