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Kansas University gastheer internationale XBRL conferentie  
 
Hans Verkruijsse, professor aan de universiteit van Tilburg, heeft onlangs deelgenomen aan de 5e internationale XBRL 
Conferentie van de universiteit van Kansas.  
 
De belangrijkste doelstellingen van deze conferentie, die van 28-30 april jl. werd gehouden, waren een omgeving te bieden 
om kennis en best practices te delen, discussies en samenwerking te stimuleren en tot de realisatie van het volledige 
potentieel van XBRL te komen.  
Ook was de conferentie erop gericht om deelnemers, bestaande uit zowel academici en praktijkmensen, uit te dagen verder 
te denken dan wat er momenteel al wordt gedaan om het gebruik van XBRL en XBRL-GL in de digitale economie te 
vergroten.  
 
Lees meer >>> 
 
XBRL Explained - een terugblik  
 
Op 26 april jl. vond in Expo Houten de aftrap plaats van een reeks bijeenkomsten die XBRL Nederland de komende maanden 
op de planning heeft staan. Circa 40 toehoorders werden toegesproken over onderwerpen als actualiteiten uit binnen- en 
buitenland, taxonomieën en de vraag: XBRL zelf bouwen of niet zelf bouwen?  
 
Lees meer >>> 
 
XBRL Explained en technische workshop   
 
Om geïnteresseerden die niet in de gelegenheid waren de bijeenkomst van 26 april jl. te bezoeken alsnog de kans te geven 
dit te doen, is besloten de bijeenkomst nogmaals te organiseren.  
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Uitgelicht  

De bijeenkomst XBRL 
Explained wordt nogmaals 
georganiseerd, met 
aansluitend een technische 
workshop over de NL 
Taxonomie Architectuur.  

 

http://application.budgetmailer.com/url.aspx?urlid=%40%4013FZvl4MVwsE%3d&contactid=g0y0pYnsXa8jQc9%40%4013oq7lQw%3d%3d&contactid=g0y0pYnsXa8jQc9%40%4013oq7lQw%3d%3d
http://application.budgetmailer.com/url.aspx?urlid=F3W5YeyLCvA%3d&contactid=g0y0pYnsXa8jQc9%40%4013oq7lQw%3d%3d


In het ochtenddeel wordt het programma van de bijeenkomst van afgelopen 26 april aangeboden. Hierbij wordt onder 
andere stilgestaan bij wat XBRL is. Daarna wordt, tijdens een nog niet eerder georganiseerd middagprogramma dieper 
ingegaan op de technische aangelegenheden van XBRL.  
 
Binnenkort volgt meer informatie over de datum en locatie van de bijeenkomst.    

 
Klik hier voor het voorlopige programma >>> 
 
Nieuwe website XBRL Nederland  
 
Op dit moment wordt onze huidige website, www.xbrl-nederland.nl , overgezet naar de Nederlandse pagina van het 
internationale XBRL consortium. De tot op heden gebruikte website wordt daarmee niet langer gebruikt. Nieuwsitems, 
nieuwsbrieven en andere actualiteiten worden vanaf nu gepubliceerd op: www.xbrl.org/nl  
 
22e internationale XBRL conferentie  
 
Van 17 tot en met 19 mei wordt voor de 22e keer de internationale XBRL conferentie gehouden. In navolging van Beijing is 
dit keer Brussel gastheer van het evenement, dat als thema heeft: Sharing Economic Information in a Global World: The 
XBRL Contribution. Lees meer >>> 
 

 
 
Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief  

 
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? U kunt zich aan- of 
afmelden voor deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan:  
maaike.van.kempen@xbrl-nederland.nl 
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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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Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden. 
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