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XBRL International Conferentie 

 
Van 6 november t/m 8 november jl. heeft de 25ste XBRL International 
Conferentie plaatsgevonden in Yokohama. Tijdens deze conferentie zijn 
wereldwijd XBRL deskundigen bijeengekomen om de ontwikkelingen, 
trends, kennis, etc. rondom XBRL te bespreken. De presentaties die 
tijdens deze conferentie zijn gebruikt zal spoedig beschikbaar komen via 
de website van XBRL International. 
 
Terugblik Kennissessie XML Auditfiles, zeker online en 
eFactureren 
 
Op dinsdag 27 november jl. is een gezamenlijke bijeenkomst gehouden 
vanuit het Kennisplatform Administratieve software en het XML Platform. 
Relevante onderwerpen in relatie tot administratieve software stonden 
centraal. XBRL Nederland was uitgenodigd om een lezing te verzorgen 
over 'Auditfiles in het XBRL tijdperk'. Ruim 80 belangstellenden vanuit de 
softwarebranche, accountancy en de overheid waren bij deze 
bijeenkomst aanwezig. Presentaties van deze bijeenkomst zijn te vinden 
op de website van softwarepakketten.nl.  
 
26ste XBRL International Conferentie 
 
Eerder in de nieuwsbrief was vermeld dat de 26ste XBRL International 
van 30 april t/m 2 mei 2013 zou plaatsvinden. Onlangs heeft XBRL 
International gepubliceerd dat de 26ste XBRL International Conferentie 
van 16 april t/m 18 april 2013 in Dublin zal plaatsvinden. De 26ste XBRL 
International Conferentie zal in Dublin plaatsvinden. XBRL deskundigen, 
projectleiders, regelgevers, softwareleveranciers, etc. komen tijdens 
deze bijeenkomst bijeen om informatie, ervaringen, etc. met elkaar te 
delen. 
Ook kunt u een bijdrage leveren aan deze conferentie door relevante 
onderwerpen m.b.t. XBRL in te sturen en/ of een lezing te verzorgen 
zodat ook u uw kennis en ervaringen met anderen kunt delen. Uw ideeën 
en suggesties kunt u sturen naar conference@xbrl.org. Nadere informatie 
over de 26ste XBRL International Conferentie zal spoedig gepubliceerd 
worden. 
 
Board of Director XBRL International 2013 

 
Tijdens de 25ste XBRL International Conferentie heeft een vergadering 
plaatsgevonden m.b.t. het samenstellen van nieuwe bestuursleden en 
penningmeester voor XBRL International per 1 januari 2013. De 
samenstelling van het bestuur is inmiddels bekent gemaakt. De 
zittingstermijn bedraagt twee jaar. De samenstelling van het bestuur van 
XBRL International is te vinden op de website van XBRL International. 
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Uitgelicht  

 
Op 12 december a.s. is de 
bijeenkomst 'SBR: uw 
business case'. 
 
 
De Conferentie 'Standaard 
met SBR' zal op 30 januari 
2013 plaatsvinden. 
 
 
Van 16 april t/m 18 april 
2013 zal de 26ste XBRL 
International Conferentie 
plaatsvinden in Dublin waar 
experts opnieuw hun kennis 
over XBRL delen. 
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Bèta versie NT 2013 gepubliceerd  
 
De NT (Nederlandse Taxonomie) 2013 is onlangs gepubliceerd. De 
officiële releasedatum van een nieuwe NT zal aan het begin van de 
maand december zijn. Vooraf aan dit moment wordt altijd een bètaversie 
gepubliceerd. De bètaversie van de NT 2013, genaamd 7.0.b.1, is 
voorzien van de gebruikelijke testinstances en versioninginformatie. De 
release bevat de volledige bestandenset voor de domeinen van de 
Belastingdienst, CBS en de KvK. 
 
Lees meer>>>  
 
Conferentie 'Standaard met SBR' 
 
Op woensdag 30 januari 2013 organiseert het expertisecentrum Instant 
Reporting samen met het kenniscentrum CAREM van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) haar zevende conferentie over SBR, met als titel 
'Standaard met SBR'. Vanaf 1 januari 2013 moeten de Inkomstenbelasting 
en Vennootschapsbelasting in SBR worden aangeleverd bij de 
Belastingdienst. Deze bijeenkomst is kosteloos. 
 
Lees meer>>> 
 
Kennis over SBR  
 
De ontwikkeling, borging en verspreiding van inhoudelijke informatie 
over SBR is belangrijk voor de adoptie van SBR. Kennisontwikkeling- en 
verspreiding van SBR staat bij alle betrokken partijen hoog op de agenda. 
Dit is niet alleen belangrijk bij intermediairs van nu, maar ook voor 
toekomstige fiscale en accountancy beroepsgroep. Het centrale thema 
van het SBR in de maand november is daarom 'kennis'. 
 
Lees meer>>> 
 
Terugblik webinar SBR 
 
Het SBR Programma organiseerde in samenwerking met haar partners een 
online webinar op 30 oktober jl. over de verplichte invoering van SBR. 
Voor de belanghebbenden die de webinar hebben gemist is de webinar 
beschikbaar via de website van het SBR.  
 
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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