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Workshop 'Taxonomie Architectuur' - een terugblik 

 
Op maandag 26 maart jl. heeft de workshop 'Taxonomie Architectuur' 
plaatsgevonden in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Circa 60 
toehoorders werden toegesproken over de Nederlandse Taxonomie 
Architectuur (NTA), bankentaxonomie, Financial Reporting Instance 
Standards (FRIS) en XBRL en duurzaamheid. De bijeenkomst was zeer goed 
verlopen en het publiek was enthousiast over de bijeenkomst.  
 
Lees meer>>>  

 

Brochure 'Introductie XBRL 

 
XBRL Nederland heeft een nieuwe brochure uitgebracht; namelijk 
"Introductie XBRL". Hierin is te lezen wat XBRL is en wat de voordelen zijn 
van deze standaard. Ook komt naar voren welke rol XBRL in Nederland 
inneemt en wat XBRL betekent voor ondernemers, intern gebruik en 
ontvangende partijen. 

 

Workshop 'Creatie XBRL rapport' 
 
Op maandag 23 april aanstaande organiseert XBRL Nederland een gratis 
workshop in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt besproken hoe een XBRL rapport gemaakt wordt en hoe 
een XBRL rapport gevalideerd wordt met een toelichting op de visualisatie. 
Ook wordt het inlezen van een XBRL rapport en de verwerking hiervan 
behandeld met een uitleg over het koppelen van rapporten in XBRL. 

 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : Uitleg XBRL rapport maken 

14:45 uur : Uitleg validatie en toelichting visualisatie 

15:30 uur : Pauze 

15:50 uur : Uitleg hoe XBRL rapport inlezen en ontvangstsystemen 

16:30 uur : Toelichting rapportkoppeling in XBRL 

17:00 uur : Afsluiting 

*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen. 

Aannmelden  
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding 

ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving. 
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Implementation Technical Standards 

 
In de nieuwsbrief van februari jl. was te lezen dat XBRL International bezig 
was met het antwoord aan het EBA over de Implementation Technical 
Standards (ITS) van toezicht rapportage- eisen voor instellingen (CP50). 
Hierover is meer bekend. Het document is hier te vinden. 

 

Jaarrekening XBRL International 2011 

 
XBRL International heeft eind maart haar jaarrekening over het jaar 2011 in 
XBRL- formaat vrijgegeven. De jaarrekening 2011 en andere jaarrekeningen 
is te vinden op de website van XBRL International. 
 
Lees meer>>> 

 

GRI lanceert XBRL-taxonomie voor 
duurzaamheidsverslaggeving 

 
Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft een XBRL-taxonomie gepubliceerd 
voor het taggen van duurzaamheidsdata in rapportages. Hiermee wordt het 
voor de gebruikers van deze informatie, waaronder regelgevers, 
investeerders en analisten eenvoudiger om gegevens te traceren en te 
analyseren. 
 
Lees meer>>> 

 

Nieuwe IFRS taxonomie 

 
Op 29 maart jl. is door het International Financial Reporting Standards (IFRS) 
een nieuwe taxonomie 2012 uitgegeven. De IFRS taxonomie is de XBRL 
weergave van de IFRS-normen, inclusief International Accounting Standards 
(IAS), interpretaties en de IFRS voor kleine en middelgrote organisaties. De 
IFRS taxonomie bevat de XBRL-tags voor IFRS informatieverplichtingen. 
 
Lees meer>>> 
 
Europees Parlement stelt verplichtstelling XBRL vanaf 1 
januari 2018 voor 

 
Het Europees Parlement, Committee on Economic and Monetary Affars 
(ECON), heeft het concept advies gepubliceerd van de Europese Commissie 
over richtlijnen voor jaarrekeningen van administratieve verwerking en 
verslaggeving. Deze richtlijn is gericht op beursgenoteerde, kleine en 
middelgrote organisaties. 

Het Parlement heeft in tegenstelling tot de Commissie specifiek en 
uitgebreid verwezen en verzekerd dat de maatregelen voor XBRL zal leiden 
tot kostenbesparingen, standaardisatie en het kunnen hergebruiken van 
gegevens. Elektronische rapportages en standaardisatie van XBRL zou zeer 
voordelig zijn voor de Unie en het vergemakkelijkt de oprichting van one-
stop-shop rapportage systemen. Het Parlement stelt voor om XBRL vanaf 1 
januari 2018 verplicht te stellen na een grondige voorbereiding en testfase. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uitgelicht  

Op 23 april 2012 is er 
een technische 
workshop over het 
creëren van een XBRL 
rapport in AC De Meern. 
Meld u nu aan voor 
deze workshop! 

IFRS Taxonomy Annual 
Convention zal dit jaar 
plaatsvinden op 25 april 
2012 in Londen. 

 

 

http://www2.xbrl.org/nl/EBA_answers_IT_XBRL.pdf
http://www.xbrl.org/financial-statements-0?utm_source=XII+Financials+in+XBRL&utm_campaign=Certification&utm_medium=email
http://xbrl.org/news/xii-releases-financials-xbrl
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/gri-lanceert-xbrl-taxonomie-voor.109542.lynkx?PostedField%5Bkeyword%5D=gri&Confirmed=Zoeken
http://www.ifrs.org/NR/exeres/49F79968-7E19-411C-8098-D7ED94EB9891.htm


NBA komt met taxonomie voor accountantsverklaring in XBRL-
formaat 

 
De NBA is bezig met de ontwikkeling van een NBA-taxonomie, waarin de 
tekst van de diverse accountantsverklaringen voor controle, beoordelen en 
samenstellen gestructureerd en gestandaardiseerd opgenomen zijn. Met 
deze NBA-taxonomie zijn accountants straks in staat om een verklaring in 
XBRL-formaat op te stellen die onlosmakelijk gekoppeld is aan de SBR-
rapportage waarop de verklaring van toepassing is. 
 
Lees meer>>>  

 

Intermediairs hebben zowel KPN-BAPI certificaat en 
PKIoverheid services certificaat nodig 

 
Om elektronische aangifte via het BAPI-kanaal van de Belastingdienst te 
kunnen doen moeten intermediairs beschikken over een geldig BAPI 
certificaat. De BAPI certificaten die door Diginotar zijn uitgegeven moeten 
vervangen worden door nieuwe BAPI certificaten van KPN. Per 1 juni a.s. is 
het KPN-BAPI certificaat het enige geldige certificaat waarmee ondernemers 
en belastingconsulenten (belasting)aangifte kunnen doen via het BAPI-kanaal 
van de Belastingdienst. 
Het onderzoeksbureau GBNED heeft daarom het gratis rapport "Overgang 
van BAPI naar Digipoort SBR/XBRL" geschreven. Hierin wordt uitgebreid 
ingegaan op de overgang van BAPI naar Digipoort en is er een overzicht van 
de benodigde certificaten met een nadere uitleg hiervan. 
 
Lees meer>>> 
 
Belastingdienst komt met vangnet voor problemen met 
verwisselen BAPI certificaten 

 
Binnenkort komt de Belastingdienst met een vangnetregeling die 
intermediairs moet helpen bij softwareproblemen als gevolg van het 
vervangen van BAPI certificaten. Tot nu toe hebben zich al veel 
intermediairs bij KPN gemeld voor een abonneeregistratie. Het aantal 
daadwerkelijke aanvragen voor de BAPI certificaten is echter nog laag. 
 
Lees meer>>> 
 
Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief  
 
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 
U kunt zich afmelden door op de knop onderaan deze nieuwsbrief. 
Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via het formulier op onze 
website. 

 

Over XBRL  
 
XBRL is een universele computertaal die het mogelijk maakt om financiële 
rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen met bijvoorbeeld 
banken, de Belastingdienst en de accountant. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
financiële gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd 
worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 

 

 

Stichting XBRL Nederland - Postbus 275 - 2700 AG Zoetermeer - tel: +31 (0)79- 363 8109 
info@xbrl-nederland.nl 
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