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XBRL Nederland verwelkomt ING Nederland als
nieuw lid
Op 1 januari jl. is ING Nederland officieel lid geworden van XBRL Nederland. Hiermee is de bank met de
oranje leeuw de eerste grootbank die expliciet kiest voor het lidmaatschap van deze organisatie. ING
Nederland heeft in de afgelopen periode haar systemen ingericht op de verwerking van XBRL/SBRberichten. Zij ziet het lidmaatschap als een belangrijke stap om de XBRL-standaard actief te
ondersteunen.
Lees meer >>>

Nieuw bestuurslid XBRL Nederland
De samenstelling van het bestuur is per 1 april 2019 veranderd. Per 1 april 2019 is mr. drs. Enrico Evink
RA toegetreden en volgt Huub Lucassen op als bestuurslid van XBRL Nederland voor een periode van
drie jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn.
De bestuurssamenstelling per 1 april 2019 ziet er als volgt uit:

•
•
•
•
•
•
•

Hans Verkruijsse (Universiteit van Tilburg) - voorzitter
Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs) - penningmeester
Jacques Urlus (NBA)
Paul Hulst (DNB)
Paul Staal (ING)
Bas Groenveld (Aguilonius)
Enrico Evink (EY)

Lees meer >>>

SBR Nexus nieuw lid XBRL Nederland
SBR Nexus is recent lid geworden van XBRL Nederland. Daarmee is dit de tweede belangrijke partij (na
de recente toetreding van ING Nederland) die zich in korte tijd als lid heeft aangemeld bij de organisatie.
SBR Nexus, voorheen bekend als SBR Banken, timmert al jaren flink aan de weg om intermediairs en
hun klanten te stimuleren SBR-kredietrapportages aan te leveren bij de banken.
Lees meer >>>

Eurofiling Conferentie
De Eurofiling Conferentie zal van 17 juni t/m 19 juni 2019 plaatsvinden in Frankfurt en zal onderwerpen
als CRDIV, Solvency II, AML, AnaCredit, iREF, XBRL, ESEF, IFRS, quantum computing en blockchain
bespreken.
Tijdens deze conferentie komen gemiddeld 200 regelgevers, toezichthouders, softwareleveranciers,
rapporteurs en andere partijen samen om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van
regelgeving, gegevens en technologie toegepast op het brede domein van kapitaalmarkten,
verzekeraars, pensioeninstellingen en banken.
De conferentie is verdeeld over drie dagen:

•
•
•

Maandag 17/6: Meet-the-Market en training. Europese toezichthouders organiseren sessies om
feedback te krijgen van gebruikers. Trainingsessies over specifieke onderdelen van open
standaarden.
Dinsdag 18/6: “The Present”. Toespraken van voorzitters en leidinggevenden van Europese
toezichthouders over huidige en geplande initiatieven op het gebied van regelgeving. Gevolg
door sessies over specifieke projecten.
Woensdag 19/6: “The Future”. Leiders vanuit Europese commissie, toezichthouders en
standaardorganisaties beschrijven de toekomst van gegevens, beleid en technologische
ontwikkelingen.

Meer informatie over het programma, de locatie en aanmelding voor deze bijeenkomst is te vinden op
de website van Eurofiling.

Logius nieuw lid XBRL Nederland
In maart 2019 is Logius lid geworden van XBRL Nederland. Hiermee is Logius de derde belangrijke partij
na ING en SBR Nexus die zich in korte tijd als deelnemer van XBRL Nederland heeft aangemeld.
Logius is de dienst digitale overheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid en biedt
voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening.

23ste XBRL Europe Day
De 23ste XBRL Europe Day zal plaatsvinden op 28 en 29 mei 2019 bij ACPR Banque de France Parijs.
XBRL Europe leden en deelnemers zijn welkom om deel te nemen aan dit evenement. Werkgroepen en
task force sessies over ESEF, SBR, Bank-Insurance en ander XBRL gerelateerde onderwerpen zullen
aan bod komen.
Meer informatie over deze bijeenkomst en registratie is te vinden op de website van XBRL Europe.

ESMA publiceert ESEF taxonomie
De Europese toezichthouder ESMA heeft de definitieve versie van haar taxonomie gepubliceerd. Deze
taxonomie is opgesteld conform de kaders van de Regulatory Technical Standard (RTS) om te komen tot
een Europese uitwisselingsformaat (ESEF). Vanaf 1 januari 2021 moet deze taxonomie door alle
beursgenoteerde ondernemingen in Europa worden gebruikt. Uitwisseling van de jaarrekening aan de
lokale toezichthouder zal dan plaatsvinden in Inline XBRL.
Lees meer >>>

SBR Nexus ontwikkelt SBR Jaarrekening
SBR Nexus (voorheen SBR banken) heeft in samenwerking met alle grote leveranciers van
accountancysoftware de SBR Jaarrekening ontwikkeld. De grootste Nederlandse banken gaan klanten
vanaf maart 2019 vragen om deze nieuwe vorm van SBR-rapportages. De SBR Jaarrekening sluit beter
aan bij het werkproces van de accountant, aldus SBR Nexus.
Lees meer >>>

NT14 SBR gepubliceerd
Logius heeft de NT14 voor SBR op 11 maart jl. gepubliceerd. De bestanden zijn te vinden
onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor uitvragende partij 'SBR' en bij kies bij
stap 2 de rapportage 'NT14 SBR'.
Lees meer >>>

Internationaal seminar SBR: Digitalization and
Reporting Standards
Op 4 juni 2019 organiseren Logius en partners, in samenwerking met XBRL Europe, het internationale
seminar ‘Digitalization and Reporting Standards.
Het seminar in Brussel is gericht op senior vertegenwoordigers van EU lidstaten en internationale
organisaties die verantwoordelijk zijn voor regelgeving in relatie tot rapporteren en digitale uitwisseling
van bedrijfsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de transparantie regelgeving en de hieraan gerelateerde
rapportages.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.
Lees meer >>>

Evenementen
•
•
•

23ste XBRL Europe Day op 28 en 29 mei
2019 in Parijs.
Seminar Digitalization and Reporting
Standards op 4 juni 2019 in Brussel.
Eurofiling Conferentie van 17-19 juni
2019 in Frankfurt.

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.
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