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XBRL Zweden Conferentie 

Op 4 oktober 2016 organiseert XBRL Zweden een conferentie over digitalisering van financiële 
verklaringen met als centrale thema 'Standard Business Reporting - SBR'. Belangrijke aspecten m.b.t. de 
gecoördineerde elektronische financiële rapportages zullen worden besproken. Het aantal beschikbare 

plaatsen is beperkt. Vol = Vol. Deelname aan deze conferentie is kosteloos. Inschrijven kan hier. 

 
Meer informatie over deze conferentie is hier te vinden.  

XBRL International Conferentie - Data Amplified 2016 

Van 8 t/m 10 november 2016 is de XBRL International Conferentie 2016 in Singapore. Tijdens deze 
conferentie zal o.a. besproken worden hoe nieuwe technologieën van invloed zijn op bedrijfsrapportages 
en zullen verschillende deskundigen niet alleen op XBRL gebied presentaties geven, maar ook over de 
opkomende trends en technologieën die u zult inspireren om op nieuwe manieren te kijken naar de 
structuratie van data en het verbeteren van transparantie in het bedrijfsrapportageproces. Het 
programma van deze conferentie is nu beschikbaar. Inschrijven voor deze conferentie kan hier. 
 
Lees meer >>> 

Evenement: Risk Management, Interoperability and 
Information Standardization 

XBRL Spanje organiseert op 17 november 2016 in Madrid een evenement met vertegenwoordigers van 
de Frankfurt Interoperability Group die presentaties geven en zijn er paneldiscussies over XBRL 
initiatieven in Spanje. Meer informatie over deze bijeenkomst is hier te vinden. 

 

Definitieve versie RGS Taxonomie gepubliceerd 

Door de RGS Beheergroep is de definitieve versie van de RGS Taxonomie vrijgegeven. De definitieve 

versie bevat de koppelingen tussen het RGS schema (versie 2.0) en de Nederlandse Taxonomie en de 

Bankentaxonomie. In de RGS Taxonomie zijn de koppelingen voor in totaal 56 SBR rapportages 

opgenomen. 

 

De RGS Taxonomie samen met een technische beschrijving is hier te vinden. 

 

 
 
 
 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/312085.html?time=1472549382##online_version##
https://simplesignup.se/event/81126-conference-on-standard-business-reporting-sbr/signup/attendees?signup_token=37117fc47371758
https://simplesignup.se/event/81126-conference-on-standard-business-reporting-sbr
https://www.dataamplified.org/schedule/
https://www.dataamplified.org/registration/
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-2016/
https://www.xbrl.org/events/risk-management-interoperability-and-information-standardization/
http://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/2016/


Alfaversie Nederlandse Taxonomie 2017 KvK 
gepubliceerd 

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor de Kamer van Koophandel 

voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2017 van de KvK 

is toegevoegd aan NT 11_20160812, is opgebouwd volgens de RFC Folderstructuur en 

Releasemanagement en voorzien van aanvullende documenten zoals voorbeeld instances en 

releasenotes. Er zijn voor de KvK vier rapportages opgenomen in de NT 11 alfa (te weten NL-GAAP voor 

micro-, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen). 

 

Meer informatie is hier te vinden. 

 

Definitieve versie NT10.2 gepubliceerd 

De Belastingdienst heeft de definitieve versie van de extensie taxonomie op de NT10.0 gereed voor het 

verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting en serviceberichten 

voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2017, Toeslagen en het servicebericht voor Toeslagen. In deze 

extensie zijn tevens de specificaties voor de teruggaaf dividendbelasting te weten, het verzoek-, de 

klantregistratie-, de beschikking- en de terugkoppeling fiscaalnummer opgenomen en daarnaast het 

servicebericht uitstel inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2015.  

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 XBRL Zweden Conferentie op 4 oktober 
2016 in Sweden. 

 XBRL International Conferentie - Data 
Amplified 2016 van 8 november 2016 t/m 
10 november 2016 in Singapore.  

 Risk Management, Interoperability and 
Information Standardization op 17 
november 2016 in Spanje. 

 

 

 

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. 

  

Stichting XBRL Nederland - Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek - tel: +31 (0)85 - 760 5410 

www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 
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