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Verkiezingen XBRL International 
 
XBRL International houdt momenteel verkiezingen voor het bestuur van 
XBRL International (XII Board) en voor de vaste commissie van XBRL 
International (XII). De nominaties van de verkiezingen zullen besproken 
worden tijdens de XII ledenvergadering. De ledenvergadering zal 
plaatsvinden op 25 oktober a.s. in Montreal, Canada.  
 
De nominaties en verkiezingen van deze leidinggevende rollen zijn van 
cruciaal belang voor de succesvolle werking van XBRL International in de 
toekomst en voor de vooruitgang van de XBRL standaard. U kunt uw 

nominatie uiterlijk vrijdag 07 oktober a.s. insturen. 

 
Nominaties kunt u richten aan het Bestuur van XBRL Nederland. XBRL 
Nederland zal dit vervolgens communiceren naar XBRL International. 
 

Gevraagde functies  
 
Informatie over de in te vullen functies en de voorwaarden over de 
functies van het XBRL International bestuur kunt u hier vinden.  
Voor informatie en voorwaarden van de functies van XBRL International 
commissie klik hier.  
 

Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief  
 
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen?  
U kunt zich afmelden door op de knop onderaan deze nieuwsbrief.  
Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via het formulier op onze 
website: http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx 
 
Over XBRL  
 
XBRL is een universele computertaal die het mogelijk maakt om 
financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen met 
bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en de accountant. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
financiële gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen 
gestuurd worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 
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Uitgelicht  

Van 25 oktober a.s. t/m 27 
oktober a.s. is de 23ste 
XBRL Conference in 
Montreal, Canada. Voor 
informatie over de 
planning, sprekers en 
andere informatie kunt u 
kijken op de website 
www.xbrl.org. 
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