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3 september 2012  
 
XBRL Nederland Scriptie Award 2013 
 
Dit jaar wordt opnieuw de XBRL Nederland Scriptie Award uitgereikt. 
HBO- en WO studenten die tussen 1 november 2012 en 1 november 23 
afstuderen op een aan XBRL/ SBR gerelateerd onderwerp kunnen 
meedingen naar deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een 
geldbedrag.  

 
Een deskundige jury, voorgezeten door een lid van het bestuur van XBRL 
Nederland, beoordeeld de inzendingen op o.a. originaliteit, 
wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie. Vanuit het 
SBR Programma zal ook Rijksregisseur Rop Kuipers zitting nemen in de 
jury. 
 
Scripties dienen vóór 1 november 2013 aan XBRL Nederland te worden 
aangeboden via secretariaat@xbrl-nederland.nl. 
 
Lees meer>>> 
 
Workshop 'Ontwikkelingen door XBRL' 
 
Op woensdag 26 september aanstaande organiseert XBRL Nederland 
opnieuw een gratis workshop in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op de taxonomie van de 
Belastingdienst, gebruik en voordelen Inline XBRL (iXBRL) en het mappen 
van XBRL taxonomieën. 
 
Het programma* ziet er als volgt uit: 

13:30 uur : Ontvangst  

14:00 uur : Opening 

14:05 uur : Uitleg taxonomie Belastingdienst 

15:05 uur : Toelichting waarom iXBRL en voordelen van iXBRL 

15:45 uur : Pauze 

16:05 uur : Toelichting mappen van XBRL taxonomieën in de software 

16:45 uur : Afsluiting 

   
*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor 

eventuele wijzigingen. 

Aannmelden  
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw 

aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
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Uitgelicht  

Op 26 september 2012 
is er een workshop 
'Ontwikkelingen door 
XBRL' in AC De Meern. 
Meld u nu aan voor 
deze workshop! 
 
 
Van 6 t/m 8 november 
a.s. vindt de 25ste 
XBRL International 
Conference plaats in 
Tokio waar expert bij 
elkaar komen om 
kennis en 
ontwikkelingen over 
XBRL met elkaar te 
delen. 
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Aandragen nieuwe bestuursleden 

 
Het bestuur van XBRL Nederland is op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden. De zittingstermijn start 1 januari 2013 voor een periode 
van 3 jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming. 

 
Eind 2012 zullen de heer Tom Vreeburg (Ernst & Young) en de heer 
Richard Schiphorst (Caseware) aftreden als bestuurslid van XBRL 
Nederland.  
 
Kijk op de website van XBRL Nederland voor een profielomschrijving van 
deze twee posities. Ten einde tijdig tot een benoeming te kunnen komen 
verzoekt het Bestuur van XBRL Nederland haar deelnemers uiterlijk 1 
oktober 2012 kandidaten voor te dragen door hun of uw contactgegevens 
te sturen aan het Bestuur van XBRL Nederland. U kunt uw e-mail richten 
aan Shuhuang Ng. 
 
Projectvoorstellen 
 
Om de ontwikkeling en informatie over de toepassingsmogelijkheden van 
XBRL te stimuleren is XBRL Nederland voornemens projecten te 
subsidiëren met subsidies welke evenwel geen commerciële bedragen 
zullen zijn. XBRL Nederland roept dan ook haar deelnemers op om van 
deze mogelijkheid gebruik te maken door projectvoorstellen bij het 
Bestuur van XBRL Nederland in te dienen. Alleen projectvoorstellen van 
deelnemers van XBRL Nederland zullen worden geaccepteerd. 
 
Lees meer>>> 

 
Definitieve extensie verzoek/ wijzigingen Voorlopige 
Aanslag 
 
De Belastingdienst heeft in 2011 twee nieuwe berichtstromen in de 
Nederlandse Taxonomie geïntroduceerd: het verzoek/ wijzigen 
voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en het verzoek/ wijziging 
voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting. Onlangs is de definitieve 
versie van deze extensie gepubliceerd, genaamd NT6.2. 
 
Lees meer>>> 

 
Definitieve extensie Service Bericht Aanslag 
 
De Belastingdienst kondigde in maart 2012 een nieuwe berichtstroom in 
de Nederlandse Taxonomie aan: het Service Bericht Aanslag 
(Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Zorgverzekeringsweg). 
Dit bericht is de opvolger van de Elektronische Kopie Aanslag die de 
Belastingdienst beschikbaar stelt via het Bapi-kanaal. 
 
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. 
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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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