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Workshop 'XBRL en ontvangende partijen' - een terugblik 
 
Op dinsdag 26 juni jl. heeft de workshop "XBRL en ontvangende partijen" 
plaatsgevonden in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze 
workshop zijn circa 22 toehoorders toegesproken over taxonomieën 
overheid (KvK), commerciële taxonomieën (banken) en toepassingen 
XBRL en ontvangstsystemen. Het onderwerp 'impact voor gebruikers door 
jaarlijkse versies van de taxonomie' is verschoven naar de volgende 
workshop. 
 
Lees meer>>> 
 
Workshop 'Ontwikkelingen door XBRL' 
 
Op woensdag 26 september aanstaande organiseert XBRL Nederland 
opnieuw een gratis workshop in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op de taxonomie van de 
overheid (Belastingdienst), gebruik en voordelen van Inline XBRL ( iXBRL), 
mappen van XBRL taxonomieën en de impact voor gebruikers door 
jaarlijkse versies van de taxonomie.  
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : Uitleg taxonomieën overheid (Belastingdienst) 

14:45 uur : Toelichting waarom iXBRL en voordelen van iXBRL 

15:30 uur : Pauze 

15:50 uur : Toelichting mappen van XBRL taxonomieën in de software 

16:30 uur : Uitleg impact voor gebruikers jaarlijkse versies taxonomie 

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. 
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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! 
 
 

http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/Workshop%20XBRL%20en%20ontvangende%20partijen/XBRL%20en%20ontvangende%20partijen%2026%20juni%202012.pdf
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20'Ontwikkelingen%20door%20XBRL'
http://www.xbrl.org/nl


Activiteiten voorjaar - een terugblik 

 
In het afgelopen half jaar heeft XBRL Nederland een viertal workshops 
georganiseerd voor softwareleveranciers en geïnteresseerden m.b.t. de 
standaard XBRL. De bijeenkomsten zijn door ruim 120 identieke 
bezoekers bezocht. Alle bijeenkomsten zijn succesvol verlopen en XBRL 
Nederland ziet graag iedereen terug tijdens de workshops die in het 
najaar worden georganiseerd. XBRL Nederland bedankt ook alle 
uitgenodigde experts die een lezing hebben verzorgd tijdens de 
workshops in het voorjaar. 
 
Activiteitenkalender XBRL Nederland 
 
XBRL Nederland heeft onlangs een planning gepubliceerd met de 
geplande activiteiten voor het najaar 2012. Kijk in deze planning om 
geen activiteiten van XBRL Nederland te missen. 
 
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). Onlangs zijn de bedrijfsgegevens 
van de volgende deelnemers op de website van XBRL Nederland te 
vinden: 
 
- BDO accountants & adviseurs; 
- CaseWare Nederland BV; 
- Deloitte; 
- Exact Software Nederland BV; 
- Expressive Dynamics BV; 
- Grant Thornton; 
- Instant Reporting (Hogeschool van Amsterdam); 
- Reeleezee; 
- Register Belastingadviseurs; 
- Topicus Finan BV. 
 
Meer informatie is op de website te vinden. 
 
XBRL trainingen 
 
XBRL Nederland heeft in samenwerking met het overheidsprogramma SBR 
een onderzoek gedaan naar de beschikbare XBRL trainingen in de markt 
om de markt te helpen met de implementatie van SBR/ XBRL. Uit 
onderzoek is gebleken dat momenteel tien organisaties een XBRL training 
aanbieden. Kijk op de website van XBRL Nederland voor de organisaties 
die XBRL trainingen aanbieden en voor een omschrijving van de 
desbetreffende training. 
 
Betaversie extensie Voorlopige Aanslag Belastingdienst 
 
In 2011 heeft de Belastingdienst twee nieuwe berichtstromen in de 
Nederlandse Taxonomie geïntroduceerd: het verzoek voorlopige aanslag 
Inkomstenbelasting en het verzoek voorlopige aanslag 
Vennootschapsbelasting. Op 5 juni jl. is de betaversie van deze extensie 
gepubliceerd, genaamd NT6.2.b.1. 
 
Lees meer>>> 
 
Quick fix Nederlandse Taxonomie 2012 

 
Gebruikers van de Nederlandse Taxonomie 2012 hebben fouten ontdekt 

Van 6 t/m 8 november 
a.s. vindt de 25ste 
XBRL International 
Conference plaats in 
Tokio waar expert bij 
elkaar komen om 
kennis en 
ontwikkelingen over 
XBRL met elkaar te 
delen. 

 

 

http://www2.xbrl.org/nl/Activiteitenkalender%200.3.pdf
http://www.xbrl.org/nl
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=SSLK&val=13
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=LK&val=205
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-extensie-voorlopige-aanslag-belastingdienst-gepubliceerd/


bij het communiceren van de landencodes. Hierdoor moet voor degenen 
die met de Belastingdienst rapportage Inkomstenbelasting 2011 of 
Inkomstenbelasting verkort 2011 werken een schema worden aangepast. 
Deze wijziging geldt voor de Nederlandse Antillen, België, Curaçao en St. 
Maarten. 
 
Lees meer>>> 
 
Inschrijving SBR voorlichtingsdagen 2012 
 
Het SBR organiseert in de maanden september en oktober 2012 
voorlichtingsdagen voor intermediairs, accountants, boekhoud- en 
administratiekantoren en fiscaal adviseurs. Inschrijven voor de 
voorlichtingsdagen is al mogelijk. Deelname hieraan is kosteloos.  
 
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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http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/quick-fix-nederlandse-taxonomie-2012/
http://logius.m16.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=mB8RREeaCI&wpMessageId=10580&userId=31300089&command=viewPage&activityId=31323609&encId
http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx
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