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Workshop 

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 in de 

jaarverslaggevingsketen. 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 de jaarverslaggevingsketen 

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. 

 

XBRL Nederland workshops 2017 

XBRL Nederland is al druk bezig met de organisatie van workshops in 2017. Er staan nu al vier 

workshops op de agenda van 2017. 

 

Voor het voorjaar 2017 staan een tweetal workshops gepland, te weten: 

 Assurance oplossingen binnen de jaarverslaggevingsketen 

 Benchmarking en trendanalyse met XBRL/SBR 

Meer informatie over de workshops zal spoedig gepubliceerd worden via o.a. de website en nieuwsbrief 

van XBRL Nederland 
 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/322455.html?time=1480935978##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/2/2016/11/Workshop-Formula-en-Table-Linkbase.pdf
http://www.xbrl.org/nl


Oprichting SBR-werkgroep 

Van 8 november 2016 t/m 10 november 2016 was de XBRL International conferentie 'Data Amplified' in 

Singapore. Nieuwe ontwikkelingen en succesvolle implementaties werden uitgewisseld. XBRL Europe 

heeft tijdens deze conferentie een SBR-werkgroep opgericht. Het doel van de SBR-werkgroep is om 

SBR-programma's in andere landen te ondersteunen. Hans Verkruijsse (voorzitter XBRL Nederland) 

neemt deel vanuit XBRL Nederland. Frans Hietbrink zal namens het SBR Programma het voorzitterschap 

vervullen. 

 

Inbreng vanuit SBR-Nederland op XBRL International 
conferentie in Singapore 

Internationale bezoekers op de XBRL International conferentie in Singapore werden door het SBR 

Programma op de hoogte gebracht over SBR; de voortgang, nieuwe toepassingen en uitdagingen. 

 

De presentaties die tijdens de XBRL International conferentie zijn gegeven, zijn hier te vinden.  

 

Lees meer >>> 

 

Bètaversie BT11 gepubliceerd 

De bètaversie van de Bankentaxonomie (BT11) is gepubliceerd. Een vervolg op de alfaversie, die 

bedoeld was om de markt kennis te laten maken met de nieuwe Bankentaxonomie die veel nauwer 

aansluit bij de Nederlandse Taxonomie. Opvallende aanpassing in de bètaversie is dat het aantal 

uitsplitsingen bij lagere bedragen is verminderd. 

 

Lees meer >>> 

 

BAPI-kanaal vanaf 1 januari 2017 gesloten voor 
aangifte inkomstenbelasting en aangifte 
vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2017 kunt u het BAPI-kanaal niet meer gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting, 

de aangifte vennootschapsbelasting en een verzoek om (wijziging van) een voorlopige aanslag. In plaats 

daarvan gebruikt u met Standard Business Reporting (SBR) het Digipoort kanaal. 

 

Lees meer >>> 

 

Definitieve versie Nederlandse Taxonomie 2017 
gepubliceerd voor Belastingdienst, CBS en KvK 

Het SBR Programma heeft de definitieve Nederlandse Taxonomie 2017 (NT11.0) gepubliceerd voor de 

domeinen Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel. De 

volledige bestandenset bevat onder andere ook instances, versioninginformatie en 

gebruikersdocumentatie. 

 

Lees meer >>> 

 

 

https://xbrl.app.box.com/s/rxsiallqk31qfu0bazkowoqn24amk6v7
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/inbreng-vanuit-sbr-nederland-op-xbrl-conferentie-singapore/
https://sbrbanken.nl/betaversie-bt11-gepubliceerd-aantal-uitsplitsingen-lagere-bedragen-verminderd/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/bapi-kanaal-vanaf-1-januari-2017-gesloten-voor-aangifte-inkomstenbelasting-en-aangifte-vennootschapsbelasting
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/definitieve-versie-nederlandse-taxonomie-2017-nt11-gepubliceerd-voor-belastingdienst-cbs-en-kvk/


SBR Banken breidt uit met Vastgoedtaxonomie 

Tot nu toe ontvingen banken in het kader van vastgoedrapportages een variëteit aan documenten vanuit 

die markt; Excelbestanden, Word-documenten, pdf’s en informatie op papier. 

 

De consequentie van dit soort processen is dat dezelfde data op meerdere plekken in de organisatie 

wordt overgetypt waarbij er fouten worden gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de rating van de klant en het 

kapitaal dat de banken moeten aanhouden. Ook het rapporteren van vastgoeddata aan toezichthouders 

kan sneller en eenduidiger. Reden om een specifieke Vastgoedtaxonomie te bouwen om meer 

eenduidigheid, efficiency en transparantie af te dwingen. 

 

Lees meer >>> 

 

Toekomstvisie SBR: 

In de afgelopen jaren heeft het SBR-programma belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en is een breed 

draagvlak gecreëerd voor SBR als de rapportagestandaard voor gestructureerd digitaal 

gegevensverkeer. In juli 2014 publiceerde het programma onder leiding van Rijksregisseur Rob Kuipers 

de SBR Roadmap met een breed gedeelde visie over de toekomst van SBR. In juli 2016 is de tweede 

herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld.  

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

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

 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. 

 

 

 

 

 

 

https://sbrbanken.nl/sbr-banken-breidt-vastgoedtaxonomie/
http://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/Werken_met_SBR_Roadmap/Herijkte_Roadmap_SBR_op_weg_naar_2020_definitieve_versie_2016-07-19.pdf
http://www.sbr-nl.nl/wat-is-sbr/visie/
https://www.intermediairdagen.nl/
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Workshop-Formula-en-Table-Linkbase.pdf
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Workshop-Formula-en-Table-Linkbase.pdf
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter


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 

 

 

http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

