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27ste XBRL International Conferentie 

 
XBRL International heeft onlangs aangekondigd dat de 27ste XBRL 
International conferentie van 9 juni 2014 tot en met 11 juni 2014 zal 
plaatsvinden in Orlando, Florida. Tijdens deze conferentie komen 
praktische informatie, informatieve trainingen op het technische 
vlak en praktijk business cases aan de orde. Experts vanuit de hele 
wereld zullen bij deze conferentie aanwezig zijn om hun kennis en 
wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van XBRL te delen. Informatie 
over de sprekers, het programma en de inschrijving zal spoedig volgen. 
 
Lees meer>>> 
 

XVIII Eurofiling Workshop 

 
Op 10 december 2013 zal de 18e Eurofiling Workshop plaatsvinden. Deze 
bijeenkomst zal plaatsvinden in Luxemburg. De 18e Eurofiling Workshop 
wordt georganiseerd door XBRL Europe en CSSF (Commission de 
Surveillance du Sector Financier). Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij 
CSSF. Meer informatie over het programma en de inschrijving volgt zo 
spoedig mogelijk. 
 
Lees meer>>> 
 

12e XBRL Europe Day 

 
Aansluitend op de 18e Eurofiling Workshop zal op 11 december 2013 de 
12e XBRL Europe Day plaatsvinden met aansluitend de XBRL CEN 
Workshop. Deze bijeenkomst zal ook in Luxemburg plaatsvinden. De 12e 
XBRL Europe Day wordt georganiseerd door XBRL Europe en CSSF 
(Commission de Surveillance du Sector Financier). Deze bijeenkomst zal 
bij CSSF plaatsvinden. Informatie over het programma en de inschrijving 
volgt binnenkort. 
 
Lees meer>>> 

 

XBRL Standards Board Survey 

 
De XBRL Standards Board (XSB) is begonnen aan het opstellen van een 
plan voor het komend jaar. Hiervoor hebben zij uw hulp nodig voor 
input zodat de XSB weet hoe zij u nog beter kunnen helpen naar uw 
succes met XBRL. U kunt uw input geven door een korte vragenlijst in te 
vullen. Het kost u slechts 2 minuten van uw tijd. 
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Uitgelicht  

Publicatie GRI G4 
taxonomie op 7 november 
2013 bij Deloitte in 
Rotterdam. 

Bijeenkomst Standards 
Developers Forum 2013 op 
19 & 20 november 2013 bij 
de Bank of Spain in Madrid. 

XVIII Eurofiling Workshop 
op 10 december 2013 in 
Luxemburg. 

Op 11 december 2013 zal 
de 12e XBRL Europe Day 
plaatsvinden in Luxemburg. 
  

 

 
 

http://app.budgetmailer.com/newsletters/edit/%5bonlineversie%5d
http://conference.xbrl.org/
http://www.eurofiling.info/201312/index.shtml?utm_source=News+Digest+-+18+October&utm_campaign=newsletter&utm_medium=email
http://www.eurofiling.info/201312/index.shtml?utm_source=News+Digest+-+18+October&utm_campaign=newsletter&utm_medium=email
https://www.surveymonkey.com/s/2013XSBPulseSurvey
http://www.xbrl.org/nl


Intermediairdagen 2013 

 
De Belastingdienst organiseert dit jaar opnieuw grote informatieve 
bijeenkomsten voor fiscale dienstverleners en overige intermediairs. Dit 
jaar organiseert de Belastingdienst 12 'Intermediairdagen'. De 
Intermediairdagen staan in het teken van het nieuwe Belastingplan 2014 
en andere belangrijke veranderingen waarmee fiscale dienstverleners en 
intermediairs in het nieuwe jaar mee te maken krijgen. Meer informatie 
over deze bijeenkomst, het programma, de locaties en de inschrijving is 
te vinden op de website van de Belastingdienst. 

 

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. 
 
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 computertaal die het mogelijk maakt om 
financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen. 
 
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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