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Data Amplified 2018 
Van 13 t/m 15 november 2018 is de XBRL International Conferentie: Data Amplified 2018. Deze 
bijeenkomst zal plaatsvinden bij Intercontinental Dubai Festival city in Dubai. 
 
Tijdens deze conferentie komen verschillende deskundigen bijeen en worden verschillende ideeën met 
elkaar gedeeld. Ook worden veranderingen en ontwikkelingen besproken, samenwerkingen op het 
gebied van standaardisatie, etc. 
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van XBRL International. 
 
De agenda van deze conferentie is hier te vinden. 

 

Bètaversie NT 13 KvK gepubliceerd 
De KvK heeft de bètaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.  
 
Het bestand is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Het document is te vinden door 
bij stap 1 te kiezen voor 'Kamer van Koophandel' en bij stap 2 voor 'Jaarverantwoording 2018'. 
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie NT13 2019 voor het Belastingdienst 
domein gepubliceerd 

De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2019 is beschikbaar. 
 
Het bestand is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor 
'Belastingdienst' en bij stap 2 voor 'Documentatie NT13 BD', met aanvullende documenten zoals 
instances, releasenotes en Belastingdienst Reporting Rules. 
 
Lees meer >>> 

 

Informatie-uitwisseling woningcorporatiesector beter 
en makkelijker 

SBR-wonen zorgt voor de geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen corporaties en 
uitvragende partijen binnen de corporatiesector. Een stabiele en betrouwbare infrastructuur en het 
gebruik van dezelfde taal maakt deze uitwisseling mogelijk. Bekijk de video op de website van SBR-
wonen. 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://www.dataamplified.org/registration/?utm_source=Master+List&utm_campaign=2b29e810af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_02_22&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-2b29e810af-106287533
https://www.dataamplified.org/program-overview/
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-nt13-kamer-van-koophandel-gepubliceerd/
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt13-nederlandse-taxonomie-2019-gepubliceerd/
https://sbr-wonen.nl/


Evenementen 
 

• ICT Accountancy Jaarcongres op 31 
oktober 2018 in Hoevelaken. 

• Data Amplified in Dubai van 13-15 
november 2018. 

• Workshop XBRL voor het onderwijsveld 
in november 2018. 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 

Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijf 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.  

  

Stichting XBRL Nederland - Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek - tel: +31 (0)85 - 760 5410 
www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 

 

 

https://www.softwarepakketten.nl/cmm/paginas/paginaregel_epa.php?id=10&bronw=2
https://www.dataamplified.org/?utm_source=Data%20Amplified&utm_campaign=43d0f971ef-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_19%20Follow%20Us%20on%20Facebook_CO&utm_medium=email&utm_term=0_602f546fb5-43d0f971ef-183283793
mailto:admin@xbrl.org
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