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Subsidiëring projecten 
 
Om de ontwikkeling en informatie over de toepassingsmogelijkheden 
van XBRL te stimuleren is XBRL Nederland voornemens projecten te 
subsidiëren met subsidies welke evenwel geen commerciële bedragen 
zullen zijn. XBRL Nederland roept haar deelnemers op om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken door projectvoorstellen bij het bestuur 
van XBRL Nederland in te dienen. Projectvoorstellen kunnen ingediend 
worden via info@xbrl-nederland.nl. Alleen projectvoorstellen van 
deelnemers van XBRL Nederland zullen worden geaccepteerd. 
 
Lees meer>>>  
 
Informatie deelnemers XBRL Nederland 

 
XBRL Nederland biedt haar deelnemers nu als extra service de 
gelegenheid om bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen op de website 
van XBRL Nederland (www.xbrl.org/nl). Informatie over Visma Software 
is onlangs beschikbaar. 
 
Insturen onderwerpen 25ste XBRL International 
Conferentie 
 
Van 6 tot en met 8 november a.s. vindt de 25ste XBRL International 
Conferentie plaats in Yokohama (Japan). XBRL International is op zoek 
naar projectleiders, regelgevers, etc. die hun kennis willen delen 
tijdens deze conferentie. Ideeën voor tracks en presentaties kunnen 
hier ingestuurd worden. 
 
Lees meer>>> 
 
Belastingdienst stelt SBR als norm  
 
SBR (Standard Business Reporting) is een methode voor het 
samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Het aanleveren 
van financiële berichten verloopt via een beveiligd kanaal van de 
overheid: Digipoort. De Belastingdienst sluit zich hierbij aan. 
 
Vanaf 1 januari 2013 vervangt de Belastingdienst stap voor stap het 
BAPI-kanaal door Digipoort. Te beginnen bij de aangiften 
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012. Vanaf 1 
januari 2013 zijn deze aangiften alleen nog mogelijk met SBR. De 
aangifte omzetbelasting en de opgaaf intracommunautaire prestaties 
zal vanaf 1 januari 2014 met SBR verplicht worden. 
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Uitgelicht  

Op 26 september 2012 is er 
een workshop 
'Ontwikkelingen door XBRL' 
in AC De Meern. Meld u nu 
aan voor deze workshop! 
 
Van 6 t/m 8 november a.s. 
vindt de 25ste XBRL 
International Conference 
plaats in Yokohama waar 
expert bij elkaar komen om 
kennis en ontwikkelingen 
over XBRL met elkaar te 
delen. 
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Kijk op de website van de Belastingdienst om te zien wat er zal 
veranderen om te kunnen werken met SBR. 
 
Alfaversie NT2013 gepubliceerd 
 
Het SBR programma heeft de eerste alfa versie van de NT 7.0 
(Nederlands Taxonomie) voor het jaar 2013. De officiële releasedatum 
van een nieuwe NT zal rond 1 december a.s. zijn. 
 
De alfaversie bevat alleen de rapportages bestemd voor 
Belastingdienst, waaronder de aangiften inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting 2012. Ook bevat de NT de eisen omtrent de 
uitstelregeling IB/ VpB, de aangifte OB en opgave ICP over 2013. 
 
Lees meer>>> 

 
Aansluit Suite Digipoort 
 
Softwareleveranciers die hun producten geschikt maken voor het 
maken en aanleveren van SBR-rapportages hebben de beschikking over 
de Aansluit Suite Digipoort. Dit is een online omgeving die alle 
benodigde specificaties bevat voor een succesvolle aansluiting op 
Digipoort. 
 
Lees meer>>> 
 
Eigen PKI-overheidscertificaat noodzakelijk voor 
intermediairs 
 
Vanaf 1 september 2012 is het voor intermediairs die al in productie 
aanleveren niet meer mogelijk om aan te leveren aan de BIV (Bancaire 
Infrastructurele Voorziening) op certificaat van de portaalleverancier. 
Intermediairs die berichten in productie aanleveren aan de BIV moeten 
vanaf 1 september 2012 ondertekend worden met een eigen 
organisatie gebonden ofwel services certificaat. 
 
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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