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Terugblik workshop "SBR Assurance oplossingen" 

 
Om softwareleveranciers en intermediairs te ondersteunen bij de 
SBR/XBRL rapportageverplichtingen heeft XBRL Nederland op 28 mei jl. 
een workshop georganiseerd over "SBR Assurance oplossingen". Tijdens 
deze workshop werden de aanwezigen geïnformeerd over SBR Assurance 
(Huub Lucassen, EY), Validatie en Normatieve Presentatie (Paul Snijders, 
Semansys Technologies) en de pilot SBR Assurance (Henk Gingnagel, 
Capgemini). De middag werd afgesloten met een presentatie over de 
impact van de voorgestelde SBR Assurance aanpak op de software en 
softwareleveranciers (Frank Jonker, CreAim). 
 
Deelnemers van XBRL Nederland kunnen de gegeven presentaties vinden 
op de website van XBRL Nederlander onder ‘Members Area’. Deelnemers 
dienen hiervoor wel in te loggen. 
 
Strategienota XBRL Nederland 2014 - 2016 

 
Het Bestuur van XBRL Nederland heeft een strategienota voor de jaren 
2014 - 2016 vastgesteld. In de strategienota is te lezen wat XBRL 
Nederland aan activiteiten op de planning heeft staan voor de jaren  
2014 - 2016. De strategienota van XBRL Nederland is hier te vinden. 
 
Seminar "Benchmarking met SBR voor het MKB" 

 
Op 15 mei jl. hebben kenniscentrum CAREM en het expertisecentrum 
Instant Reporting de seminar "Benchmarking met SBR voor het MKB" 
georganiseerd. Hans Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland, was 
dagvoorzitter van deze seminar. 
 
Tijdens deze seminar zijn de onderzoeksresultaten uit het project "SBR 
in bedrijf" gepresenteerd en besproken. Zo is uit onderzoek gebleken dat 
ruim 90% van de Nederlandse brancheorganisaties aan benchmarking 
doet om de bedrijfsvoering van de aangesloten MKB'ers te verbeteren. 
80% zou frequenter willen benchmarken, maar het opvragen en 
vergelijken van de financiële gegevens kost veel tijd. SBR (Standard 
Business Reporting), de nieuwe verplichte standaard voor het digitaal 
aanleveren van o.a. jaarrekeningen, kredietaanvragen en 
belastingaangiften, biedt de oplossing om frequenter en meer te 
benchmarken. 
 
Lees meer>>> 
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Uitreiking XBRL Scriptie Award 

 

 
 
Tijdens de seminar "Benchmarking met SBR voor het MKB" is door Hans 
Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland, de eerste XBRL Nederland 
Scriptie Award uitgereikt. Deze uitreiking heeft betrekking op de 
geschreven scripties in de periode 1 november 2011 tot 1 november 
2013. De XBRL Scriptie Award wordt jaarlijks uitgeloofd voor de beste in 
het afgelopen 24 maanden verschenen afstudeerscripties over (het 
gebruik van) XBRL in de ruimste zin des woords. De ingezonden scripties 
werden door het bestuur van XBRL Nederland beoordeeld op originaliteit, 
wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie.  
 
Van de scripties die in de afgelopen periode zijn ingezonden voldeed de 
master scriptie van Xian Cheng Leow aan de gestelde eisen. Met zijn 
masterscriptie onder de titel "The impact of XBRL on Earnings 
Management" is hij in augustus 2012 aan de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. 
 
Met zijn onderzoek heeft Xian Cheng Leow aangetoond dat het gebruik 
van XBRL een positieve bijdrage levert aan de betrouwbaarheid van de 
financiële rapportages van ondernemingen. Lees het hele juryrapport 
hier. 
 
Alfa versie NT8.2 gepubliceerd  

 
De Belastingdienst heeft de extensie taxonomie voor het verzoek/ 
wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting 
en serviceberichten voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2015 gereed en 
opgenomen in de extensie op de NT8.0. 
 
Lees meer>>> 
 
Themabulletin mei 2014: Serviceberichten Aanslag 
gepubliceerd 

 
U kunt digitaal gegevens van aanslagen ontvangen die de Belastingdienst 
naar uw klant stuurt. Voorheen kreeg u deze gegevens via EKA 
(Elektronische Kopie Aanslag), maar nu worden deze gegevens verstuurd 
via SBA (Serviceberichten Aanslag). Het servicebericht is de opvolger van 
de EKA, die u via het BAPI-kanaal ontving. De serviceberichten ontvangt u 
via Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. 
 
Lees meer>>> 
 
College 3: Verandermanagement in ketens 

 
De derde college 'Verandermanagement in ketens' heeft op 6 mei 2014 
plaatsgevonden bij TU Delft. Tijdens dit college is er besproken wat wel 
en niet kan m.b.t. verandermanagement. Indien u dit college gemist 
heeft kunt u de video-opname bekijken of de presentatie in PDF 
downloaden op de website van SBR. 
 
 
 

De 27ste XBRL 
International Conferentie 
zal van 9 juni 2014 t/m 11 
juni 2014 plaatsvinden in 
Orlando.   

College 6: Gegevens op 24 
juni 2014 bij TU Delft. 
 
College 7: Techniek, 
Digipoort afgepeld op 1 juli 
2014 bij TU Delft. 

 

 

 

http://www2.xbrl.org/nl/Projecten/XBRL%20Scriptie%20Award/MASTER_THESIS_XBRL_EarningsManagement_XC_14082012_v2.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/Projecten/XBRL%20Scriptie%20Award/MASTER_THESIS_XBRL_EarningsManagement_XC_14082012_v2.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/Projecten/XBRL%20Scriptie%20Award/Jury%20rapport%20XBRL%20Nederland%20Award.pdf
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfa-versie-nt82-gepubliceerd/
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/themabulletin-mei-2014-serviceberichten-aanslag-gepubliceerd/
http://www.sbr-nl.nl/actueel/de-keten-uitgedaagd/collegetour/


College 4: Besturen van ketenveranderingen 

 
De vierde college 'Besturen van ketenveranderingen' heeft op 20 mei 
2014 plaatsgevonden bij TU Delft. Tijdens dit college zijn de handvaten 
voor het besturen van ketenveranderingen besproken. Indien u dit 
college gemist heeft kunt u de video-opname bekijken of de presentatie 
in PDF downloaden op de website van SBR. 
 
Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 

 
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. 
 
Over XBRL  
 
XBRL is een universele financiële computertaal die het mogelijk maakt 
om financiële rapportages, gegevens en jaarcijfers snel en efficiënt uit te 
wisselen. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd 
worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 
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