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Deelnemersbijeenkomst 
 
Op 12 december jl. was de deelnemersbijeenkomst van XBRL Nederland. 
Tijdens deze bijeenkomst werd het actieplan voor het jaar 2012 
besproken met een terugblik van het jaar 2011. De notulen van de 
deelnemersbijeenkomst is hier te vinden. 
 
Lees meer>>> 
 
Jaarrekening XBRL Nederland 
 
De aanwezigen van de deelnemersbijeenkomst konden de jaarrekeningen 
van XBRL inzien. Op verzoek zal de jaarrekeningen van XBRL Nederland 
digitaal toegestuurd worden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen 
naar Shuhuang Ng. 
 
Secretariaatswerkzaamheden 
 
Per 02 januari 2012 stopt ECP- EPN met de secretariaatswerkzaamheden 
voor XBRL Nederland. De secretariaatswerkzaamheden zullen deels 
verricht worden door Shuhuang Ng, waaronder het begeleiden van de 
bestuursvergaderingen en deelnemersbijeenkomsten, organiseren van 
diverse events om XBRL onder de aandacht te brengen, bijhouden van de 
deelnemerslijst en het bijhouden van de aanmeldingen. 
 
De financiële administratie en informatie voorziening, het beantwoorden 
van vragen van leden en niet-leden zal per 02 januari 2012 uitbesteed 
worden aan M&T partners te Zoetermeer. 
 
Adreswijziging XBRL Nederland 
 
Door de verplaatsing van de secretariaatswerkzaamheden is het adres en 
telefoonnummer van XBRL Nederland gewijzigd. Per 02 januari 2012 is 
XBRL Nederland te bereiken op de onderstaande gegevens: 
 
Stichting XBRL Nederland 
Postbus 275 
2700 AG Zoetermeer 
 
Telefoon: +31 (0)79- 363 8109 
E-mail: info@xbrl-nederland.nl  
 
XBRL Finland 
 
Binnenkort zullen wij een nieuwe XBRL jurisdictie verwelkomen; 
namelijk Finland. Deze beslissing van Finland zal de XBRL alliantie 
versterken in Europa, waarbij de gemeenschappelijke doelstellingen en 
projecten door XBRL Europe zal worden ondersteund. 
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Uitgelicht  

Van 20 maart 2012 tot en 
met 22 maart 2012 vindt de 
24ste XBRL international 
conference plaats in Abu 
Dhabi.  
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Geïntegreerde rapportage 
 
Door de Integrated Reporting Committee (IIRC) is aan de III Working Group 
van IFRS gevraagd om een advies uit te brengen over geïntegreerde 
rapportage.  
 
Het advies is op 14 december jl. uitgebracht. In de brief is het advies te 
lezen met de vragen en de antwoorden. 
 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
 
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft een SBR 
werkgroep ingesteld. De leden van deze werkgroep vertegenwoordigen 
de NOB in verschillende gremia op het gebied van SBR, zoals het SBR 
Beraad, het SBR platform, de Expertgroep Gegevens, de Expertgroep 
Processen&Techniek en de Expertgroep Marketing-Communicatie, het 
SBR koepeloverleg en het Digicom(plus)-overleg. De nieuwe 
mogelijkheden (werken in de actualiteit, hergebruik en uitwisseling van 
gegevens) kunnen tot nieuwe kansen en/ of uitdagingen voor het beroep 
leiden.  
 
Masterclass eHerkenning 
 
Op dinsdag 17 januari 2012 in Jaarbeurs Utrecht vindt de Masterclass 
Implementatie van Overheidsauthenticatie' plaats voor iedereen die 
betrokken is bij de eOverheidsdienstverlening. Ga naar de website van 
eHerkenning voor meer informatie over het programma. 
 
Rapportages belastingdienst 
 
De belastingdienst heeft twee nieuwe berichtstromen geïntroduceerd in 
de Nederlandse Taxonomie: het verzoek voorlopige aanslag 
Inkomstenbelasting en het verzoek voorlopige aanslag 
Vennootschapsbelasting. De verzoeken voorlopige aanslagen zullen altijd 
in de vorm van een extensie worden gepubliceerd. 
 
Lees meer>>> 
 
Nieuwjaarswens 
 
XBRL Nederland wenst u hele fijne kerstdagen. Wij wensen u een goed en 
succesvol 2012! 
 
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. 
 
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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