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Nummer 1, 03 februari 2012 
 
XBRL International Conference 
 
Van 20 maart 2012 tot en met 22 maart 2012 is de 24ste XBRL International 
Conference. Deel uw XBRL kennis met anderen en kom te weten wat de 
ontwikkelingen van XBRL zijn. De inschrijving is geopend, dus wees er snel bij 
om verzekerd te zijn van een plaats. Wanneer u voor 15 februari a.s. 
inschrijft krijgt u korting en een gratis Gala Dinner Ticket. Hiermee bespaart u 
maar liefst 250 euro. Wees er snel bij! 
 
Ook kunt u uzelf opgeven en genomineerd worden door het comité van XBRL 
International om tijdens deze conferentie een lezing te geven. U kunt uzelf 
uiterlijk voor 08 februari a.s. opgeven. Dit kunt u doen door het formulier op 
de website in te vullen. Alle sprekers tijdens deze conferentie ontvangen een 
speciale registratie korting van 784 euro. Mis het niet! 

Director of Standards Development 
 
XBRL International is op zoek naar een 'Director of Standards Development' 
die zowel strategische als operationele ondersteuning geeft aan het 
technische bestuur en de werkgroepen van XBRL International. De Director of 
Standards Development begeleid volgens de wensen van de organisaties de 
technische werkzaamheden van de organisaties. Meer informatie over de 
functiebeschrijving is te vinden op de website van XBRL International. 
 
Activiteitenkalender 
 
XBRL Nederland heeft voor het komend half jaar een planning gemaakt waarin 
de geplande activiteiten staan vermeld: 

Activiteit Geplande datum Locatie 
Digitale nieuwsbrief  Maandelijks N.v.t. 
Contentbeheer website XBRL Nederland Continu N.v.t. 
Verdieping: technische workshop # 1 
(Ontwikkelaspecten XBRL) 27 februari 2012 AC De Meern 
Verdieping: technische workshop # 2  
(Ned. Taxonomie Architectuur)* Maart 2012** Omgeving  

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 3 
(XBRL rapporten, tagging, validatie)* April 2012** Omgeving  

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 4 
(BTW-ICP, XBRL en uitvragende partijen) Mei 2012** Omgeving  

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 5 
(Formula)* Juni 2012** Omgeving  

Utrecht** 
Verdieping: technische workshop # 6 
(Dimensions)* Augustus 2012** Omgeving  

Utrecht** 
* Meer informatie over de inhoud en het programma wordt in een volgende editie van de 
nieuwsbrief gepubliceerd.  
** Exacte datum, tijd en plaats worden gepubliceerd in een volgende editie van de digitale 
nieuwsbrief.  
NB: bij voldoende belangstelling zal een bijeenkomst op meerdere data plaatsvinden.  
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Uitgelicht  

Op 27 februari 2012 is er 
een technische workshop 
over de ontwikkelingen van 
XBRL in AC De Meern. Meld 
u nu aan voor deze 
workshop! 

Van 20 maart 2012 tot en 
met 22 maart 2012 vindt 
de 24ste XBRL International 
Conference plaats in Abu 
Dhabi waar XBRL experts 
bij elkaar komen om kennis 
en ontwikkelingen over 
XBRL met elkaar te delen.  

 

 
 

http://conference.xbrl.org/registration/about
https://aicpaconferences.wufoo.com/forms/24nd-xbrl-conference-call-for-presentations/
http://xbrl.org/sites/xbrl.org/files/imce/XII%20Director%20Spec%20-%20Job%20Description.pdf
http://www.xbrl.org/nl


XBRL Developments 
 
Op maandag 27 februari 2012 wordt er door XBRL Nederland een technische 
workshop georganiseerd over de ontwikkelaspecten van XBRL. Tijdens deze 
bijeenkomst zal besproken worden hoe XBRL in Nederland is ontwikkeld en 
waar XBRL naar toe zal gaan.  
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 
 
13.30 uur : Ontvangst  
14.00 uur : Opening 
14.05 uur : Concepten XBRL in SBR 
14.30 uur : SBR/ XBRL 
15.00 uur : Taxonomie uitvragende partijen 
16.00 uur : Pauze 
16.20 uur : Beheer XBRL rapport 
16.30 uur : Voorbeelden beheer XBRL rapporten 
17.00 uur : Afsluiting 
   *Eventuele wijzigingen van het programma 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. 

Predicaten 'SBR voor banken' 
 
Op 25 januari jl. zijn de eerste predicaten 'SBR voor banken' uitgereikt door 
het FRC; een initiatief van AMN AMRO, Rabobank en ING voor de aanlevering 
van kredietrapportages via SBR aan Flynth (voorheen GIBO Groep en Flynth 
adviseurs en accountant), Ketelaar Accountancy en Belastingadviseurs, 
AccountView en Pro Management. De XBRL technologie van Pro Management 
is mede mogelijk gemaakt door het software platform, genaamd xbrlOne 
platform, van Semansys. 
 
Lees meer>>> 

SBR rapportages NT 2012 
 
Sinds 01 januari jl. is de NT 2012 beschikbaar en operationeel. Alle relevante 
SBR- rapportages kunnen per direct met deze taxonomie ingezonden worden 
via Digipoort aan de Belastingdienst en CBS. Vanwege 
automatiseringsproblemen zijn de Kamer van Koophandel rapportages een 
uitzondering. Voor de Kamer van Koophandel rapportages kan tijdelijk de NT 
2011 gebruikt worden. 
 
Lees meer>>> 

In de toekomst vooringevulde aangifte 
 
De overheid heeft aangegeven dat zij bereid is om na 2014 het retourverkeer 
naar de intermediairs, waaronder de Vooringevulde Aangifte 
Inkomstenbelasting (VIA) te optimaliseren. De VIA is nu al beschikbaar voor de 
particuliere markt, maar nog niet voor de intermediairs. 
 
Eerder is al aangegeven dat aangiften inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting over het jaar 2012 uitsluitend op basis van SBR -XBRL 
via Digipoort kunnen worden ingediend. De bedoeling is om vanaf aangiftejaar 
2012 de elektronische aanslagen eveneens via SBR aan de intermediairs te 
versturen. 
 
Lees meer>>> 
 
 

mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl
http://www.semansys.com/
http://www.rapportageportaal.nl/upl/Persbericht_FRC_26-1-2012_Predicaten.pdf
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/vanaf-1-januari-2012-inzenden-met-nt-2012/
http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/In+toekomst+mogelijk+vooringevulde+aangifte+voor.aspx
http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/In+toekomst+mogelijk+vooringevulde+aangifte+voor.aspx


 
Informatiebehoefte SBR onder intermediairs groot 
 
In oktober 2011 heeft het SBR Programma in samenwerking met de 
Belastingdienst een nulmeting laten uitvoeren naar de naamsbekendheid en 
informatiebehoefte over SBR. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat veel intermediairs van SBR hebben gehoord, 
maar slechts een klein deel weet wat SBR precies inhoudt. 
 
Meer kosten voor intermediair door certificaten 
 
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor de tweede maal de kosten van 
PKIoverheid service-certificaten onderzocht. Deze certificaten zijn nodig om 
elektronisch XBRL rapporten uit te wisselen met de overheid en banken. Op 
dit moment bieden Digidentity, ESG de elektronische signatuur, KPN en 
Quovadis de certificaten aan.  
 
KPN rekent 825 euro voor een drie jarige PKIoverheid certificaat met 
daarnaast een eenmalige PKIoverheid abonneeregistratie die 125 euro kost. 
Voor een fiscaal intermediair bedragen de kosten voor een certificaat 950 
euro exclusief BTW, wat uitkomt op 300 euro per jaar. In de terugblik door 
Logius van de SBR-voorlichtingsbijeenkomsten, die eind 2011 in het land zijn 
gehouden, wordt gesproken over kosten van rond de 600 euro voor drie jaar, 
wat uitkomt op 200 euro per jaar. 
 
Bij de aanschaf van de certificaten is het belangrijk om te kijken naar de 
kosten per aanbieder. 
 
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/werken-met-sbr/onderzoek-informatiebehoefte/
http://www.softwarepakket.nl/index.php?http://www.softwarepakketten.nl/bericht/3745/Certificaatkosten_in_het_XBRL_tijdperk_op_een_rij_gezet_fors_meer_kosten_voor_fiscaal_intermediair.htm
http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx
mailto:info@xbrl-nederland.nl

