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Workshop 'Creatie XBRL rapport' - een terugblik 

 
Op maandag 23 april jl. heeft de technische workshop "Creatie XBRL 
rapport" plaatsgevonden in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens 
deze workshop zijn circa 40 toehoorders toegesproken over hoe een XBRL 
rapport gemaakt wordt en hoe een XBRL rapport gevalideerd wordt met een 
toelichting op visualisatie. De onderwerpen 'rapportkoppeling in XBRL' en 
'XBRL inlezen en ontvangstsystemen' is verplaatst naar een andere 
workshop. 
 
Lees meer>>> 

 

Workshop 'Toetsen XBRL document' 
 
Op dinsdag 29 mei aanstaande organiseert XBRL Nederland opnieuw een 
gratis workshop in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt o.a. besproken aan welke regels een XBRL document 
moet voldoen, het proces van XBRL document versturen naar Digipoort/ BIV 
en de toekomst van XBRL/ SBR. 

 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : Uitleg Formulas en Standard Validation Rules (SVR) 

14:45 uur : Toelichting renderen van een instance document 

15:30 uur : Pauze 

15:50 uur : 
Versturen van XBRL rapport naar Digipoort/ Bancaire 

Infrastructurele Voorzieningen (BIV) 

16:30 uur : Toekomst XBRL/ SBR 

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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Uitgelicht  

Op 29 mei 2012 is er 
een workshop 'Toetsen 
XBRL document' in AC 
De Meern. Meld u nu 
aan voor deze 
workshop! 

 

 

http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/Workshop%20Creatie%20XBRL%20rapport/Creatie%20XBRL%20rapport%20presentaties%2023%20april%202012.pdf
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20'Toetsen%20XBRL%20document'
http://www.xbrl.org/nl


Alfaversie extensie Voorlopige Aanslag Belastingdienst 
gepubliceerd 

 
De Belastingdienst introduceerde in november 2011 twee nieuwe 
berichtstromen in de Nederlandse Taxonomie: het verzoek voorlopige 
aanslag Inkomstenbelasting en het verzoek voorlopige aanslag 
Vennootschapsbelasting. Op 5 april jl. is de alfaversie van deze extensie op 
de Nederlandse Taxonomie 2012, genaamd NT6.2.a.1, gepubliceerd. 
 
Lees meer>>> 

 

BIB+ report gaat volumineuze aanleverstroom richting banken 
opleveren 

 
BIB+ is een report gebaseerd op de bestaande inkomstenbelasting voor 
ondernemers plus een winstbijlage. Dit report maakt onderdeel uit van de 
bankentaxonomie 2012 (BT2012). 
Een intermediair kan voor bijvoorbeeld een eenmanszaak of een zzp'er 
zowel de resultaten van de zakelijke activiteiten als de privé-gegevens van 
zijn klant in één rapportage aan de bank aanbieden. Hierdoor is het report 
zeer geschikt voor de grootste groep ondernemers van Nederlandste 
eenmanszaken en/ of zzp'ers. 
 
Lees meer>>> 

 

Bankentaxonomie 2013 sluit in grote mate aan op 2012 

 
Het FRC wil ervoor zorgen dat intermediairs technisch klaar zijn en 
daadwerkelijk via SBR gaan aanleveren. De belangrijkste wijziging van de 
bankentaxonomie (BT2013) ten opzichte van bankentaxonomie 2012 
(BT2012) is de agro extensie. 
Op 7 augustus a.s. komt de Alpha versie van de bankentaxonomie 2013 uit. 
Dit is de versie van de bankentaxonomie waar alle relevantie marktpartijen 
naar kunnen kijken en op kunnen reageren. Aanvullingen of onjuistheden 
worden verwerkt in de Beta versie, welk op 8 november a.s. wordt 
gepresenteerd. Op 8 december a.s. volgt de definitieve versie van de 
BT2013. 
 
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 

 

 

http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-extensie-voorlopige-aanslag-belastingdienst-gepubliceerd/
http://accountancynieuws.nl/actueel/ict/rapportageportaal-bib-report-gaat-volumineuze.110910.lynkx
http://www.softwarepakket.nl/index.php?http://softwarepakketten.nl/bericht/3914/Bankentaxonomie_2013_sluit_in_grote_mate_aan_op_2012.htm
http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx
mailto:info@xbrl-nederland.nl

