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Welkom XBRL Turkije 

 
Wij verwelkomen XBRL Turkije als een XBRL jurisdictie. Met deze 
toetreding krijgt XBRL in Turkije haar status voor digitale zakelijke 
rapportages om lastenverlichting voor bedrijven mogelijk te maken. 
 
Lees meer>>> 
 

Publicatie gesubsidieerde projecten 

 
Zoals eerder aangekondigd subsidieert XBRL Nederland projecten om de 
ontwikkelingen en informatie over de toepassingsmogelijkheden van 
XBRL te stimuleren. Afgeronde projecten kunnen deelnemers 
terugvinden onder het kopje 'Projecten'. Deelnemers dienen wel ingelogd 
te zijn. 
 
Afgeronde projecten zijn van de HvA (Hogeschool van Amsterdam) en 
Semansys in samenwerking met TNO Twente. Het project van de HvA is 
inmiddels al op de website beschikbaar en het project van Semansys en 
TNO Twente zal spoedig op de website van XBRL Nederland geplaatst 
worden.  
 

NT 8.0 definitief 
 
Het SBR Programma heeft de definitieve NT 2014 (Nederlandse 
Taxonomie) onder de naam NT 8.0 gepubliceerd.  De NT 8.0 bevat de 
volledige bestandenset voor de Belastingdienst, CBS en de KvK en is 
voorzien van instances, versioninginformatie en gebruikersdocumentatie. 
 
Met ingang van 2014 moet de aangifte omzetbelasting en opgaaf ICP in 
XBRL worden opgesteld om deze vervolgens elektronisch aan de 
Belastingdienst te sturen. 

  
Lees meer>>> 

 

Quick fix NT 2013 

 
Voor de NT 2013 (Nederlandse Taxonomie) is een quick fix beschikbaar. 
De Belastingdienst heeft intern een fout in de NT 2013 geconstateerd en 
heeft besloten om op de bestaande taxonomie een quick fix uit te voeren 
om deze omissie te repareren. 
 
Lees meer>>> 
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Uitgelicht  

Conferentie 'Zeker met 
SBR in de Cloud' op 29 
januari 2014 bij de NBA. 

De 27ste XBRL 
International Conferentie 
zal van 9 juni 2014 t/m 11 
juni 2014 plaatsvinden in 

Orlando.  
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http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=MLK&val=66
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/nederlandse-taxonomie-80-definitief/
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/quick-fix-nederlandse-taxonomie-2013/
http://app.budgetmailer.com/newsletters/edit/design#Conferentie HvA
http://www.xbrl.org/nl


SBR Assurance Groenboek gepubliceerd door NBA 

 
De NBA heeft een Groenboek voor SBR Assurance gepubliceerd. In het 
Groenboek worden de zes stappen van SBR Assurance uitgelegd. Deze 
zijn de ontvangst van een verantwoordingsinstance, de 
(controle)werkzaamheden die een accountant moet verrichten, de 
verklaring die in XBRL wordt opgesteld, de ondertekening door de 
organisatie zelf, het koppelen van de verantwoordingsinstance aan de 
verklaring samen met het digitaal ondertekenen van de verklaring en de 
deponering. 
  
Lees meer>>> 

 

Conferentie: 'Zeker met SBR in de Cloud' 
 
Het expertisecentrum Instant Reporting en het kenniscentrum CAREM van 
de HvA (Hogeschool van Amsterdam) organiseren in samenwerking met 
de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) opnieuw een 
conferentie over SBR. De conferentie 'Zeker met SBR in de Cloud' zal 
plaatsvinden op 29 januari 2014 bij de NBA. Deelname aan deze 
conferentie is kosteloos en voor iedereen. Deelnemers ontvangen 3 PE-
uren voor deze bijeenkomst. 
 
Bezoek de website van Instant Reporting voor meer informatie. 

 

Prettige feestdagen 
 

 
XBRL Nederland wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en 
ondernemend 2014! Wij zien u graag op de workshops die wij in 2014 
zullen gaan organiseren. 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 
 
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijft u dan 
in voor de XBRL International nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar 
admin@xbrl.org. 

 

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