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XBRL US SEC Filer Workshop 

Op 2 november 2016 is er in New York City een XBRL US SEC Filer Workshop voor SEC Filers, XBRL 
dienstverleners en accountantskantoren. Dit is een eendaagse workshop waar de meest recente 
hulpprogramma's voor het tot stand brengen van kwalitatieve financiële gegevens zal worden 
besproken.  
 
Accountantskantoren, U.S. Securities and Exchange Commission en leden van de XBRL US Data 
Quality Committee zullen tijdens deze workshop presentaties geven. 
 
Lees meer >>> 

 

Nieuwe versies Solvency II XBRL taxonomie en 
EIOPA T4U 

EIOPA heeft een nieuwe Solvency II XBRL taxonomie gepubliceerd (versie 2.1.0). Deze versie dient 
gebruikt te worden voor de jaarrapportage over 2016 (te rapporteren in 2017), alsmede de vierde 
kwartaalrapportage van 2016 en de eerste drie kwartaalrapportages van 2017. Tevens heeft 
EIOPA aangekondigd in oktober 2016 een nieuwe en laatste versie van de EIOPA Tool for Undertakings 
(T4U) te presenteren, gebaseerd op de bovengenoemde taxonomie.   
 
Lees meer >>> 

 

XBRL in het onderwijs 

DUO gebruikt XBRL om het verantwoordingsproces te vereenvoudigen en de administratieve lasten te 
verlagen. Een belangrijk onderdeel bij het gebruik van XBRL is de ‘OCW Taxonomie’. In de taxonomie 
wordt de ‘taal’ vastgelegd voor de uitwisseling en identificatie van gegevens zodat iedereen dezelfde 
gegevens op dezelfde manier aanlevert. Hierdoor wordt het interpreteren van de jaarcijfers 
eenvoudiger. Alle po- en vo-instellingen kunnen voor de aanlevering van hun jaarverantwoording over 
2015 het XBRL-onderwijsportaal gebruiken.  
 
Lees meer >>> 

 

Intermediairdagen Belastingdienst 

De Intermediairdagen is hét jaarlijkse kennis-event met exclusieve informatie van de Belastingdienst voor 
fiscaal dienstverleners. De Intermediairdagen staan in het teken van het Belastingplan 2017 en andere 
belangrijke veranderingen waarmee u in het nieuwe jaar te maken krijgt. Ook dit jaar kunt u tussen 4 
november 2016 en 9 december 2016 één van de 10 congressen bezoeken die door het hele land 
verspreid worden georganiseerd. Of kies voor het online congres op 13 of 14 december 2016. Inschrijven 
van de Intermediairdagen kan hier. 
 
Lees meer >>> 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/314917.html?time=1475577350##online_version##
https://xbrl.us/events/workshop-2016/?mc_cid=60f81d5335&mc_eid=3ccf7bb473
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/Final-release-of-the-XBRL-Tool-for-Undertakings.aspx
https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/verzekeraars/nieuwsarchief/dnb344401.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/verantwoording/jaarstukken-indienen.jsp
https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/verantwoording/xbrl-in-het-onderwijs.jsp
https://www.intermediairdagen.nl/inschrijven/
https://www.intermediairdagen.nl/


Bètaversie Nederlandse Taxonomie 2017 
gepubliceerd 

Het SBR Programma heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar 
gepubliceerd. 
 
De bètaversie van de Nederlandse Taxonomie 2017 (NT11), genaamd 20160926.b, is opgebouwd 
volgens de RFC Folderstructuur en Releasemanagement en is voorzien van aanvullende documenten; 
zoals instances, releasenotes en Belastingdienst Business Rules. 
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie Nederlandse Taxonomie 2017 CBS 
gepubliceerd 

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2017 voor het CBS 
gepubliceerd.  
 
Drie rapportages zijn in de alfaversie van de NT11 voor de CBS opgenomen (te weten 
‘Investeringsstatistiek over 2016’, ‘Korte termijn statistiek over maanden of kwartalen 2017’, 
‘Productiestatistiek over 2016’). Alle taxonomie bestanden zijn hier te vinden. 

 

Actie Eerste Hulp bij Aansluiten 

Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) start dit najaar een tweede actie ‘Eerste Hulp bij 
Aansluiten’. Het doel is om intermediairs aan te sluiten op SBR Banken om kredietrapportages in SBR te 
kunnen aanleveren. In samenwerking met de Nederlandse Orde van Administratie- en 
Belastingdeskundigen (NOAB) organiseerde het FRC dit voorjaar een eerste succesvolle aansluitactie, 
exclusief voor NOAB-leden. Voor deze tweede actie trekt het FRC de cirkel breder naar alle intermediairs 
in Nederland die minimaal 8 kredietrapportages inzenden op jaarbasis en die aangesloten zijn bij een 
koepelorganisatie en/of branchevereniging. 
 
Lees meer >>> 

 

‘Natte’ handtekening niks meer waard als SBR/XBRL 
verplicht is 

Vanaf 2017 willen banken (krediet)rapportages digitaal ontvangen. En een jaar later is voor middelgrote 
rechtspersonen, net zoals voor grote rechtspersonen, een digitale accountantsverklaring vereist. Deze 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat een ‘papieren’ handtekening niet meer volstaat. CaseWare Nederland 
is er klaar voor en introduceert dit jaar een digitale handtekening mét beroepscertificaat in zijn 
applicaties. 
 
Lees meer >>> 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-nederlandse-taxonomie-2017-nt11-gepubliceerd/
http://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/2017/
https://sbrbanken.nl/nog-klaar-sbr-banken-neem-deel-aan-actie-eerste-hulp-aansluiten/
http://www.caseware.nl/UserFiles/viewers/CaseWareMagazine/2016-05/#8


Evenementen 
 

 XBRL Zweden Conferentie op 4 oktober 
2016 in Sweden. 

 XBRL US SEC Filer Workshop op 2 
november 2016 in New York City. 

 XBRL International Conferentie - Data 
Amplified 2016 van 8 november 2016 t/m 
10 november 2016 in Singapore. 

 Intermediairdagen Belastingdienst van 4 
november 2016 t/m 14 december 2016. 

 Risk Management, Interoperability and 
Information Standardization op 17 
november 2016 in Spanje. 

 

 

 

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 Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende 
organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het 
programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL 
Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. en heeft zitting in de 
International Steering Committee van dit orgaan. 

  

Stichting XBRL Nederland - Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek - tel: +31 (0)85 - 760 5410 

www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 
 

 

https://www.xbrl.org/events/real-time-economy-conference/
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