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Webinars over XBRL 

 
De Best Practice Board van XBRL International heeft een aantal webinars 
over XBRL gepubliceerd. De webinars zijn gericht op een niet-technisch 
publiek. Op de website van XBRL International zijn momenteel webinars 
beschikbaar over de basis van XBRL, het consumeren van XBRL en XBRL 
Global Ledger (GL). 

 

CRD IV rapportage in Europa 

 
XBRL Nederland nodigt u graag uit voor de eerste CRD IV XBRL seminar op 
24 september a.s. bij het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants) in Amsterdam. Dit is een gebeurtenis die u absoluut niet 
mag missen als een bank m.b.t. de nieuwe CRD IV rapportageverplichting 
waarbij banken in heel Europa geconfronteerd mee worden. Deze 
seminar wordt in samenwerking met Deloitte georganiseerd. Wij zijn 
vereerd dat de heer Andreas Weller, Hoofd IT van het EBA (European 
Banking Authority) bij deze bijeenkomst aanwezig zal zijn en dat hij over 
de ontwikkelingen in Europa en de aanpak van de EBA zal spreken. 
 
Het (concept)programma is hier te vinden. 
 
Kandidaatstelling voor XBRL International 
 
XBRL International heeft recentelijk de kandidaatstelling voor een aantal 
posities binnen XBRL International opengesteld, namelijk: 
 
- XII Board of Directors 
- XII Standing Committees; inclusief het Membership Delevelopment 
  Committee, de Nominations Committee en de Finance & HR Committee 
 
Graag benadrukken we met klem dat het actief participeren binnen XBRL 
International van belang is om zoveel mogelijk mee te kunnen sturen bij 
de ontwikkeling van XBRL. Zeker nu in Europa de ontwikkelingen steeds 
sneller gaat. 
 
Wij roepen dan ook een ieder die interesse heeft in één van deze posities 
zich aan te melden. Aanmelden kan via XBRL Nederland door het insturen 
van uw gegevens overeenkomstig aan de gestelde voorwaarden in de 
functieomschrijving danwel via de e-mail en deze te richten aan Hans 
Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland. XBRL Nederland zal 
dan zorgdragen voor het doorsturen van uw aanmelding met een 
aanbeveling naar XBRL International.  
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Alfaversie NT 8.0 gepubliceerd 

  
Op 15 juli jl. is de eerste alfaversie van de NT 8.0 (Nederlandse 
Taxonomie) voor het jaar 2014 gepubliceerd. Deze alfaversie van de NT 
2014 is alleen bestemd voor de rapportages aan de Belastingdienst. De 
Belastingdienst heeft een nieuwe rapportage toegevoegd aan de NT 8.0; 
namelijk rapportages voor toeslagen. Met deze rapportage wordt het 
mogelijk om meldingen voor toeslagen vanaf 2012 te rapporteren. 
 
Lees meer>>> 

  

Themamaand SBR: 'SBR voor ondernemers' 
  
Als ondernemer met een accountants- of administratiekantoor dient u 
te zorgen dat uw financiële rapportages op de juiste manier worden 
aangeleverd aan de diverse partijen. Wanneer u zelf uw aangiften invult 
en/of de jaarrekeningen samenstelt zijn er een aantal veranderingen die 
op u af komen. Alle informatie die u hiervoor nodig hebt kunt u lezen op 
de website van SBR. 

 

OCW Taxonomie 2012 gepubliceerd 

 
DUO heeft begin juli jl. de eerste OCW Taxonomie gepubliceerd. Deze 
taxonomie bevat voorlopig alleen de financiële rapportages en zal 
worden gebruikt voor het aanleveren van de financiële verantwoording 
van onderwijsinstellingen. De OCW Taxonomie is een extensie op de 
huidige NT (Nederlandse Taxonomie).  
 
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. 

  
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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