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Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland
XBRL Nederland heeft per 1 januari jl. een nieuwe samenstelling van het bestuur. Op 8 december jl. is
afscheid genomen van Paul Snijders als vice voorzitter en bestuurslid van XBRL Nederland. Huub
Lucassen (EY) heeft als bestuurslid de functie van vice voorzitter op zich genomen per 1 januari 2016.
Voorts is Jaqcues Urlus, verbonden aan het NBA, voor een periode van drie jaar toegetreden tot het
bestuur van XBRL Nederland. Op de website is de nieuwe samenstelling van het bestuur van XBRL
Nederland te zien. Wilt u meewerken aan de ontwikkelingen in en van XBRL, wordt deelnemer en
profiteer van de voordelen van het deelnemerschap.

Voorlichtingsbijeenkomst KvK voor
softwareontwikkelaars - deponeren jaarrekening met
SBR
Zoals u niet zal zijn ontgaan is de wet op het Elektronisch deponeren van bescheiden in het
handelsregister op 8 december vorig jaar door de Eerste Kamer aangenomen.
Op 4 maart 2016 organiseert de KvK met Logius een voorlichtingsbijeenkomst voor
softwareontwikkelaars bij Logius in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst gaan de KvK en Logius in op de
verplichtstelling jaarrekening uitsluitend digitaal met SBR te deponeren.
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
- aansluiten op Digipoort (WUS koppelvak);
- uitleg over de taxonomie en verschillende entrypoints;
- de processen en technieken achter de accountantsverklaring.
Deze bijeenkomst duurt van 09:00 uur tot circa 16:00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2016 via
het aanmeldformulier.
Lees meer >>>

Praktijkdag RGS en SBR
Op 20 april 2016 wordt de praktijkdag RGS (Refentie Grootboekschema) en SBR (Standard Business
Reporting) georganiseerd met speciaal aandacht voor het elektronisch deponeren van de jaarrekening in
Hoevelaken. Het doel van deze praktijkdag is om de intermediair inzicht te bieden in de stand van zaken,
visie en oplossingen met betrekking tot RGS en SBR .
Ook Jacques Urlus, verbonden aan het NBA en bestuurslid XBRL Nederland, zal een presentatie geven
over de laatste stand van zaken omtrent SBR Assurance en RGS.
Het complete programma en locatie is hier te vinden.

BZK start Pilot met SBR voor woningcorporaties
Op 25 februari 2016 start BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken) met een SBR-pilot voor
woningcorporaties. Aan de pilot kunnen ongeveer twintig corporaties meedoen. De pilot kost corporaties
een beperkte investering qua tijd en geld. Ook krijgen de corporaties ondersteuning van Logius. Als de
pilot een succes is, wil minister Blok SBR vanaf 2018 verplicht stellen voor woningcorporaties. Ook de
KvK accepteert vanaf dat moment alleen jaarrekeningen die via SBR zijn aangeleverd.
Lees meer >>>

Kredietrapportages in SBR de standaard per 1
januari 2017
Per 1 januari 2017 stellen de ABN AMRO, ING en Rabobank SBR (Standard Business Reporting) als
aanleverstandaard voor kredietrapportages van ondernemers en/of hun intermediairs. Dit in navolging
van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, die beiden het gebruik van SBR hebben verplicht.
Zo geeft het FRC een extra stimulans aan het gebruik van SBR in Nederland en bereikt daarmee een
foutreductie en een vergroting van de efficiency bij de verwerking van de kredietrapportages.
Het FRC is het Financieel Rapportage Coöperatief een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING
en Rabobank en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de SBR Bankeninfrastructuur.
Lees meer >>>

Belastingdienst stelt extensie op de NT10.0
beschikbaar
De Belastingdienst heeft een extensie op de NT10.0 beschikbaar gesteld ten behoeve van het
teruggaafverzoek dividendbelasting, aangifte erfbelasting en servicebericht uitstel inkomstenbelasting/
vennootschapsbelasting.
De extensie NT10.0.b.1 is hier te vinden met de aanvullende documentatie, zoals BD-FRIS.
Lees meer >>>
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Voorlichtingsbijeenkomst KvK voor
softwareontwikkelaars - deponeren
jaarrekening met SBR op 4 maart 2016 in
Den Haag.
Praktijkdag RGS en SBR op 20 april
2016 in Hoevelaken.
Real Time Economy Conference op 26
mei 2016 en 27 mei 2016 in Helsinki.
17de XBRL Europe Dag en 22ste
Eurofiling workshop zal van 1 juni 2016
t/m 3 juni 2016 plaatsvinden.

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.

XBRL Nederland
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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