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Beveiligingscertificaten DigiNotar 
 
Momenteel staat de media vol van berichten omtrent de 
beveiligingscertificaten van DigiNotar. De overheid realiseert zich niet in 
de laatste plaats dat de elektronische communicatie valt en staat met het 
hebben en geven van vertrouwen. Gezien de debacles, bij het opzetten 
van de elektronische gegevensuitwisseling in het verleden, is de overheid 
ten zeerste gericht op het vergroten en het in stand houden van het 
vertrouwen in de elektronische communicatie. Enkele Kamerleden 
speculeeren over een parlementaire enquête, welke gericht is op de 
betrouwbaarheid van de elektronische gegevensuitwisseling met de 
overheid. 
 

XBRL Nederland 

 
Ondanks dat de problematieken rondom de beveiligingscertificaten niet 
rechtstreeks een aangelegenheid is die XBRL Nederland raakt, zijn wij 
van mening dat ook XBRL Nederland na moet gaan in hoeverre XBRL 
Nederland een bijdrage kan leveren in het oplossen van de 
problematieken.  

 
Als bestuur van XBRL Nederland willen wij u op de hoogte brengen van 
deze problematieken. Certificaten van DigiNotar moet u zo snel mogelijk 
vervangen. Informatie hierover vindt u op de speciale informatiepagina. 
Onze voornemens zijn om op zeer korte termijn in overleg te treden 
over de problematieken met het SBR programma. Het overleg zullen wij 
u via de nieuwsbrief informeren 
 

Marketing medewerker 

 
Per 01 september j.l. is Shuhuang Ng in dienst getreden. Zij zal de 
marketing werkzaamheden verrichtten voor XBRL Nederland en is 
bereikbaar via shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl. Voor meer informatie kan 
er contact opgenomen worden met de heer Hans Verkruijsse; 
hans.verkruijsse@xbrl-nederland.nl. 
 
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.  
U zich aanmelden via het formulier op onze website:  
http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx 
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Uitgelicht  

Per 1 januari 2013 zal XBRL 
als standaard gelden voor 
aangiftes Inkomsten- en 
Vennootschapsbelasting. 
Daarna volgt een gefaseerde 
standaardisatie voor overige 
gegevensstromen.  
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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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