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Webinar XBRL voor intermediairs als uitvragers van data 
 

Op 17 juni 2021 hebben wij een webinar georganiseerd over Webinar XBRL voor 

intermediairs als uitvragers van data over de laatste stand van zaken. Hierbij werd 

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? 

 

De webinar werd geopend door Erik Beulen (XBRL Nederland) met een korte introductie op 

het programma. Jamie Burink (Topicus) gaf een presentatie over Architectuur een omgeving 

voor verzenden en ontvangen van XBRL gevolgd door Frank Kerstens (SBR Nexus) met een 

presentatie over de vastgoedtaxonomie. Sjoerd Rijpstra (Rabobank) gaf een presentatie over 

de standaard bankverklaring en René Otten (Logius) gaf een presentatie over RGS; laatste 

ontwikkelingen. De webinar werd afgesloten door Paul Staal (XBRL Nederland) met een 

korte reflectie op de webinar. 
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 SBR Nexus - Vastgoedtaxonomie 
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