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XBRL/SBR per 1 januari 2013  de enige standaard voor financieel rapporteren 
 
Vrijdag 27 mei hebben minister Maxime Verhagen en staatssecretaris Frans Weekers met marktpartijen en 
overheidsorganisaties afgesproken dat er vanaf 1 januari 2013 één standaard zal gelden voor het aanleveren van 
financiële informatie bij de Belastingdienst, CBS en Kamers van Koophandel. Met dit besluit is een einde gekomen 
aan de onzekerheid of en per wanneer Nederland overstapt naar gegevensuitwisseling door middel van één 
universeel geldende computertaal.  
 
Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zegt over de standaardisatie: “Dit zorgt 
ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan de verplichte rapportages aan overheden en banken. Door slim 
gebruik te maken van deze standaard maken we het leven van ondernemers makkelijker.”  
 

Hoewel het aanleveren met XBRL/SBR vanaf 1 januari 2013 nog alleen als standaard geldt voor rapportages 
Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting, zullen daarna ook andere financiële rapportagestromen gefaseerd 
overgaan op standaard aanlevering via XBRL/SBR. Daarom adviseert XBRL Nederland softwareleveranciers en 
intermediairs om zich tijdig voor te bereiden en niet te wachten tot de standaardisatie een feit is.  
 
Om zo veel mogelijk softwareleveranciers te informeren over XBRL en mogelijke vragen weg te nemen, organiseert 
XBRL Nederland op woensdag 22 juni een informatiebijeenkomst. In een aansluitende middagsessie wordt vervolgens 
de technische kant van XBRL belicht.      
 
Over XBRL Nederland 
XBRL Nederland is opgericht om informatie en kennis over XBRL uit te wisselen. Stichting XBRL Nederland is opgericht 
om informatie en kennis over XBRL uit te wisselen. XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk 
gedragen wordt door de deelnemende organisaties uit het bedrijfsleven, de overheid, intermediaire organisaties en 
de onderzoek- en onderwijswereld. XBRL Nederland maakt als jurisdictie deel uit van XBRL International, het 
standardisatieconsortium.  
 
Voor meer informatie over XBRL of over de activiteiten van XBRL Nederland kunt u terecht bij: 
 
XBRL Nederland  
Hans Verkruijsse 
Voorzitter XBRL Nederland  
www.xbrl.org/nl  
hans.verkruijsse@xbrl-nederland.nl  
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