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Webinar xBRL-CSV voor rapportages 
 

Op donderdag 9 december 2021 organiseerde XBRL Nederland een webinar over xBRL-

CSV voor rapportages. 

 

De webinar werd geopend door Erik Beulen (XBRL Nederland) waarna Jeroen Soons (SBR-

Wonen) een presentatie gaf over het experiment bij SBR-Wonen met xBRL-CSV: de 

behoefte bij SBR-Wonen, de resultaten van het experiment en de mogelijke vervolgstappen. 

Paul Hulst (De Nederlandsche Bank) gaf een beschrijving van de plannen van de European 

Banking Authority om toezichtsdata in xBRL-CSV te ontvangen. Paul Warren (XBRL 

International) gaf een update over de stand van zaken aangaande de xBRL-CSV 

specificatie, de samenhang met andere specificaties en hoe welke ontwikkelingen er op dit 

terrein verwacht wordt. 
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 XBRL International - De stand van zaken aangaande de xBRL-CSV 

specificatie, de samenhang met andere specificaties en hoe welke 

ontwikkelingen er op dit terrein verwacht wordt door XBRL International. 
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