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XBRL Nederland Scriptie Award 2013 - 2015 

 
Dit jaar wordt opnieuw de XBRL Nederland Scriptie Award uitgereikt. 
HBO- en WO studenten die tussen 1 november 2013 en 1 november 2015 
afstuderen op een aan XBRL/ SBR gerelateerd onderwerp kunnen 
meedingen naar deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een 
geldbedrag.  
 
Een deskundige jury, voorgezeten door een lid van het bestuur van XBRL 
Nederland, beoordeeld inzendingen op o.a. originaliteit, 
wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie. 
 
Scripties dienen vóór 1 november 2015 aan XBRL Nederland te worden 
aangeboden via secretariaat@xbrl-nederland.nl.  
 
Lees meer>>> 
 
XII Best Practice Board 

 
De XBRL International Best Practices Board (BPB) is op zoek naar twee 
nieuwe leden voor het bestuur. Leden nemen zitting in het bestuur voor 
een periode van 1 jaar en kunnen herbenoemd worden voor nog een 
periode van 1 jaar. Zitting in de XBRL International Best Practices Board 
geeft u de gelegenheid om samen te werken met andere experts en krijgt 
u nieuwe ervaringen die u kunt delen met anderen. 
 
Lees meer>>> 
 
Bankentaxonomie 2015 live 

 
Vanaf 8 april 2015 is het mogelijk om kredietrapportages over boekjaar 
2014 aan te leveren met gebruik van de nieuwe Bankentaxonomie (BT 
2015). De BT 2015 sluit aan bij de laatste versie van de Nederlandse 
Taxonomie (NT 9.0) Daarnaast omvat de BT 2015 enkele belangrijke 
vernieuwingen, waaronder de mogelijkheid om prognosecijfers en WOZ-
waarden aan te leveren. 
 
Lees meer>>> 
 
IFRS publiceert 2015-editie 'IFRS as Global Standards: a 
Pocket Guide' 

 
De IFRS-foundation, verantwoordelijk voor het bestuur en het toezicht 
van de IASB, heeft de 2015-editie van de 'IFRS as Global Standards: a 
Pocket Guide' gepubliceerd. De gids geeft een overzicht van het gebruik 
van IFRS in 138 landen over de hele wereld. 

Lees meer>>> 
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Uitgelicht  

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. 
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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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