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Workshop Preparer Extensions - een terugblik 
Op maandag 15 mei jl. vond in Autogrill Utrecht in De Meern de workshop “Preparer Extensions” plaats. 

Ruim 20 toehoorders werden toegesproken over preparer extensions in het kader van SBR, hoe een 

preparer extension wordt gemaakt en werd een toelichting gegeven over preparer extensions en SBR 

Assurance. 

 

XBRL Nederland bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun deelname aan de workshop 'Preparer 

Extensions'. 

 

De gebruikte presentaties ontvangen de aanwezigen via e-mail en hier te vinden voor de deelnemers van 

XBRL Nederland. Deelnemers dienen wel op de website ingelogd te zijn om toegang te krijgen tot de 

presentaties. 

 

Hans Verkruijsse erelid van jubilerend NOREA 
Hans Verkruijsse, voorzitter XBRL Nederland, is benoemd tot erelid van NOREA, wegens zijn grote 

verdienste voor de beroepsorganisatie van IT-auditors en voor het vakgebied IT-auditing. 

 

Hans werd tijdens een lustrumsymposium van NOREA, gehouden op 18 mei ter viering van het 

vijfentwintigjarig bestaan, geroemd als belangrijke pleitbezorger van het vakgebied. Als hoogleraar 

internal control en accounting information systems aan Tilburg University heeft Hans in de afgelopen 

jaren veel gepubliceerd en tijdens congressen gesproken over het belang van IT-auditing. 

 

Lees meer >>> 

 

Update ESMA 
De ESMA heeft deze week een concept van de extensietaxonomie gepubliceerd zoals die gebruikt zal 

gaan worden bovenop de IFRS-taxonomie voor de ESEF-verplichting. 

 

De taxonomie, filing rules, een voorbeeld en andere informatie zijn hier terug te vinden. 

 

De ESEF-extensietaxonomie omvat het volgende: 

To summarise the main enhancements of the ESEF taxonomy compared to the IFRS Taxonomy are as 

follows: 

• Simplification of the structure by limiting the number of files, 

• Inclusion of guidance concepts, 

• Addition of a section identifying concepts that must be tagged (if present) in a report. 

Tijdens de XBRL Week in Frankfurt van 6 juni 2017 t/m 9 juni 2017 zal er een Meet The Market-

bijeenkomst gehouden worden door ESMA. Meer informatie over de XBRL Week is hier te vinden. 
 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/339229.html?time=1496054110##online_version##
http://nl.xbrl.org/members/presentaties-workshop/
https://www.accountant.nl/nieuws/2017/5/hans-verkruijsse-erelid-van-jubilerend-norea/
http://standards.eurofiling.info/wp-content/uploads/ESMA_ESEF_Taxonomy_Draft.zip
http://standards.eurofiling.info/wp-content/uploads/ESMA-ESEF-Draft-Filing-Manual.xlsx
http://standards.eurofiling.info/wp-content/uploads/ESEF_Filers_Extension_Example.pdf
http://standards.eurofiling.info/esma/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-172_esma_meet-the-market_workshop_invitation_6_june.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-172_esma_meet-the-market_workshop_invitation_6_june.pdf
http://eurofiling.info/2017/


Bugfix NT11 DUO gepubliceerd 

De bugfix voor de Nederlandse Taxonomie 2017 (NT11) voor DUO is gepubliceerd. De bugfixes zijn: 

• Het entrypoint ocw-rpt-jaarrekening-mbo-2016.xsd is vervangen door het entrypoint ocw-rpt-
jaarrekening-mbo-2016-v2.xsd. De rubriek ‘Andere deelnemingen’ is toegevoegd in de tabel 
‘Financiële vaste activa’. 

• De voorbeeldinstanties voor de MBO en HBO/WO entrypoints zijn aangepast. 

Lees meer >>> 
 

De voordelen van SBR voor ondernemers zullen 
toenemen 

In de rapportage ‘Goed geregeld. Een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017’ gaat het 

kabinet in op de voortgang en resultaten van de zes actielijnen van het kabinetsbrede 

regeldrukprogramma: 

• Minder regeldruk door het verbeteren van de wetgevingskwaliteit; 

• Structurele verlaging van de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met € 2,5 miljard 
in de periode 2012- 2017; 

• Merkbare regeldrukvermindering met de maatwerkaanpak; 

• Slimmer, beter en efficiënter toezicht; 

• Minder regeldruk door samenwerking met gemeenten en Europa; 

• Betere (digitale) dienstverlening. 

Lees meer >>> 
 

Bankentaxonomie 11 nu ook live op SBR Direct 

Per 5 mei jl. staat de Bankentaxonomie 11 (BT11) nu ook live op SBR Direct. Vanaf deze datum kunnen 

kredietrapportages met de nieuwste versie van de BT ook aangeleverd worden via het zelf aanlever 

portaal van SBR Banken. 

 

Lees meer >>> 

 

Addendum bij Alert 40 over deponeren staten in 
XBRL 

De NBA heeft een addendum bij Alert 40 “Controle van de Solvabiliteit II Toezichtrapportages bij 

verzekeraars” gepubliceerd. 

 

De beroepsorganisatie heeft met DNB afspraken gemaakt over de wijze waarop de accountant zijn 

werkzaamheden uitvoert met betrekking tot de in XBRL te deponeren staten over het boekjaar 2016. 

 

Dit addendum is dinsdag 9 mei jl. separaat gepubliceerd. Voor vragen over het addendum kan contact 

worden opgenomen met Rob Schouten (r.schouten@nba.nl), secretaris van de NBA.  

  

 

 
 

https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/2017/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/bugfix-nt11-duo-gepubliceerd/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/05/12/goed-geregeld-een-verantwoorde-vermindering-van-regeldruk-2012-2017/Goed+Geregeld+V8.pdf
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/de-voordelen-van-sbr-voor-ondernemers-zullen-toenemen/
https://sbrbanken.nl/b11-live-op-sbr-direct/
https://www.nba.nl/globalassets/wet--en-regelgeving/nba-alerts/02.-addendum-nba-alert-40-controle-van-de-solvabiliteit-ii-toezichtrapportages-bij-verzekeraars-incl.bijlagen-v170509-003.pdf


Evenementen 
 

• 19de XBRL Europe Day en 23ste 
Eurofiling workshop in Frankfurt van 6 
juni 2017 t/m 9 juni 2017. 

• Accountancy Expo op 20 juni 2017 in 
Nijkerk.  

• Data Amplified 2017 in Parijs van 6 
november 2017 t/m 8 november 2017. 

 

 

 

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 

 

 

http://eurofiling.info/2017/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=de4157ed6a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-de4157ed6a-106286781
http://eurofiling.info/2017/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=de4157ed6a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_31&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-de4157ed6a-106286781
https://www.accountancyexpo.nl/
https://www.dataamplified.org/?utm_source=Master%20List&utm_campaign=585baf4645-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_07&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-585baf4645-106287533
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

