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Save the Date: jubileumcongres XBRL Nederland 

 
XBRL Nederland bestaat 12,5 jaar en dat vieren we met een 
jubileumcongres op 15 april 2015. Tijdens dit jubileumcongres ligt de 
focus op het pragmatische perspectief: de toegevoegde waarde en 
toepassingen van XBRL voor bedrijfsleven en overheid in de 
rapportageketen. 
 
We nodigen u van harte uit om dit feestelijke jubileumcongres bij te 
wonen. Mis het niet! 
 
Lees meer>>> 
 

Terugblik: workshop "Normatieve Presentatie" 

 
Op 16 december jl. heeft de workshop "Normatieve Presentatie" 
plaatsgevonden. Deze workshop werd bijgewoond door ruim 40 
deelnemers. Tijdens deze workshop is een presentatie gegeven over 
'Normatieve Presentatie en het belang voor accountants' en een 
verdiepingssessie over de 'Techniek tot Normatieve Presentatie en Table 
Linkbase'. De middag van deze workshop werd afgesloten met een 
brainstormsessie over de aanpak, de veranderingen door Normatieve 
Presentatie, etc. 
 
Presentaties van de workshop "Normatieve Presentatie" is op 
de website te vinden. Deze is alleen toegankelijk voor deelnemers van 
XBRL Nederland. 
 

Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland 

 
Tijdens de deelnemersbijeenkomst op 15 december jl. hebben de 
aanwezige deelnemers ingestemd met het benoemingsvoorstel van het 
Bestuur ten aanzien van de nieuwe samenstelling van het bestuur van 
XBRL Nederland per 1 januari 2015. 
 
In de deelnemersbijeenkomst van 15 december jl. is afscheid genomen 
van Niels Boef (als bestuurslid en penningmeester van XBRL Nederland). 
XBRL Nederland bedankt Niels hartelijk voor zijn grote inzet en steun die 
hij jarenlang aan XBRL Nederland heeft gegeven. XBRL Nederland wenst 
Niels dan ook het allerbeste in zijn verdere carrière en vertrouwt erop 
nog veel met hem te kunnen samenwerken. 

Voorts is Jan Ketelaar voor een periode van drie jaar toegetreden tot het 
bestuur van XBRL Nederland. Jan zal als bestuurslid de functie van 
penningmeester verrichten. 

Op de website is de nieuwe samenstelling van het bestuur van XBRL 
Nederland te zien. 
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Uitgelicht  

Jubileumcongres XBRL 
Nederland op 15 april 2015 
in Eemnes (Laren). 

15de XBRL EU dag en 
21ste Eurofiling workshop 
zal van 1 juni 2015 t/m 5 
juni 2015 plaatsvinden in 
Madrid. 

XBRL International 
Conferentie van 8 t/m 10 
september 2015 in 
Kopenhagen. 

 

 

 
 

http://app.budgetmailer.com/newsletters/edit/%5bonlineversie%5d
http://www2.xbrl.org/nl/nmpxbrl.aspx?id=428
http://www2.xbrl.org/nl/frontend.aspx?clk=MLK&val=68
http://www.xbrl.org/nl


XBRL International Conferentie 2015 

 
XBRL International Conferentie 2015 is in aantocht. De XBRL 
International Conferentie 2015 zal in Kopenhagen plaatsvinden van 8 t/m 
10 september 2015. Tijdens deze conferentie zal informatie uitgewisseld 
worden m.b.t. de kansen en uitdagingen van de XBRL. Meer informatie 
over de locatie en het programma zal binnenkort gepubliceerd worden. 
 
Lees meer>>> 
 

XBRL International nieuws 

 
XBRL International heeft in haar communicatie laten weten dat zij in 
samenwerking met haar leden steeds meer belangrijke informatie zien. 
Dit kan betrekking hebben op het verkrijgen van betere resultaten door 
het structureren van gegevens met lagere risico's, nieuwe technologische 
ontwikkelingen danwel hoe rapportages naar een hoger informatief 
niveau gebracht kunnen worden en deze kunnen worden verbeterd. De 
hoeveelheid complexe zakelijke rapportages zullen in de toekomst steeds 
weer toenemen met meer mogelijkheden en uitdagingen.  

 
Lees meer>>> 
 

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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