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XBRL conference Montreal 
 
Van dinsdag 25 oktober jl. tot en met donderdag 27 oktober jl. was de 
23ste XBRL international conference. De XBRL conferentie vond dit keer 
plaats in Montreal, Canada. De voorzitter van XBRL Nederland, de heer 
Hans Verkruijsse, was op deze conferentie aanwezig. 
 
In totaal waren er ruim 300 participanten aanwezig die XBRL kennis met 
elkaar hebben gedeeld. 
 
De volgende, 24ste, XBRL international conference zal plaatsvinden in 
Abu Dhabi, United Arab Emirates, van 20 maart 2012 tot en met 22 maart 
2012. 
 

XBRL Explained 2011- een terugblik 

 
Op maandag 28 november jl. heeft de introductiebijeenkomst "XBRL 
Explained" plaatsgevonden in AC Meeting Centre Utrecht in De Meern. 
Circa 35 toehoorders werden toegesproken over onderwerpen en 
actualiteiten uit binnen- en buitenland, taxonomieën en de vraag: voor 
wie is XBRL en wat is? De bijeenkomst was zeer goed verlopen. Het 
publiek was erg enthousiast over de bijeenkomst en vanuit het publiek 
kwamen diepgaande vragen over XBRL. De presentaties die tijdens deze 
bijeenkomst zijn gegeven is te vinden op onze website. 
 
Lees meer >>> 

 

Actieplan 2012 & terugblik 2011 
 
Het einde van het jaar 2011 nadert. XBRL Nederland heeft een actieplan 
voor het jaar 2012 gemaakt met de geplande activiteiten om XBRL onder 
de aandacht te brengen bij softwareleveranciers en geïnteresseerden, 
die te maken gaan krijgen met de standaard XBRL vanaf 01 januari 2013. 
Ook is er een overzicht van de terugblik van het jaar 2011 gemaakt 
waarin de evaluatie is te lezen over het jaar 2011. De documenten zijn 
hier te vinden. Ook is het benoemingsreglement en aftreedrooster op de 
website te vinden te vinden. 

 

Deelnemersbijeenkomst  
 
Op maandag 12 december a.s. vindt de deelnemersbijeenkomst voor de 
leden van XBRL Nederland plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal de 
evaluatie over het jaar 2011 besproken worden. Ook zullen de plannen 
en activiteiten voor het jaar 2012 tijdens deze bijeenkomst besproken 
worden. 

 

Flyer XBRL 
 
XBRL Nederland heeft onlangs een flyer uitgebracht om iedereen te 
informeren over XBRL. In de flyer wordt toegelicht hoe XBRL werkt met 
de voordelen door het gebruik van XBRL en de standaard XBRL/ SBR. Ook 
komt in de flyer naar voren wat XBRL voor u als ondernemer, 
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Uitgelicht  

Van 20 maart 2012 tot en 
met 22 maart 2012 vindt de 
24ste XBRL internationale 
conferentie plaats in Abu 
Dhabi.  

  

http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/Presentaties%2028%20nov%202011/XBRL%20Explained%20presentaties%2028%20nov%202011.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/XBRL%20Explained.pdf
http://www2.xbrl.org/nl/Bijeenkomsten/Bijeenkomsten%20leden%20XBRL-%20NL/Stukken%20deelnemersbijeenkomst.pdf


intermediair of softwareleverancier betekent. De flyer is online te 
downloaden. Indien u de flyer per post wilt ontvangen kunt u een e-mail 
sturen naar Shuhuang Ng. 

 
Taxonomieboekje 
 
Momenteel is XBRL Nederland bezig om het taxonomieboekje te 
herschrijven en te vernieuwen. Naar verwachting zal het 
taxonomieboekje in het eerste kwartaal van het jaar 2012 gereed zijn. 
Via de nieuwsbrief zullen wij aankondigen wanneer het taxonomieboekje 
beschikbaar is. 
 

XBRL handboek voor intermediairs 
 
Onlangs is er een update verschenen van het XBRL handboek. Het XBRL 
handboek is speciaal gericht op de intermediair en gaat uitgebreid in op 
onderwerpen als elektronische handtekening, certificaten, 
beroepscertificaat, PKI overheid certificaat en eHerkenning. Voor meer 
informatie kunt terecht bij XBRL handboek. 

 

Nederlandse Taxonomie 2012 

 
In de afgelopen weken is de Nederlandse Taxonomie 2012 gereviewed en 
getest in nauwe samenwerking met de partners in SBR (overheid en 
markt), brancheorganisaties en taxonomie-experts. Deze nieuwe versie 
van de Nederlandse Taxonomie; de NT 2012 - 6.0 is onlangs ook 
gepubliceerd. Meer informatie is te vinden op de website van het SBR. 

 
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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