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18de XBRL Europe Day 

Het doet ons plezier te mogen melden dat XBRL Nederland de 18de XBRL Europe Day organiseert. 

  

Datum 16 februari 2017 

Locatie Kantoor ABN AMRO 

 
Gustav Mahlerlaan 10 

 
1082 PP Amsterdam 

 

Wij zijn ABN AMRO erkentelijk als gastheer te willen optreden en de conferentieruimte en faciliteiten 

beschikbaar te willen stellen. Als deelnemer van XBRL Nederland kunt u horen van XBRL experts over 

de laatste XBRL ontwikkelingen in Europe. Schrijf u nu in! 

 

Ter informatie: alleen deelnemers van XBRL Nederland hebben toegang tot deze XBRL Europe 

bijeenkomst. 

 

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van XBRL Europe. Het programma 

van de dag treft u hier aan.  

 

Elektronisch deponeren jaarrekening per 1-1-2017 
voor bedrijfsklasse micro en klein 

Ondernemers kunnen de jaarrekening vanaf boekjaar 2016 alleen nog met SBR (Standard Business 

Reporting) of online service (laten) deponeren bij de KvK. Met ingang van 1 juli 2016 is de wet in werking 

getreden die het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het Handelsregister regelt. 

 

De verplichting geldt in eerste instantie voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein. Voor 

rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt de verplichtstelling vanaf boekjaar 2017 en voor 

grote rechtspersonen naar verwachting vanaf boekjaar 2019. De jaarrekening op papier aanleveren kan 

dan niet meer. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van de KvK. Tevens is door de KvK een document opgesteld 

met een aantal vragen en antwoorden voor specifieke situaties. Dit document “Vragen en antwoorden” is 

vanaf deze webpagina te downloaden. 

 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/326861.html?time=1485870292##online_version##
https://xbrleuropeeurofiling.typeform.com/to/kYiyOH
http://www.xbrleurope.org/faq/78-latest-news/148-18th-xbrl-europe-day-february-16-2017-amsterdam-the-netherlands-call-for-speakers
http://www.xbrleurope.org/faq/9-non-categorise/150-18th-europe-day-in-amsterdam-agenda
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/deponeren-jaarrekening/hoe-kunt-u-uw-jaarrekening-deponeren/


Beursgenoteerde ondernemingen moeten Inline 
XBRL gebruiken 

De ESMA (European Securities and Markets Authority) heeft bepaald dat alle Europese beursgenoteerde 

ondernemingen hun geconsolideerde jaarrekening na 1 januari 2020 in Inline XBRL aan de lokale 

toezichthouder beschikbaar moeten stellen. 

 

De motivatie voor deze beslissing is dat Inline XBRL zowel leesbaar is voor mensen als voor computers. 

 

Lees meer >>> 

 

SBR de norm: informatie-uitwisseling tussen 
ondernemer en bank digitaliseert 

Bij de KvK is de digitale aanlevering van de jaarcijfers per 1 januari 2017 verplicht. Bij de Belastingdienst 

was dit al zo. Bij de banken is de digitale aanlevering van de jaarcijfers per diezelfde datum de norm. De 

aanlevering loopt via SBR (Standard Business Reporting). 

 

Banken hebben, ook in overleg met softwareleveranciers en brancheorganisaties van intermediairs, de 

afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het neerzetten van deze goede en veilige technische infrastructuur 

om digitale uitwisseling van financiële informatie met ondernemers mogelijk te maken. 

 

Lees meer >>> 

  

 

Alfaversie NT11 extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT11_20161207 beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting. De rapportage voor de aangifte schenkbelasting is 

nieuw. 

 

Samen met de extensie is hier aanvullende documentatie, zoals instances, releasenotes en 

Belastingdienst Business Rules. 

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 18de XBRL Europe Day op 16 februari 
2017 in Amsterdam 

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-new-digital-format-issuers%E2%80%99-financial-reporting
https://sbrbanken.nl/informatie-uitwisseling-ondernemer-en-bank-digitaliseert/
http://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/2017/
http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt11-extensie-belastingdienst-gepubliceerd/
http://www.xbrleurope.org/faq/78-latest-news/148-18th-xbrl-europe-day-february-16-2017-amsterdam-the-netherlands-call-for-speakers


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 

 

 

mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

