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14de XBRL EU dag en 20ste Eurofiling workshop 

 
De 14de XBRL EU dag en de 20ste Eurofiling workshop zal plaatsvinden op 
24 november 2014 t/m 27 november 2014 in Brussel. Deze bijeenkomst 
zal worden bijgewoond door o.a. leden van XBRL Europe, 
toezichthouders, deskundigen op het gebied van toezicht/ indiening 
(waaronder ook IT en accountants), project managers, leveranciers, etc.  
 
De Eurofiling workshop is gericht op mensen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van COREP/ FINREP/ Solvency II implementaties. 
 
Lees meer>>> 
 
XBRL International publiceert 'Guidance for Regulators and 
Standards Setters' 

 
Ter verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van gegevens voor 
rapportage en risk data heeft XBRL International de eerste 'XBRL 
Taxonomy Guidance' gepubliceerd. In dit document worden specifieke 
rapportage doelen met de ontwerpopties van het platform gekoppeld en 
laat lezers profiteren van deskundige analyses. 
 
Lees meer>>> 
 
Koppelvlak SOAP 2008 voor SBR-stromen Belastingdienst 
uitgefaseerd 

 
Met ingang van 16 oktober 2014 is het niet meer mogelijk om middels het 
SOAP 2008 koppelvlak aan te leveren aan de Belastingdienst voor SBR. 
Organisaties dienen over te stappen op het koppelvlak WUS voor 
bedrijven. 
 
Per 20 november 2014 is het niet meer mogelijk om via SOAP 2008 
jaarrekeningen en statistiekopgaven aan te leveren. Na 20 november 
2014 kan alleen via het 'WUS voor bedrijven 2.0 versie 1.2' koppelvlak 
aangeleverd worden.  
 
Lees meer>>> 
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Alfaversie Nederlandse Taxonomie 2015 gepubliceerd 

 
Het SBR Programma heeft een alfa versie van de Nederlandste Taxonomie 
2015, genaamd NT9.0.a.5, ten behoeve van de Belastingdienst 
gepubliceerd. Deze versie is een uitgebreide versie en ter vervanging van 
de eerste alfa versie, genaamd NT9.0a.2, van de Belastingdienst. 
 
De uitbreiding betreft twee nieuwe rapportages, namelijk die voor de 
Mini One Stop Shop en het Service Bericht Toeslagen. 
 
De alfa versie van de Nederlandse Taxonomie 2015 is gepubliceerd met 
aanvullende documenten zoals voorbeeld instances, releasenotes en FRIS 
documentatie. 
 
Lees meer>>> 
 
Succesvolle collegereeks 'De Keten Uitgedaagd' krijgt 
opvolging 

 
Dinsdag 7 oktober jl. kwam de succesvolle collegereeks 'De Keten 
uitgedaagd' aan zijn eind. De SBR collegereeks was een unieke 
gelegenheid om efficiënt kennis te nemen van het boek "De Keten 
Uitgedaagd" waarin SBR het toonbeeld is van een domein waarin 
informatieketens grondig zijn aangepakt.  
 
Verschillende docenten hebben alle aspecten over besturen en 
verantwoorden in een wereld vol ICT belicht en beschreven de weg die 
SBR heeft afgelegd van opgave tot oplossing. Vanwege het succes wordt 
kennisontwikkeling over keteninformatie voortgezet met een nieuwe 
collegereeks en modulaire opleiding. 
 
Lees meer>>> 
 
SBR voor het deponeren van jaarrekeningen 

 
De Kamer van Koophandel gebruikt voor het deponeren van 
jaarrekeningen SBR (Standard Business Reporting), een exclusieve 
inlevermethode. Dit betekent dat financiële intermediairs vanaf boekjaar 
2016 jaarrekeningen alleen nog met SBR kunnen deponeren en niet meer 
op papier of via e-mail. 
 
Rechtspersonen zoals BV's, NV's, coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen zijn wettelijk verplicht elk boekjaar een 
jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De 
jaarrekeningen worden gepubliceerd in het Handelsregister en zijn daar 
voor iedereen opvraagbaar. 
 
Lees meer>>> 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14de XBRL EU dag en 20ste 
Eurofiling workshop zal van 
24 november 2014 t/m 27 
november 2014 
plaatsvinden in Brussel. 

15de XBRL EU dag en 21ste 
Eurofiling workshop zal van 
1 juni 2015 t/m 5 juni 2015 
plaatsvinden in Madrid. 
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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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