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Save the date: Data Amplified 2019 

De jaarlijkse XBRL International conferentie – Data Amplified – die de belangrijkste betrokkenen bij de 

toekomst van bedrijfsrapportage bij elkaar brengt zal dit jaar plaatsvinden van 22 – 24 oktober 2019 in 

Shanghai. Op 21 oktober 2019 is er een extra Members day. 

 

Tijdens de jaarlijkse conferentie Data Amplified komen regelgevers, beleidsmakers, accountants, XBRL 

experts, etc. bijeen om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen van XBRL wereldwijd. 

 

Meer informatie over het programma en de inschrijving zal op de website van XBRL International 

gepubliceerd worden. 

 

Terugblik: 23ste XBRL Europe Day 

Op 28 mei en 29 mei jl. heeft de 23ste XBRL Europe Day plaatsgevonden bij ACPR Banque de France in 

Parijs. De 23ste XBRL Europe Day werd door ruim 150 deelnemers bijgewoond. 

 

Het thema van deze conferentie was de voortdurende verbetering van rapportages in de vele 

bedrijfssectoren en de verwerking van structuurgegevens. Hierbij stond de ESEF rapportage centraal. 

 

Europese Commissie definitief akkoord met Inline 
XBRL 

Op 29 mei 2019 is de Europese Commissie (EC) definitief akkoord gegaan met de Regulatory Technical 

Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF). Hierdoor moeten ondernemingen 

vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening in Inline XBRL insturen naar de lokale toezichthouder (in 

Nederland de Autoriteit Financiële Markten). 

 

Meer achtergrondinformatie is hier te vinden. 

 

Terugblik: Eurofiling Conferentie in Frankfurt 
Van 17 tot 19 juni jl. is bij de ECB in Frankfurt de Eurofiling Conferentie gehouden waar ruim 200 

vertegenwoordigers van toezichthouders, regelgevers, rapporteurs, softwareleveranciers en adviseurs 

bijeenkwamen om de huidige stand van zaken rondom de Europese rapportageverplichtingen en de 

ontwikkelingen daarin te bespreken. 

 

Aan de order kwamen, onder andere, de rapportages van EBA, ECB, EIOPA, ESMA en SRB; IRef; 

eiDAS; AnaCredit; MIFIDII; machine learning; Data Point Modelling. 

 

De presentaties zijn te vinden op de website van Eurofiling. 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://www.dataamplified.org/
https://www.youtube.com/watch?v=v8cIMEs1xlU&t=7s
https://sbr-nl.nl/europese-commissie-kiest-voor-inline-xbrl
http://2019.eurofiling.info/mon-17


Alfaversie NT13 2e extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van het 

verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor 

fiscaal jaar 2020, Toeslagen 2020 en het servicebericht voor Toeslagen 2020. 

 

De extensie NT13_20190918.a is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met 

de extensie is er ook aanvullende documentatie, zoals instances, releasenotes, versioning reports en 

Belastingdienst Reporting Rules. 

 

Lees meer >>> 

 

Terugblik: seminar Reporting Standards in Brussel 

De Nederlandse SBR community organiseerde op 4 juni 2019 in Brussel het seminar 'Reporting 

Standards' in Brussel. 

 

Dagvoorzitter Rob Kuipers (Rijksregisseur SBR) trapte de middag af met een inleiding over Standard 

Business Reporting in Nederland. 

 

Tijdens het seminar spraken verder diverse internationale sprekers over onderwerpen als ESEF 

(European Single Electronic Format) en modernisering van elektronische rapportages met behulp van 

XBRL. Verder gaf Philips, als grote beursgenoteerde onderneming, een inkijkje in de ervaringen met 

(i)XBRL en hoe dat voor hun leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en vermindering van de administratieve 

lasten. België nam de aanwezigen mee in de ervaringen bij de implementatie van e-Invoicing. 

 

Tot slot presenteerde PwC de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken van de 

digitalisering van de accountantsverklaring in Europa. Daaruit bleek dat er grote verschillen zijn tussen de 

lidstaten. 

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 

• Data Amplified 2019 van 22 – 24 oktober 
2019 in Shanghai. 

• ICT Accountancy Jaarcongres 2019 op 
30 oktober 2019 in Hoevelaken. 

• XBRL Europe Congress on ESEF op 14 
november in Londen. 

• 24ste XBRL Europde Day in januari 
2020. 

 

 

 

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. 

 

https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken
https://sbr-nl.nl/alfaversie-nt13-2e-extensie-belastingdienst-gepubliceerd
https://sbr-nl.nl/terugblik-op-seminar-reporting-standards-brussel
https://www.xbrl.org/events/data-amplified-2019/
https://www.softwarepakketten.nl/pag_reg/9&bronw=1/ICT_Accountancy_jaarcongres.htm
mailto: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 
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