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SBR taxonomie XBRL Finland 
 
Onlangs heeft XBRL Finland haar eerste versie van de SBR taxonomie ter 
beoordeling en commentaar gepubliceerd. De taxonomie omvat 
financiële rapportages, belastingaangiften, statistiek rapportages voor 
Naamloze Vennootschappen, Coöperaties, Partnerschappen, 
Commanditaire Vennootschappen en zelfstandigen. U kunt uw 
commentaar over de SBR taxonomie sturen naar XBRL Finland. 
  
NBA-taxonomie 1.0  
 
De SBR Assurance aanpak is per 14 februari jl. door het SBR Beraad 
goedgekeurd. XBRL Nederland is betrokken bij de informatie- en 
consultatie activiteiten van de SBR Assurance aanpak. 
 
Als eerste belangrijke stap naar het afgeven van accountantsverklaringen 
in XBRL (verder SBR assurance aanpak) is de NBA-Taxonomie 1.0 gereed 
gekomen. Voordat de volgende stap naar een model voor 
accountantsverklaring kan worden gezet is uw input nodig. Denk daarom 
mee over de methoden en technieken die straks uw dienstverlening 
mede bepalen en geef uw reactie over de NBA-Taxonomie 1.0. 
 
Lees meer>>> 

 

FRC reikt 20 nieuwe predicaten 'SBR voor banken' 
 
Twintig bedrijven - softwareleveranciers, accountants- en 
administratiekantoren- hebben op 4 februari jl. het predicaat 'SBR voor 
banken' ontvangen van het FRC (Financiële Rapportage Coöperatief). FRC 
is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. Partijen komen voor dit 
predicaat in aanmerking als zij succesvol participeren in de integrale 
ketentest 'SBR voor banken'. Deelnemers van XBRL Nederland die tot nu 
toe een predicaat 'SBR voor banken' hebben ontvangen zijn AccountView 
Business Software (brons), CaseWare (brons), KPMG (brons), Semansys 
Technologies (zilver), Grant Thornton (brons) en Visma Software (zilver). 
 
Lees meer>>> 

 

Update PWD Table Linkbase specificatie 
 
De Public Working Draft (PWD) van de Table Linkbase specificatie is 
geüpdatet. De specificatie is de oplossing voor complexe render 
vraagstukken. Dit werk heeft zich ontwikkeld met use-casus uit 
verschillende Europese high-profile projecten. 
 
De PWD vertegenwoordigd een belangrijke stap voorwaarts in de looptijd 
van deze specificatie. Projecten die naar deze specificatie verwijzen 
dienen bijwerkt te worden naar de recentste versie van deze 
specificatie. De PWD van de Table Linkbase specificatie is hier te vinden. 
XBRL International moedigt iedereen aan om feedback over de ervaringen 
van deze specificatie en extra use-casus te rapporteren aan de Rendering 
Working Group. 
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Uitgelicht  

7 maart 2013 seminar 'SBR en 
het MKB'. 
 
19 maart 2013 praktijkdag 
ICT: SEPA, SBR en uw bank. 
 
Van 16 april t/m 18 april 
2013 zal de 26ste XBRL 
International Conferentie 
plaatsvinden in Dublin waar 
experts opnieuw hun kennis 
over XBRL met elkaar delen. 
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Praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank 
 
Op dinsdag 19 maart a.s. organiseren ICT Accountancy en GBNED de 
bijeenkomst 'praktijkdag ICT: SEPA, SBR en uw bank'. Tijdens deze 
praktijkdag komen twee belangrijke thema's aan de orde die betrekking 
hebben op ICT en het betalingsverkeer; namelijk SEPA/ IBAN en SBR/ 
XBRL. Informatie over het programma, de kosten en de inschrijving zijn 
hier te vinden.  
 

Bankentaxonomie 2013 operationeel 
 
Sinds 18 februari jl. kunnen intermediairs kredietrapportages aanleveren 
volgens de nieuwe bankentaxonomie, namelijk de BT 2013. De BT 2013 is 
een verfijnde versie van de BT 2012.1 waarmee rapportages op 
commerciële grondslag voor kleine rechtspersonen bij de banken aan te 
leveren mogelijk maakt. Verder is de opzet voor tussentijdse rapportages 
gewijzigd. De bankentaxonomie is een extensie op de Nederlandse 
taxonomie (NT) die wordt gehanteerd om financiële gegevens uit te 
wisselen tussen ondernemingen en overheid. 
 
Lees meer>>> 
 
SBR selectietool 2013 voor KvK-rapportages online 
 
De SBR selectietool voor het financiële verslaggeving domein is al twee 
jaar op rij de meest bezochte pagina. Gezien de in productie name van 
de NT 2013 (7.0) per januari jl. is nu een update van deze selectietool 
beschikbaar. De SBR selectietool geeft inzicht in de beschikbare 
documenten en de benodigde rapportagevorm voor het financiële 
verslaggevingsdomein. De tool is bedoeld om opstellers van 
jaarrekeningen te helpen in de selectie van een geschikte rapportage. 
 
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. 
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