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Eurofiling Online Conferentie 2020 

Op 22 oktober 2020 organiseert Eurofiling online een evenement over Data Point Model (DPM). DPM is 

een Europese norm die momenteel gepromoveerd wordt tot ISO-norm. Het wordt veel gebruikt voor 

zowel de bank- als de verzekeringswetgeving in Europa en wordt momenteel ook door andere landen 

ingevoerd. 

 

Tijdens de Eurofiling Online Conferentie 2020 wordt DPM op een praktische manier benaderd door 

middel van verschillende ervaringen en tools. 

 

Lees meer >>> 

 

Save the Date: ESG webinar 
 

 

XBRL Nederland organiseert op 2 november a.s. 

een webinar over ESG (Environmental, social and 

governance). Deze webinar is een preconference 

en sluit aan op de XBRL International conferentie 

Data Amplified 2020. 

 

Meer informatie over de aanmelding, tijd, 

programma en sprekers zal spoedig gepubliceerd 

worden op de website van XBRL Nederland. 

Reserveer deze datum nu alvast in uw agenda! 

 

 

 

Save the Date: Data Amplified 2020 

Van 2 t/m 5 november 2020 zal de jaarlijkse XBRL International conferentie Data Amplified 2020 

plaatsvinden. Tijdens deze conferentie zal door verschillende deskundigen verschillende ideeën 

uitgewisseld worden omtrent XBRL. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zal deze conferentie dit jaar 

virtueel plaatsvinden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 

 

Meer informatie over het programma volgt spoedig op de website. 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://2020.eurofiling.info/
https://nl.xbrl.org/
https://www.dataamplified.org/


Save the Date: ESEF webinar 

XBRL Nederland gaat in samenwerking met de AFM en de NBA een webinar organiseren over ESEF. Dit 

webinar zal plaatsvinden op donderdag 3 december a.s. 

 

Meer informatie over de aanmelding, tijd, programma en sprekers zal spoedig gepubliceerd worden op 

de website van XBRL Nederland. Reserveer deze datum nu alvast in uw agenda! 

 

Kenniscentrum XBRL officieel van start 

Het Kenniscentrum XBRL is op 1 september 2020, na een periode van voorbereidingen, officieel van 

start. Een deel van de activiteiten die voorheen onder het Centrum voor Standaarden van Logius vielen, 

zoals het beheren en ontwikkelen van taxonomieën en deelname aan de SBR-werkgroepen, vallen nu 

onder de vlag van het Kenniscentrum XBRL. Daarbij gaat het Kenniscentrum XBRL zich richten op het 

uitvoeren van experimenten, het opbouwen en borgen van kennis over XBRL en het delen van deze 

kennis met publieke en private partijen. 

 

Lees meer >>> 

 

Ontwikkelingen: Formula Working Group 

De Formula WG (Working Group) gaat de lijst van standaard functies om validatieregels in taxonomieën 

onafhankelijk van het gebruikte rapportageformaat te maken. Er is een aantal taxonomieën dat gebruikt 

maakt van de XML-structuur van de rapportage om snel en eenvoudig bij gegevens uit de rapportage te 

komen. Met de komst van alternatieve formaten als xBRL-CSV en xBRL-JSON werkt dat niet meer. De 

gezochte functionaliteit wordt dan door zo’n functie geboden. De validatieregel kan daarmee 

onafhankelijk van het gebruikte formaat zijn. 

 

Daarnaast is de Formula Working Group bezig met het dynamisch maken van de severity class (info, 

warning of error). Nu zijn die hard-gecodeerd, met de nieuwe specificatie kan die severity class 

afhankelijk gemaakt worden van de inhoud van de rapportage. Bijvoorbeeld een regel is een error bij een 

reguliere rapportage, maar een warning bij een ad-hoc rapportage. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met de werkgroep via formula@xbrl.org. 

 

Ontwikkelingen: Open Information Model Working 
Group 

De OIM WG (Open Information Model Working Group) legt de laatste hand aan een nieuwe Candidate 

Release van de specificatie waarmee XBRL-data in een CSV- of JSON-formaat kan worden vastgelegd. 

 

Het CSV-formaat is vooral interessant voor grote gedetailleerde rapportages. In Europa hebben EBA 

(vanaf 2021) en EIOPA (vanaf 2022) aangegeven dit nieuwe formaat te gaan gebruiken voor hun 

toezichtsrapportages. In Amerika is er interesse vanuit de Federal Energy Regulatory Commission voor 

het Electric Quarterly Report. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met de werkgroep via oim@xbrl.org. 

 

 

 

 

 

https://nl.xbrl.org/
https://sbr-nl.nl/kenniscentrum-xbrl-officieel-van-start
https://specifications.xbrl.org/work-product-index-registries-functions-registry-1.0.html
mailto:formula@xbrl.org
mailto:oim@xbrl.org


Interesse in de ontwikkelingen OIM? 

XBRL Nederland wil graag weten wie geïnteresseerd is in deze ontwikkelingen. Bij voldoende interesse 

wordt een webinar van 30 – 45 minuten georganiseerd. In dit webinar komen de hoofdlijnen van het 

Open Information Model en daarop gebaseerde rapportageformaat xBRL-CSV aan de orde. Dat laatste 

aan de hand van de wijze waarop de European Banking Authority xBRL-CSV wil gaan gebruiken voor de 

CRDIV-rapportages. In Nederland worden deze rapportages van (primair) bankent door De 

Nederlandsche Bank verzameld. 

 

Bij interesse graag aan email aan info@xbrl-nederland.nl voor 15 oktober 2020. Dit webinar wordt dan 

gepland in de eerste helft van november 2020. 

 

Ontwikkelingen: Base specification Working Group 

De Base specification WG (Working Group) gaat een nieuwe specificatie maken voor rapportages 

bestaande uit meerdere bestanden, zoals inline XBRL of xBRL-CSV. Deze Report Package specificatie 

is een uitbreiding van de Taxonomy Package specification. 

 

Met name relevant voor ESEF-rapportages en voor de toezicht rapportages van EBA en EIOPA. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met de werkgroep via spec@xbrl.org. 

 

Evenementen 
 

 

• Eurofling Online Conferentie 2020 op 22 
oktober 2020. 

• ESG online preconference op 2 
november 2020. 

• Data Amplified 2020 van 2 t/m 5 
november 2020, virtueel.  

• ESEF webinar op 3 december 2020. 

 

 

 

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 
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