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Nieuwe website XBRL Nederland  

 
Het logo van XBRL Nederland is gerestyled en zo ook de website van XBRL 
Nederland. Ga naar de website van XBRL Nederland om de nieuwe 
website en logo van XBRL Nederland te bekijken. 
 
Registratie XBRL International Conferentie 2015  

 
Van 8 t/m 10 september 2015 is de XBRL International Conferentie in 
Kopenhagen. Tijdens deze conferentie zal informatie uitgewisseld 
worden m.b.t. de kansen en uitdagingen van XBRL. Inschrijven voor deze 
conferentie is nu mogelijk via de website van XBRL International. 
Wanneer u zich voor 15 juli 2015 registreert profiteert u van Early Bird 
korting.  
 
XBRL week Madrid 2015 

 
Van 1 juni 2015 t/m 3 juni 2015 heeft de XBRL week plaatsgevonden bij 
het hoofdkantoor van de Business Register en de Bank van Spanje in 
Madrid. Meer dan 200 professionals zijn bijeengekomen om te 
discussiëren over de internationale en Europese standaardisatie bij de 
voorbereiding en indiening van zakelijke rapportages. Eurofiling heeft 
tijdens deze week haar 10de verjaardag gevierd en in de toekomst zal er 
gewerkt blijven worden om XBRL succesvol te laten worden.  

Lees meer>>> 
 
SBR gekozen als Best Practice 

 
SBR is uit een lijst van 266 inzendingen gekozen als Best Practice voor de 
European Public Sector Award. Samen met 64 andere inzendingen is het 
SBR door naar de volgende ronde.  
 
Lees meer>>> 
 
Bèta versie NT9.2 gepubliceerd 

 
De Belastingdienst heeft de extensie taxonomie voor het 
verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ 
Vennootschapsbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor 
fiscaal jaar 2016 gereed en opgenomen in de extensie op de NT9.0. 
Tevens is voor het eerst in deze extensie de specificatie voor Toeslagen 
opgenomen inclusief het servicebericht voor Toeslagen. 

Lees meer>>> 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inhoud  

Nieuwe website XBRL 
Nederland 

Registratie XBRL 
International Conferentie 
2015 

XBRL week Madrid 2015 

SBR gekozen als Best 
Practice 

Bèta versie NT9.2 
gepubliceerd 

Challenging the chain: een 
'IKEA-model' voor 
verantwoording 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL 
International 

Over XBRL 

 

 

 

 

 

Uitgelicht  

EIOPA Meet-the-Market 
Workshop - XBRL Tool for 
Undertakings (T4U) op 8 
juli 2015 in Frankfurt. 

XBRL Asia Roundtable and 
Indonesia National 
Conference 19 t/m 20 
augustus 2015. 

XBRL International 
Conferentie van 8 t/m 10 
september 2015 in 
Kopenhagen. 
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Challenging the chain: een 'IKEA-model' voor 
verantwoording 

 
Na het Nederlandse succes van het boek en de collegecyclus 'De Keten 
Uitgedaagd' is nu ook de internationale versie van het beschikbaar: 
'Challenging the chain'; een handboek voor bestuurders en 
programmamanagers die willen besturen en verantwoorden in een 
wereld vol ICT. 'Challenging the chain' is hier gratis te downloaden. 
 
Lees meer>>> 
 
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. 
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