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Terugblik: XBRL International Conferentie Dubai
De XBRL International conferentie “Data Amplified 2018” heeft dit jaar van 13 tot en met 15 november
plaatsgevonden in Dubai. De openingsspeech werd verzorgd door de minister van de Economie, zijne
Excellentie Sultan Al Mansoori, waarna Cees de Boer als aftredend voorzitter van XBRL International zijn
laatste speech gaf.
De conferentie stond voor een belangrijk deel in het teken van Inline XBRL (iXBRL, het formaat dat door
onder andere SEC en ESMA is gekozen voor het publiceren van jaarrekeningen door beursgenoteerde
ondernemingen.
Lees meer >>>

Save the date: 22ste XBRL Europe Day
De 22ste XBRL Europe Day zal plaatsvinden op 7 en 8 februari 2019 bij UniCamera in Rome. Reserveer
deze datums alvast in uw agenda!
Meer informatie over deze bijeenkomst zal spoedig via de website van XBRL Europe gepubliceerd
worden.

Bètaversie NT13 Belastingdienst gepubliceerd
De Belastingdienst heeft de bètaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.
Het document is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor
'Belastingdienst'.
Ook zijn aanvullende documenten zoals release notes, reporting rules en instances te vinden.

Definitieve versie NT13 KvK gepubliceerd
De KvK (Kamer van Koophandel) heeft de definitieve versie van de NT13 beschikbaar gesteld.
Het document is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor 'Kamer van
Koophandel' en kies bij stap 2 voor 'Jaarverantwoording 2018'.
Lees meer >>>

Digipoort accepteert privaat vertrouwde PKIoverheid
services servercertificaten
Digipoort maakt gebruik van PKIoverheid-certificaten zodat gegevens op vertrouwelijke wijze
uitgewisseld kunnen worden tussen systemen. Als gegevens via Digipoort uitgewisseld worden voor
bijvoorbeeld SBR, e-factureren of DigiInkoop, dan heeft u een PKIoverheid services servercertificaat
nodig. Deze certificaten worden uitgegeven in twee varianten, vanuit een Public Root en sinds kort ook
vanuit een Private Root.
Lees meer >>>

SBR-wonen portaal opengesteld
Woningcorporaties kunnen vanaf 9 november jl. prognose-informatie over het jaar 2018 (dPi2018)
aanleveren. De stuurgroep van SBR-wonen heeft besloten het portaal open te stellen.
Om de overgang van CorpoData naar het portaal van SBR-wonen soepel te laten verlopen zijn er
handleidingen en instructiefilmpjes voor corporaties beschikbaar. Deze zijn te vinden op de website van
SBR-wonen.
Lees meer >>>

Alfaversie NT13 CBS gepubliceerd
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.
Het document is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 'Centraal Bureau
voor de Statistiek' en kies bij stap 2 voor 'Statistiekopgave 2019'.
Lees meer >>>

•

22ste XBRL Europe Day op 7 en 8
februari 2019 bij UniCamera in Rome.

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.
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