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Workshop: Jaarrekeningen in XBRL 

 
Vanaf 2014 moet het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van 
Koophandel ook in XBRL. Softwareleveranciers en intermediairs hebben 
de software nodig om de aanlevering van XBRL jaarrekeningen te 
ondersteunen. 
 
Om softwareleveranciers en intermediairs te ondersteunen organiseert 
XBRL Nederland een workshop op dinsdag 25 juni a.s. in AC Meeting 
Centre Utrecht in De Meern. Tijdens deze workshop zal er toegelicht 
worden wat er allemaal gaat veranderen door de komst van XBRL en wat 
u als softwareleverancier kunt verwachten m.b.t. de taxonomie van de 
KvK. Ook zal er toegelicht worden welke taxonomie benodigd is voor het 
aanleveren van XBRL jaarrekeningen en de do's & don'ts. De middag zal 
afgesloten worden met de SBR Assurance aanpak van het NBA. Het 
complete programma, de aanmelding en deelname is op de website te 
vinden. 
 
Workshop: XBRL en Formulas 
 
XBRL Nederland organiseert een speciale workshop voor 
softwareleveranciers en intermediairs om hen te informeren over de 
XBRL standaard en de wijze waarop XBRL Formulas wordt gebruikt voor 
de validatie van berichten. Deze workshop zal op dinsdag 7 mei a.s. in AC 
Meeting Centre Utrecht in De Meern plaatsvinden. Kijk op de website 
voor het programma, de aanmelding en deelname aan deze workshop.  
 
26ste XBRL International Conferentie 
 
Van 16 april t/m 18 april jl. heeft de 26ste XBRL International 
Conferentie in Dublin plaatsgevonden. Hans Verkruijsse; voorzitter XBRL 
Nederland, Paul Snijders; vice voorzitter XBRL Nederland, Dave van den 
Ende en Huub Lucassen; bestuurslid XBRL Nederland waren aanwezig 
tijdens deze conferentie en zij hebben hun XBRL kennis kunnen 
uitwisselen met andere deelnemers. Ook hebben zij informatie mee 
terug genomen m.b.t. de wereldwijde ontwikkelingen rondom XBRL. 

 

XBRL XVII Eurofiling workshop & 11de XBRL Europe Day  
 
Op 18 en 19 juni 2013 is de XBRL XVII Eurofiling workshop & de 11de 
XBRL Europe Day in Londen. Deze workshop wordt georganiseerd door 
XBRL UK en XBRL Europe. Meer informatie over deze bijeenkomst zal 
spoedig beschikbaar komen op de website van XBRL Europe. 
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Uitgelicht  

Workshop: XBRL en 
Formulas zal op 7 mei 
2013 plaatsvinden in AC 
Restaurant in De Meern. 

Webinar SBR: u blijft aan 
zet op 28 mei 2013 

Workshop: Jaarrekeningen 
in XBRL zal op 25 juni 2013 
plaatsvinden in AC 
Restaurant in De Meern 

http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/2013/Jaarrekeningen%20in%20XBRL.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/2013/XBRL%20en%20Formulas.pdf
http://www.xbrleurope.org/events/upcoming-events
http://www.xbrl.org/nl


Goedkeuring wijzigingen IFRS 10,11 en 12 

 
Op 28 juni jl. heeft de IASB (International Accounting Standards Board) de 
wijzingen gepubliceerd in de IFRS (International Financial Reporting 
Standard) 10 'Geconsolideerde jaarrekening', IFRS 11 
'Gezamenlijke overeenkomsten' en IFRS 12 'Informatieverschaffing over 
belangen' in andere entiteiten die voortvloeien uit de voorstellen die zijn 
opgenomen in het voorontwerp 'Overgangsleidraden' die in december 
2011 was gepubliceerd. 
 
Op 4 april jl. is de Europese Unie akkoord met de voorgestelde 
wijzigingen in de IFRS 10, 11 en 12 die door het IASB is voorgesteld. Deze 
goedkeuring is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.   

 
Lees meer>>> 

 
Een miljoen IB-aangiften in SBR 

 
De Belastingdienst heeft per 1 april 2013 ruim een miljoen IB aangiften 
ontvangen over het aangiftejaar 2012. Van deze aangiften zijn 106.000 
IB-winst en 903.000 IB-niet winst.  
 
Lees meer>>> 

 

Webinar SBR: u blijft aan zet 
 
Het SBR programma organiseert op 28 mei a.s. een webinar waarin 
praktische informatie wordt gegeven over hoe intermediairs zich kunnen 
voorbereiden op de aankomende veranderingen in 2014 m.b.t. XBRL/ 
SBR. 

 
Lees meer>>> 

  
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. 
 
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. 
 
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. 

 

XBRL XVII Eurofiling 
workshop & de 11de XBRL 
Europe Day zal 
plaatsvinden op 18 en 19 
juni 2013 in Londen 

 

 

 

 

Stichting XBRL Nederland - Postbus 275 - 2700 AG Zoetermeer - tel: +31 (0)79- 363 8109 
info@xbrl-nederland.nl 
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