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20 december 2012  

 
Planning 2013 XBRL Nederland 

 

XBRL Nederland heeft in overleg met Logius afgesproken om de planning 

van 2013 van diverse activiteiten met elkaar af te stemmen om 

overlappingen te voorkomen. Binnenkort zal de bespreking plaatsvinden 

waarna het activiteitenschema 2013 van XBRL Nederland afgerond zal 

worden. Via de website en de periodieke nieuwsbrief van XBRL 

Nederland zal het activiteitenschema spoedig gepubliceerd worden. 

 

Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland 

 

Tijdens de deelnemersbijeenkomst op 11 december jl. hebben de 

aanwezige deelnemers met een schriftelijke stemming het 

benoemingsvoorstel van het Bestuur ten aanzien van de nieuwe 

samenstelling van het Bestuur van XBRL Nederland per 1 januari 2013 

bekrachtigd. 

 

Doordat er nog geen geschikte kandidaat is gevonden om Richard 

Schiphorst (CaseWare) op te volgen heeft Richard desgevraagd ingestemd 

zijn zittingstermijn als bestuurslid van XBRL Nederland met maximaal 

één jaar te verlengen. Wanneer een geschikte kandidaat is gevonden zal 

Richard Schiphorst als bestuurslid van XBRL Nederland terugtreden. 

 

In de deelnemersbijeenkomst van 11 december jl. is tevens afscheid 

genomen van Tom Vreeburg (Ernst & Young). XBRL Nederland bedankt 

Tom hartelijk voor de inzet en steun van de afgelopen tien jaren waarin 

hij als bestuurslid van XBRL Nederland heeft gefunctioneerd. Als pionier 

in Nederland heeft Tom zich vanaf het eerste moment ingezet om XBRL 

Nederland tot een succes te maken. XBRL Nederland wenst Tom dan ook 

het allerbeste in zijn verdere carrière en vertrouwt erop nog veel met 

hem te kunnen samenwerken. 

 

Lees meer>>> 

 

Sprekers 26ste XBRL International Conferentie 

 

XBRL International heeft uw hulp nodig om te voldoen aan de 

toenemende vraag van de wereldmarkt voor meer begeleiding en inzicht 

m.b.t. XBRL. Deel nu uw kennis, ervaring en ontwikkelingen met 

projectleiders, regelgevers, markt beïnvloeders, etc. tijdens de 26ste 

XBRL International Conferentie in Dublin van 16 april 2013 t/m 18 april 

2013. XBRL International verzoekt u vriendelijk om uw onderwerp(en) en 

voorstel(len) uiterlijk voor 31 januari 2013 via het antwoordformulier in 

te sturen. 

 

Lees meer>>>  
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Uitgelicht  

De Conferentie 'Standaard 
met SBR' zal op 30 januari 
2013 plaatsvinden. 
 
 
Van 16 april t/m 18 april 
2013 zal de 26ste XBRL 
International Conferentie 
plaatsvinden in Dublin waar 
experts opnieuw hun kennis 
over XBRL delen. 

 

 

http://www2.xbrl.org/nl/
http://www2.xbrl.org/nl/Nieuwsberichten/Nieuwe%20bestuursleden%20XBRL-NL%202013.pdf
http://conference.xbrl.org/node/add/speaker-submission?utm_source=Copy+of+XBRL26+Dublin+-+Call+for+Speakers&utm_campaign=papers&utm_medium=email
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=dt8c5nhab&v=001zcvTRfzfKBHyKE_EY515lGlv03MxmIz9cXLEzaHm2CamOJ3g1j-1q6nSDlvqAJyOubY11SLulti_zOcYAEBfGEfT7va2dWGjYkvXafvdcMgsL_u5MMSlymwG8m1NrvmYjQBdYx1bZcyHqwb78tOXgHc3MI6xnY9QPmdEMtsYxlug8D4Ue4WG-Ogj_VmeAWr_2rMH_ycTBLo%3D
http://www.xbrl.org/nl


11 vragen over SBR 

 
Vanaf 1 januari 2013 dienen ondernemers hun aangifte Inkomsten- en 

Vennootschapsbelasting aan te leveren via SBR (Standard Business 

Reporting). Voor de accountant heeft dit grote gevolgen. In het 

decembernummer van Accountant zijn de belangrijkste vragen en 

antwoorden op een rijtje gezet. Download hier het artikel '11 vragen 

over SBR' om de elf belangrijkste vragen en antwoorden over SBR te 

achterhalen.  

 

SBR: uw business case 

 
Het evenement SBR: uw business case, die op 12 december jl. plaats zou 

vinden, is geannuleerd en verplaatst naar het eerste kwartaal van 2013. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Rapportageportaal, 

Accountancynieuws en Kluwer een Triple-A evenement. Nadere 

informatie zal spoedig volgen via o.a. deze partijen en via de nieuwsbrief 

en website van XBRL Nederland. 

 

Nieuwjaarswens 

 

 
 

XBRL Nederland wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en 

ondernemend 2013! Wij zien u graag op de bijeenkomsten die in 2013 

georganiseerd zullen gaan worden. 

 

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. 
 

 

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

  

 

http://www2.xbrl.org/nl/Nieuwsberichten/11%20vragen%20over%20SBR.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx
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