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Workshop 'XBRL en Formulas' 
 
Sinds 1 januari 2013 is XBRL dé standaard voor bedrijven om hun 
aangiften Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting elektronisch in te 
dienen bij de Belastingdienst. In de komende jaren volgt een gefaseerde 
verplichtstelling van XBRL voor de overige rapportages aan de Kamer van 
Koophandel, de Belastingdienst en het CBS. 
 
XBRL Nederland organiseert een speciale workshop voor 
softwareleveranciers en intermediairs om hen te informeren over de 
XBRL standaard en de wijze waarom XBRL Formulas wordt gebruikt voor 
de validatie van berichten. Deze workshop zal op dinsdag 7 mei a.s. in AC 
Meeting Centre Utrecht in De Meern plaatsvinden. 
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 
 
13:30 uur : Ontvangst 
14:00 uur : Opening 
14:05 uur : Verdieping XBRL Formulas Belastingdienst 
14:55 uur : Verdieping XBRL Formulas banken 
15:45 uur : Pauze 
16:15 uur : Praktijk case: assurance- & ratioberekeningen 
16:50 uur : Afsluiting 
 
*N.B. Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen. 
 
Meer informatie over de aanmelding en deelname is te vinden op onze 
website. 
 
26ste XBRL International Conferentie 
 
Van 16 april t/m 18 april a.s. is de 26ste XBRL International Conferentie 
in Dublin. Sprekers die tijdens deze conferentie een lezing verzorgen is 
nu op de website van XBRL International gepubliceerd. Daarnaast is het 
complete programma ook op de website van XBRL International te 
vinden. XBRL Nederland hoopt ook u te mogen ontmoeten tijdens deze 
conferentie! 

 

PWD Streaming Extensie 1.0  
 
De XBRL Standard Board heeft onlangs de Public Working Draft (PWD) de 
XBRL Streaming Extensie 1.0 goedgekeurd. Deze streaming extensie zorgt 
ervoor dat XBRL documenten efficiënt kunnen worden verwerkt op 
stream-basis. 
 
Lees meer>>> 
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Uitgelicht  

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. 

Workshop XBRL en 
Formulas zal op 7 mei 
2013 plaatsvinden bij AC 
Restaurant in De Meern. 

 

 

 

http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/2013/XBRL%20en%20Formulas.pdf
http://conference.xbrl.org/speakers/all
http://conference.xbrl.org/preliminary-program?utm_source=News+Digest+-+29+March&utm_campaign=newsletter&utm_medium=email
http://xbrl.org/news/xii-approves-pwd-streaming-extensions-module-10
http://www.xbrl.org/nl


  
 

Startersguide voor softwareleveranciers 

 
Het SBR Programma heeft een nieuwe XBRL technische startersguide 
gepubliceerd. Deze XBRL technische startersguide is speciaal voor 
softwareontwikkelaars die XBRL/ SBR willen implementeren in hun 
software. In de startersguide is een technische beschrijving van de 
elementen tot de implementatie van XBRL te lezen. 

 
Lees meer>>> 

 

IFRS taxonomie 2013 

 
De IFRS taxonomie 2013 is gepubliceerd. Deze taxonomie is in 
overeenstemming met de standaard van de International Accounting 
Standards Board (IASB) en bevat XBRL tags die vereist zijn voor de 
informatieverstrekking. 
 
Door de IFRS taxonomie hoopt de IFRS te voldoen aan de vraag voor een 
standaard om IFRS informatie te kunnen delen. 
 
Lees meer>>> 

 

Rapport 'SBR kredietrapportages in de praktijk' 
 
Onderzoeksbureau GBNED en XBRL voor accountants hebben een 
onafhankelijke rapport 'SBR kredietrapportages in de praktijk' 
samengesteld. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van 
het FRC (Financiële Rapportage Coöperatief: ABN AMRO, ING en 
Rabobank), softwareleveranciers en gebruikers uit de 
accountancypraktijk. Een exemplaar van het rapport is hier kosteloos op 
te vragen. 

 

MKB onbekend met SBR 
 
Op 7 maart jl. was de seminar 'SBR en het MKB'. Deze bijeenkomst werd 
georganiseerd door het kenniscentrum CAREM en expertisecentrum 
Instant Reporting en circa 78 participanten hebben deze bijeenkomst 
bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst stond het onderzoek die onder 
ruim 1.000 MKB-bedrijven zijn uitgevoerd centraal. De conclusie die uit 
het onderzoek voortvloeit, is dat ruim 80% van het MKB onbekend is met 
SBR, de nieuwe (verplichte) standaard voor onder meer digitale 
belastingaangiften en kredietaanvragen bij banken. De Belastingdienst, 
de Kamer van Koophandel, ING, NBA en MKB-Nederland waren 
uitgenodigd om te reageren op de onderzoeksresultaten tijdens deze 
seminar. Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar. 

  
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. 
 
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. 
 
 

 

http://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/Technische_Starters_Guide_maart_2013.pdf
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/handleiding-startersguide-voor-softwareontwikkelaars-gepubliceerd/
http://www.ifrs.org/Alerts/XBRL/Pages/IFRS-Taxonomy-2013.aspx
http://www.softwarepakket.nl/cmm/swp/aanvraag_download.php?id=51&bronw=2
http://www2.xbrl.org/nl/Publicaties/Onderzoeksrapport%20SBR%20in%20Bedrijf.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=LK&val=213
mailto:admin@xbrl.org


 

 

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 
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