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Wijziging termijn XBRL Scriptie Award 2013 
 
XBRL Nederland heeft in haar voorgaande bericht aangegeven dat er dit 
jaar opnieuw een XBRL Scriptie Award 2013 uitgereikt wordt aan HBO- en 
WO-studenten die tussen 1 november 2012 en 1 november 2013 
afstuderen op een aan XBRL/ SBR gerelateerd onderwerp. Echter, 
studenten die tussen 1 november 2011 en 1 november 2012 afstuderen 
mag ook zijn/ haar scriptie insturen naar secretariaat@xbrl-nederland.nl. 
 
Lees meer>>> 
 
XBRL cursussen van XBRL Int. 
 
Van 6 t/m 8 november a.s. vindt de 25ste XBRL International Conferentie 
plaats in Yokohama. Experts uit de hele wereld komen tijdens deze 
conferentie bijeen om kennis en ontwikkelingen rondom XBRL met elkaar 
te delen. XBRL Int. biedt nu ook exclusief drie verschillende XBRL 
cursussen aan tijdens de XBRL International Conferentie. Wanneer u zich 
aanmeld voor meerdere cursussen krijgt u korting op de te volgen cursus. 
 
Lees meer>>> 
 
Alfaversie Nederlandse Taxonomie 7.0.a.6 gepubliceerd  
 
De officiële releasedatum van een nieuwe Nederlandse Taxonomie (NT) 
ligt rond 1 december. Voor deze releasedatum worden altijd een alfa- en 
bètaversies gepubliceerd. 
 
Op 25 juli jl. is de eerste versie van de NT voor het aanstaande jaar ten 
behoeve van rapportages voor de Belastingdienst vrijgegeven. Op 3 
oktober jl. is een verbeterde alfaversie van de NT 2013; genaamd 7.0.a.6 
gepubliceerd. 
 
Lees meer>>> 
 
Quickfix Nederlandse Taxonomie 2012 
 
Voor de Nederlandse Taxonomie (NT) 2012 is er een quickfix beschikbaar 
gesteld. De Belastingdienst is op een fout in de NT2012 (6.0) gewezen en 
heeft besloten om een quickfix op de bestaande taxonomie ter 
beschikking te stellen om dit euvel te repareren. 
 
Lees meer>>> 
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Uitgelicht  

Op 30 oktober a.s. is de 
seminar: aansluiten op SBR. 
 
Van 6 t/m 8 november a.s. 
vindt de 25ste XBRL 
International Conference 
plaats in Yokohama waar 
expert bij elkaar komen om 
kennis en ontwikkelingen 
over XBRL met elkaar te 
delen. 
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XBRL/ SBR in de accountantsopleiding 

 
Op 8 oktober jl. heeft het SBR programma een white paper met als titel 
'Wat een accountant moet weten van XBRL/ SBR!, Een voorstel voor 
discussie' gepubliceerd. In deze white paper zijn voorstellen 
geformuleerd voor de wijze waarop XBRL/ SBR ingebed zou kunnen 
worden in de opleidingen van accountants, administratieve 
dienstverleners en fiscaal adviseurs. 
 
Lees meer>>> 

 

Seminar: aansluiten op SBR 
 
Snel en eenvoudig voorbereid zijn op de veranderende 
accountancypraktijk en klaar voor de aanlevering in SBR? Samen met de 
betrokken uitvragende partijen en koepelorganisaties wordt een online 
seminar georganiseerd op dinsdag 30 oktober a.s. van 20:00 uur tot 
21:00 uur door het SBR Programma. 
 
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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