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Afscheidsbijeenkomst Paul Snijders 
 

 

 

Op 8 december jl. was de afscheidsbijeenkomst 
van Paul Snijders, vice voorzitter van XBRL 
Nederland bij de NBA in Amsterdam. Tijdens deze 
bijeenkomst stond het onderwerp “XBRL: 
Ontwikkelingen in Nederland verleden, heden en 
toekomst” centraal. 
 
XBRL Nederland bedankt Paul hartelijk voor zijn 
voortreffelijke en onophoudende inzet om de 
informatie-uitwisseling in Nederland zo efficiënt 
mogelijk te laten plaatsvinden. XBRL Nederland 
wenst Paul het allerbeste in zijn verdere carrière 
en vertrouwt erop nog veel met hem te kunnen 
samenwerken. 
 
Lees meer>>> 
 

Evenementen 
 

 16de XBRL Europe Dag zal op 2 februari 
2016 plaatsvinden. 

 17de XBRL Europe Dag en 22ste 
Eurofiling workshop zal van 1 juni 2016 
t/m 3 juni 2016 plaatsvinden. 

 

 

 

Alfa versie NT10.1.a.1 gepubliceerd 

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT10.0 beschikbaar gesteld ten behoeve van het 
teruggaafverzoek dividendbelasting, aangifte erfbelasting en servicebericht uitstel inkomstenbelasting/ 
vennootschapsbelasting. 
 
De rapportages voor het teruggaafverzoek dividendbelasting en servicebericht uitstel inkomstenbelasting/ 
vennootschapsbelasting zijn nieuw. De specificatie voor erfbelasting zal voortaan als extensie uitgebracht 
worden. De extensie NT10.1.a.1 is hier te vinden. 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/292409.html?time=1453111512##online_version##
http://nl.xbrl.org/news/afscheidsbijeenkomst-paul-snijders/
https://www.xbrl.org/events/16th-xbrl-europe-day/
https://www.xbrl.org/events/17th-xbrl-europe-day-22nd-eurofiling-workshop/
https://www.xbrl.org/events/17th-xbrl-europe-day-22nd-eurofiling-workshop/
http://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/software-leveranciers/nederlandse-taxonomie/2016/


Brief KvK aan intermediairs over verplichtstelling 
elektronisch deponeren jaarrekening 

Vanaf boekjaar 2016 kunnen alle bedrijven, die verplicht zijn om de jaarrekening te deponeren dit alleen 
nog elektronisch doen. Intermediairs moeten de jaarrekeningen van hun klanten dan deponeren met 
SBR. Intermediairs, zoals accountans- en administratiekantoren, hebben van de Kamer van Koophandel 
een brief hierover ontvangen. 
 
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. 

 

XBRL Nederland 

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de deelnemende 
organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en onderwijswereld). Op het 
programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen van kennis en ervaring. XBRL 
Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van XBRL Int. Inc. en heeft zitting in de 
International Steering Committee van dit orgaan. 

 

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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