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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.  
 
Nieuwe jurisdictie XBRL Rusland  

 
Rusland is toegetreden tot het XBRL consortium. De jurisdictie wordt 
gefaciliteerd door de Central Bank of the Russion Federation (CBRF) en 
brengt belanghebbenden bij elkaar ter ondersteuning van het CBRF 
project voor het implementeren van XBRL rapportages voor niet-bancaire 
financiële instellingen. Welkom XBRL Rusland! 
 
Lees meer>>> 
 
SBR Roadmap herijkt 

 
Bij het opstellen van de SBR Roadmap in 2014 is afgesproken dat deze 
jaarlijks zou worden herijkt op basis van ontwikkelingen en bereikte 
resultaten. Het SBR Beraad heeft in juni 2015 de eerste herijkte roadmap 
vastgesteld. In de herijkte versie wordt onder andere duidelijk dat al 
veel voortgang is geboekt. Zo is de RGS (Referentie Grootboek Schema) 
opgenomen in de SBR governance en heeft de Belastingdienst succesvol 
nieuwe stromen met gebruik van SBR geïntroduceerd.  
 
Lees meer>>>  
 
Definitieve 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>>> 
 
Alfaversie NT10.0 (2016) gepubliceerd 

 
Het SBR Programma heeft de eerste alfa versie van de Nederlandse 
Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De officiële 
releasedatum van de nieuwe Nederlandse Taxonomie is meestal rond 1 
december. Dit jaar is het voor het eerst vervroegd naar 19 november 
2015.   
 
Lees meer>>> 
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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. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen gestuurd 
worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden opgesteld. 
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