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XBRL International 

• Meer dan 600 publieke en private organisaties zijn lid 

• 28 jurisdicties 

• Ongeveer 100 verschillende implementaties afgerond 
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Strategienota 2014 - 2016 

• Strategische drivers 

– Verdere uitrol SBR programma 

– Plasterk 2017 

– Besluit inzake gebruik XBRL bancaire stroom 

– Ontstaan bedrijfs-/ branche-extensies 

– Transparantie richtlijn 2020 



Strategische richting (1) 

• Internationale ontwikkelingen 

– Afgelopen jaren veelal gericht op nationale ontwikkelingen 

– Nu extra aandacht op wereld niveau 

• Pushing van de SBR oplossing 

• Pushing van de NBA oplossing 

• Vertegenwoordiging in the Board XII 

• Vertegenwoordiging in commissie deelnemers 

– Nu extra aandacht Europees niveau 

• Transparantie richtlijn 

• Bancaire sector 

 



Strategische acties 2014 – 2016 (1) 

• Internationale ontwikkelingen 

– Bijdrage leveren aan XII governance structuur 

– Conceptuele bijdrage leveren voor toepassing van XBRL-GL 

– Bijdrage leveren aan XBRL Europe voor de implementatie 

van XBRL/SBR in de EU 

– IFAC en AICPA bewerken om de NBA oplossing in de 

regelgeving op te nemen 

– Conceptuele bijdrage leveren bij de ontwikkeling van: 

• Continuous monitoring en auditing 

• Continuous assurance 

• Assurance by default 

 

 



Strategische richting (2) 

• Verbreding kennis en kunde 

– Overleg SBR programma over verbreden kennis en kunde 

– Overleg voeren met brancheorganisaties van intermediairs 

over permanente educatie 

– Overleg voeren over het opnemen van XBRL in opleidingen 

– Verzorgen van seminars voor ondernemingen 

– Verzorgen van workshops voor softwareleveranciers 



Strategische acties 2014 – 2016 (2) 

• Verbreding kennis en kunde 

– Sneller informatie krijgen en verstrekken omtrent nieuwe 

ontwikkelingen binnen SBR en XII 

– Voorlichting geven aan softwareleveranciers, intermediairs 

en ondernemingen over toepassingsmogelijkheden van 

XBRL voor interne en externe rapportages 

– Intensief bewerken van het onderwijsveld. 

 



Strategische richting (3) 

• Certificeren van taxonomieën en extensies 

– Ontwikkelen criteria voor het certificeren 

– Ontwikkelen criteria voor de accreditatie van certificeerders 

– Afgeven van certificaten 

 

 

• Het realiseren van een Trusted Taxonomy Centre voor de 

opslag van Taxonomieën bij voorkeur gecertificeerde. 

 



Strategische acties 2014 – 2016 (3) 

• Certificeren van taxonomieën en extensies 

– Opzetten van een certificatie framework 

– Opzetten van een Trusted Taxonomy Centre 

– Nationaal en internationaal communiceren van het bestaan 

van het TTC en de certificatie  

– Het laten uitvoeren van certificatie onderzoeken. 

– Het waarde geven aan het certificaat:  

 

“Zeker XBRL taxonomie” 
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