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XBRL webinar: API’s, ORC, Data scraping, 
standaarden en (on)gestructuureerde gegevens 

 

De behoefte aan informatie over ondernemingen 

is groot: aandeelhouders, crediteuren, 

toezichthouders, beleidsmakers, maatschappelijke 

organisaties, etc. hebben behoefte aan financiële 

en niet-financiële informatie van bedrijven en 

andere organisaties. Er is behoefte aan inzicht in 

kredietwaardigheid, financiële prestaties, ethiek, 

duurzaamheid, etc., zowel op individueel niveau 

als geaggregeerd (statistiek). 

De verschuiving van papier naar elektronische 

informatie is al enige tijd aan de gang, maar deze 

ontwikkeling heeft geleid tot een nieuwe behoefte: 

hoe kan deze elektronische informatie zo efficiënt 

mogelijk verwerkt worden? 

 

Daarom organiseert XBRL Nederland op dinsdag 

18 mei 2021 een webinar over APIs, ORC, Data 

scraping, standaarden en (on)gestructuureerde 

gegevens. 

 

Tijdens de webinar kunt u eventuele vragen 

stellen via de chatfunctie. Deze worden tijdens elk 

onderdeel zoveel mogelijk beantwoord. Schrijf u 

nu in voor deze webinar! 

 

Meer informatie over de sprekers en het 

programma is te vinden op onze website. 

 

 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
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https://nl.xbrl.org/events/xbrl-webinar-apis-orc-data-scraping-standaarden-en-ongestructuureerde-gegevens/


Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van 
data 

 

Afgelopen jaren heeft het gebruik van XBRL een verdere vlucht genomen. Verschillende partijen maken 

gebruik van taxonomieën en dat biedt kansen voor accountants. De accountant wordt vaak genoemd als 

leverancier van XBRL rapportages aan zowel de overheid als aan de banken. Echter de rol van XBRL 

voor accountants als ontvanger is onderbelicht en bied daarmee kansen voor accountants. 

 

Wij willen u op 17 juni 2021 in een webinar graag informeren over de laatste stand van zaken. Hierbij 

zullen wij ondermeer ingaan op de mogelijkheden en voordelen van gebruik van gestructureerde data. 

Bijvoorbeeld Hoe gaat de accountant om met het Referentie Grootboek Schema? Waarom ontvangt een 

accountant vaak nog een PDF van een taxatierapport (vaak nog met een ingeplakte handtekening)? Hoe 

weet u als accountant nu dat de ontvangen Standaard Bank Verklaring echt van de bank komt, en hoe 

kan deze efficiënt verwerkt worden? Wat betekenen deze zaken voor de interne organisatie en welke 

best practices zijn er voor de software omgeving? Inschrijven voor deze webinar kan hier. 

 

Meer informatie over de sprekers en het programma is te vinden op onze website. 

 

 

 

ING stel voor aanlevering van revisie-plichtige 
klanten SBR als norm 

Het jaarcijferseizoen staat weer voor de deur. Veel zakelijke klanten van banken ontvangen ook dit jaar 

weer een bericht van hun bank om de jaarcijfers aan te leveren. Nieuw dit jaar bij ING is dat het verzoek 

wordt gedaan om alleen nog maar in SBR de jaarrekening aan te leveren.  

 

Bij de ING zijn de afdelingen zakelijke kredieten, Real Estate Finance en Intensief Beheer bezig met het 

inrichten van haar processen op SBR. Al eerder werd aangegeven dat ook de vastgoedtaxonomie een 

grote vlucht neemt binnen ING.  

 

Voor jaarcijfers is recent een nieuwe gebruikershandleiding gepubliceerd voor de SBR jaarrekening op 

de website van SBR Nexus.  

 

Lees meer >>> 

 

SBR Facts & Figures 2020 
De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2020 zijn beschikbaar. In het afgelopen jaar werden maar liefst 

44.342.000 berichten uitgewisseld via SBR. Met 50 inkomende berichtensoorten en 9 uitgaande. 

 

Bekijk alle facts & figures hier. 

 

http://app.inboxify.nl/sign-up/v2/2F43576D566F387A396F6F3D/5A575A656A5250367574593D
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/XBRL-webinar-voor-intermediairs-als-uitvragers-van-data.pdf
https://www.sbrnexus.nl/dataproducten
https://www.accountant.nl/achtergrond/2021/4/standaard-van-ing-kan-doorbraak-betekenen-voor-sbr/?search=true
https://sbr-nl.nl/over-sbr/sbr-organisatie/publicaties/facts-figures/2020


Evenementen 
 

 

• XBRL webinar: API’s, ORC, Data 
scraping, standaarden en 
(on)gestructuureerde gegevens - 18 mei 
2021 

• Webinar XBRL voor intermediairs als 
uitvragers van data - 17 juni 2021. 

 

 

 

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 - Seringenstraat 1 - 5213 HL 's-Hertogenbosch - 

tel: +31 (0)6 – 3891 5124 - www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 

 

 

https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/XBRL-webinar-APIs-ORC-Data-scraping-standaarden-en-ongestructuureerde-gegevens.pdf
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/XBRL-webinar-APIs-ORC-Data-scraping-standaarden-en-ongestructuureerde-gegevens.pdf
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/XBRL-webinar-APIs-ORC-Data-scraping-standaarden-en-ongestructuureerde-gegevens.pdf
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/XBRL-webinar-voor-intermediairs-als-uitvragers-van-data.pdf
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/XBRL-webinar-voor-intermediairs-als-uitvragers-van-data.pdf
mailto:admin@xbrl.org
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

