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Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland 

 
Tijdens de deelnemersbijeenkomst op 18 december jl. hebben de 
aanwezige deelnemers met een schriftelijke stemming ingestemd 
met het benoemingsvoorstel van het Bestuur ten aanzien van de nieuwe 
samenstelling van het bestuur van XBRL Nederland per 1 januari 2014. 
 
In de deelnemersbijeenkomst van 18 december jl. is afscheid genomen 
van Richard Schiphorst (als bestuurslid van XBRL Nederland). XBRL 
Nederland bedankt Richard hartelijk voor zijn grote inzet en steun die hij 
jarenlang aan XBRL Nederland heeft gegeven. XBRL Nederland wenst 
Richard dan ook het allerbeste in zijn verdere carrière en vertrouwt erop 
nog veel met hem te kunnen samenwerken. 
 
Voorts is Kees Schaap voor een periode van drie jaar toegetreden tot het 
bestuur van XBRL Nederland en is de bestuursperiode van Hans 
Verkruijsse met een tweede termijn van 3 jaar verlengd. Tevens is Hans 
voor een tweede periode benoemd tot voorzitter van het Bestuur. 
 
Op de website is de nieuwe samenstelling van het bestuur van XBRL 
Nederland te zien. 

 

Registratie 27ste XBRL International Conferentie geopend 

 
Van 9 juni 2014 tot en met 11 juni 2014 is de 27ste XBRL International 
Conferentie in Orlando. De aanmelding voor deze conferentie is onlangs 
geopend. Wanneer u zich voor 16 maart 2014 aanmeld profiteert u van 
een korting op uw deelname. 
 
Lees meer>>> 

 
Bericht van XBRL International Conferentie 

 
XBRL International werkt hard aan de 27ste XBRL International 
Conferentie die in juni 2014 in Orlando gaat Het doel van de conferentie 
is om meer praktische kennis op de markt te brengen, het gebruik van de 
enorme hoeveelheid XBRL-gegevens die beschikbaar zijn aan te 
moedigen en het verspreiden van informatie over nieuwe manieren 
waarin XBRL wordt benut. 
 
XBRL International heeft een Raadgevend Comité vastgesteld met als 
voorzitter Philip Moyer, Principle bij Safeguard Scientific en bestuurslid 
van XBRL U.S. Het Comité is samengesteld uit leden van de XBRL 
International community en het Comité werkt momenteel aan het 
programma van de Conferentie. Het Comité van XBRL International roept 
u graag op om onderwerpen en sprekers aan te dragen. Hiervoor kunt 
mailen naar conferentie@xbrl.org.   
 
Lees meer>>> 
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Uitgelicht  

Van 2 t/m 3 mei 2014 Asia 
Roundtable in Delhi. 

5 t/m 6 mei 2014 
Eurofiling Workshop in 
Rome. 

De 27ste XBRL 
International Conferentie 
zal van 9 juni 2014 t/m 11 
juni 2014 plaatsvinden in 

Orlando.  
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IFRS publiceert IFRS Taxonomie 2013 voor feedback 

 
De IFRS Foundation heeft de Proposed Interim Release Package 2 op de 
IFRS Taxonomie 2013 gepubliceerd voor publieke feedback. 
 
De IFRS Taxonomie bevat extra taxonomie concepten die overeenkomen 
met de nieuwe IFRSs en verbeteringen van de IFRSs die gepubliceerd zijn 
door IASB (International Accounting Standards Board). Het doel van deze 
publicatie en publieke feedback is om de publicatie van de IFRS 
Taxonomie 2014 te kunnen versnellen. 
 
Lees meer>>> 

 

Bankentaxonomie BT 2014 beschikbaar 

 
De bankentaxonomie BT 2014 BT2014) is beschikbaar. In februari 2014 
zal de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening) geschikt zijn voor het 
aanleveren van kredietrapportages met de BT2014. 
 
Lees meer>>> 

 

Aangifte BTW en opgaaf ICP via SBR 

 
Sinds 1 januari 2014 dienen intermediairs voor de aangiften BTW en 
opgaven ICP over 2014 en latere jaren SBR te gebruiken. Om dit te 
kunnen hebben intermediairs software nodig die gereed is voor SBR en 
een PKIoverheid services servercertificaat. 
 
Lees meer>>>  

 

Meest gestelde vragen Intermediairdagen 2013 
gepubliceerd 
 
Op de website van de Intermediairdagen is alle informatie te vinden over 
de Intermediairdagen die in november en december 2013 door de 
Belastingdienst zijn georganiseerd. Op de Intermediairdagen stonden 
de samenwerking en contact tussen fiscale dienstverleners en de 
Belastingdienst centraal. De Intermediairdagen stonden in het teken van 
het nieuwe belastingplan en andere belangrijke veranderingen waarmee 
intermediairs in het nieuwe jaar te maken krijgen. 
 
De meest gestelde en de belangrijkste vragen zijn per onderwerp 
verzameld. De Belastingdienst heeft hiervan een compilatie gemaakt die 
hier te lezen zijn. 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 
 
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 financiële computertaal die het mogelijk maakt 
om financiële rapportages, gegevens en jaarcijfers snel en efficiënt uit te 
wisselen. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd 
worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 
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