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Workshop "Formula & Table Linkbase" 

Op maandag 12 december 2016 organiseert XBRL Nederland een workshop bij Autogrill Utrecht in De 

Meern. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over Formula Linkbase en de implementaties van 

XBRL Formulas in de praktijk met name met betrekking tot verslaggevingsstandaarden. De middag zal 

worden afgesloten met een presentatie over toepassingen van de Table Linkbase en de NT 

(Nederlandse Taxonomie).  

 

Het programma* van deze workshop ziet er als volgt uit: 

  

14:30 : Ontvangst 

15:00 : Opening 

15:05 : Verdieping Formula Linkbase  

15:45 : Toelichting implementaties XBRL Formulas in praktijk m.b.t. verslaggevingsstandaarden 

16:20 : Verdieping toepassingen van de Table Linkbase en de NT 

17:00 : Afsluiting 

 
*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen. 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 

met een routebeschrijving. 

 

Meer informatie over deze workshop is hier te vinden. 

 

Softwaregroep XBRL Nederland verder versterkt 

De door XBRL Nederland opgerichte Softwaregroep Nederland (XBRL.NL SW groep) is inmiddels verder 

uitgebreid en versterkt. Frank Jonker van CreAim en Aart van den Brink van Reed Business Information 

werken samen met XBRL Nederland om de softwaremarkt te vertegenwoordigen in de SBR-

werkgroepen. Frank Jonker zal de certificaten- en infrastructuur (authenticatie- en autorisatie software) 

leveranciers vertegenwoordigen en Aart van den Brink zal de fiscale leveranciers vertegenwoordigen. 

 

Op 18 juli jl. was het initiatief “coördinatie softwaremarkt” om de belangen van SBR relevante 

softwareleveranciers te vertegenwoordigen van start gegaan. Dit initiatief wordt door ruim 30 

softwareleveranciers ondersteund. Meer informatie over de oprichting is hier te vinden. 

 

Lees meer >>> 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/317830.html?time=1477924133##online_version##
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20%22Formula%20%26%20Table%20Linkbase%22
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Workshop-Formula-en-Table-Linkbase.pdf
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/XBRL-NL-SW-coordinatie-group-oprichting-004.pdf
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Coordinatie-softwaremarkt-v4.pdf


Voorlichtingsbijeenkomst implementatie Referentie 
GrootboekSchema 

De Taskforce implementatie RGS (van het RGS initiatief) organiseert op 3 november 2016 en 8 

november 2016 van 15:00 uur tot 17:00 uur een voorlichtingsbijeenkomsten om u te helpen met de 

implementatie van RGS in uw software. 

 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op het kantoor van Exact in Delft. RGS experts die ervaring hebben 

met de implementatie van RGS zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. 

 

Aanmelden kan voor deze bijeenkomst kan hier. 

 

Lees meer >>> 

 

Nieuwe release Bankentaxonomie voor  
micro-entiteiten 

Het Financiële Rapportages Coöperatief heeft een nieuwe release uitgebracht van de bankentaxonomie 

voor micro-entiteiten; de BT2016.2. Deze extra release van de bankentaxonomie volgt op de eerdere 

release BT2016.1, waarin de rapportages voor micro-entiteiten zijn opgenomen. De BT 2016.1 miste het 

veld vennootschapsbelasting (VpB), waardoor de rapporten niet geschikt waren voor BV’s. Nu kunnen 

ook kleine ondernemers die of een rechtspersoon zijn (micro-entiteit) of een natuurlijke persoon ook 

gebruik maken van de BT2016.2.  

 

De volgende twee wijzigingen ten opzichte van de BT2016.1 zijn van belang: 

 De bancaire rapportages voor micro-entiteiten zijn alleen van toepassing op organisaties welke 
geen natuurlijke personen zijn. 

 Natuurlijke personen dienen gebruik te maken van de rapportages van kleine natuurlijke 
rechtspersonen, zoals gepubliceerd in de BT2016. 
  

Lees meer >>> 
 

Erik van der Klei nieuwe voorzitter dagelijks bestuur 
FRC 

Per 1 oktober 2016 is Erik van der Klei, bestuurder bij ABN AMRO, de nieuwe voorzitter van het dagelijks 

bestuur (DB) van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC). Hij volgt in deze functie Filip Zoeteweij 

op. Het dagelijks bestuur wordt daarnaast uitgebreid met Sander Middendorp, werkzaam bij de 

Rabobank als Manager Product Management & Innovation. 

 

Lees meer >>> 

 

Gegevens over Uitstelregeling belastingconsulenten 
nu met SBR 

Belastingconsulenten kunnen bepaalde gegevens over uitstel van aangiften inkomstenbelasting en 

vennootschapsbelasting voortaan met SBR ontvangen via het Servicebericht Uitstel. Vanaf 1 maart 2018 

krijgen zij de gegevens niet meer op papier of cd-rom. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.  

 

http://logius.m16.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=y445TmxjRM&wpMessageId=11837&userId=31300089&command=viewPage&activityId=test&encId=1
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/voorlichtingsbijeenkomst-implementatie-referentie-grootboekschema/
https://sbrbanken.nl/nieuwe-release-bankentaxonomie-micro-entiteiten/
https://sbrbanken.nl/erik-klei-nieuwe-voorzitter-dagelijks-bestuur-frc/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/intermediairs/intermediairs


Evenementen 
 

 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. 

 Workshop "Formula & Table 
Linkbase" op 12 december 2016 in De 
Meern. 

 

 

 

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://xbrl.us/events/workshop-2016/?mc_cid=60f81d5335&mc_eid=3ccf7bb473
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-2016/
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-2016/
https://www.intermediairdagen.nl/
https://www.xbrl.org/events/risk-management-interoperability-and-information-standardization/
https://www.xbrl.org/events/risk-management-interoperability-and-information-standardization/
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Workshop-Formula-en-Table-Linkbase.pdf
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Workshop-Formula-en-Table-Linkbase.pdf
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

