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Afscheidsbijeenkomst Hans Verkruijsse, voorzitter 
XBRL Nederland 
Hans Verkruijsse neemt na 9 jaar afscheid als voorzitter van XBRL Nederland. 
 
XBRL Nederland viert het afscheid van Hans Verkruijsse met een thema bijeenkomst onder de titel 
“XBRL: ontwikkelingen in Nederland en wereldwijd” op 12 december 2019. Tijdens deze thema 
bijeenkomst worden presentaties gegeven over hoe XBRL zich heeft ontwikkeld in Nederland en 
wereldwijd en waar we vandaag de dag met XBRL staan. John Turner (CEO XBRL International) is door 
XBRL Nederland uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst een lezing te geven. 
 
Datum & tijd 
12 december 2019, 14:00 uur – 17:00 uur 
 
Aanmelden 
Graag verzoeken wij u vriendelijk om ons te informeren over uw deelname. Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar Shuhuang Ng. 
 
Meer informatie 
Informatie over het programma, sprekers en de locatie zal spoedig op de website gepubliceerd worden. 

 

24ste XBRL Europe Day 
De 24ste XBRL Europe Day zal plaatsvinden op 6 februari 2020 in Venetië, Italië. Deze bijeenkomt zal 
gehouden worden in het Kamer van Koophandel gebouw in Venetië. Tijdens de 24ste XBRL Europe Day 
zullen XBRL Europe en XBRL International werkgroepen zijn en plenaire sessies. 
 
Meer informatie over het programma en de inschrijving zal spoedig gepubliceerd worden op 
de website van XBRL Europe. 

 

Terugblik: Data Amplified 2019 
Tijdens de Data Amplified 2019 conferentie heeft een overleg plaatsgevonden tussen de XBRL 
Standards Board (XSB) en de Best Practices Board (BPB). De te behalen doelen uit dit overleg zijn meer 
adoptie en betere implementatie zoals kwaliteit taxonomieën en filing rules van XBRL door betere 
documentatie; meer mensen moeten lezen over XBRL implementatie i.p.v. XBRL standaard en 
harmonisatie van XBRL toepassingen. 
 
Er is afgesproken om ieder kwartaal een gezamenlijke conference call XSB/BPB te laten plaatsvinden 
om de coördinatie van publicatie specificaties en bijbehorende documentatie en opstellen gezamenlijke 
roadmap XSB/BPB te bespreken. 
 
Op de laatste dag van de XBRL Data Amplified 2019 conferentie is aangekondigd dat Robert M. Tarola 
aftreed als voorzitter van het XBRL International Board of Directors en dat Hans Buysse (was vice 
voorzitter van het XBRL International Board of Directors) de nieuwe voorzitter wordt. Robert M. Tarola 
wordt de vice voorzitter van het XBRL International Board of Directors. 
 
Informatie over de gegeven presentaties tijdens Data Amplified 2019 is te vinden op de website van 
XBRL International. 
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De week van RGS 

Tijdens de week van RGS delen financieel intermediairs hun ervaringen met RGS en demonstreren 
softwareleveranciers hun software die RGS ondersteunt. De week van RGS  is een event dat volledig in 
het teken staat van Referentie GrootboekSchema (RGS). De week van RGS zal plaatsvinden op 3 
december 2019 van 13:00 – 17:30 uur in Utrecht. Van 2- 6 december zijn de online workshops om 
antwoord te krijgen op de vragen: 

• Wat kan ik met RGS? 

• Wat zijn de voordelen van RGS? 

• Hoe implementeer en gebruik ik RGS? 

• En, ga direct aan de slag met RGS … 

Informatie over het programma en de inschrijving is hier te vinden. 
 

Bètaversie NT14 Nederlandse Taxonomie 2020 
gepubliceerd 

Het SBR Programma heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie 2020 gepubliceerd. 
 
De bètaversie van de Nederlandse Taxonomie 2020 (NT) is voorzien van aanvullende documenten zoals 
instances, releasenotes en belastingdienst Reporting Rules. 
 
Deze versie bevat alleen de rapportages bestemd voor de Belastingdienst, waaronder de aangifte OB, 
opgave ICP, suppletie OB, de aangiften IHZ en VPB 2019, het verzoek/wijziging voorlopige aanslag VPB 
2020, service bericht voorlopige aanslag VPB 2020 en de voor ngevulde aangifte 2019.   
 
De taxonomie bestanden zijn te vinden onder Documenten Nederlandse Taxonomie. 

 

Evenementen 
 

 

• XBRL: Digital Financial Reporting op 14 
november in Londen. 

• De week van RGS op 3 december 2019 
in Utrecht. 

• Afscheidsbijeenkomst Hans 
Verkruijsse op 12 december 2019. 

• 24ste XBRL Europe 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. 
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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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