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Workshop iXBRL 
Door het recente advies van de Europese organisatie ESMA voor het gebruik van de variant iXBRL (ook 

wel aangeduid als in-line XBRL) voor de rapportage door beursgenoteerde ondernemingen dient zich de 

vraag aan wat dit voor de Nederlandse situatie gaat betekenen. Het advies van de ESMA is nog niet 

overgenomen door de Europese Commissie en de verdere details zullen in de loop van dit jaar bekend 

worden gemaakt. 

 

Met het oog op deze situatie organiseert XBRL Nederland een bijeenkomst over iXBRL begin oktober 

2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern over iXBRL om XBRL gebruikers in Nederland de gelegenheid te 

geven kennis te maken met iXBRL en zich op de mogelijke ontwikkelingen voor te bereiden. Zodra de 

definitieve datum vastgesteld is zal dit via o.a. onze nieuwsbrief en website gecommuniceerd worden. 

 

Het programma* van deze workshop ziet er als volgt uit: 

 

12:30 uur  : Ontvangst 

13:00 uur  : Opening en toelichting programma 

13:15 uur  : Toelichting iXBRL standaard, hoe zit deze in elkaar en hoe zien iXBRL toepassingen eruit? 

13:45 uur : Toelichting ervaringen in UK en Ierland, waar iXBRL al een aantal jaren wordt gebruikt 

14:15 uur : Toelichting iXBRL standaard vanuit Nederlands perspectief  

14:45 uur : Pauze 

15:00 uur : Toelichting hoofdpunten ESMA advies 

15:30 uur : Risico’s en impact voor de SBR Assurance oplossing 

16:00 uur : Toelichting mogelijke implementatievormen en -varianten in Nederland & discussie 

16:45 uur : Afsluiting 

*Eventuele wijzigingen onder voorbehoud. Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen. 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 

met een routebeschrijving. 

 

Meer informatie over deze workshop is hier te vinden. 

 

Nieuwe jurisdictie: XBRL Rusland 
Tijdens de bestuursvergadering van XBRL International begin juli 2017 is bevestigd dat XBRL Rusland 

een jurisdictie van XBRL International geworden. 

 

XBRL Rusland steunt de uitrol van digitale rapportages binnen de Russische Federatie. De concentratie 

ligt op het onderwijs en opleiding van de financiële sector; 17.000 financiële instellingen die vanaf 

volgend jaar in XBRL dienen te rapporteren. 

 

Daarnaast zal XBRL Rusland een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de taxonomie die door de 

Russische Centrale Bank en andere uitvragende partijen in Rusland worden ontwikkeld. 

 

Meer informatie over XBRL Rusland is te vinden op de website van XBRL Rusland. 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20iXBRL
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/Workshop-iXBRL.pdf
http://en.xbrl.ru/


Pilots ‘begeleide implementatie deponering 
middelgroot’ 

De Kamer van Koophandel (KvK) organiseert, in samenwerking met Logius, accountantskantoren 

(waaronder de Big5 en enkele leden van SRA) en hun softwareontwikkelaars pilots die gericht zijn op de 

implementatie van het deponeren van jaarrekening van middelgrote rechtspersonen. Vanaf boekjaar 

2017 is het digitaal deponeren van jaarrekeningen verplicht voor de bedrijfsklasse middelgroot. 

 

Wanneer u als accountantskantoor (samen met uw softwareontwikkelaar) of als softwareontwikkelaar 

(samen met een accountantskantoor) deel wilt nemen aan deze pilots kunt u een e-mail sturen 

naar pilotssbr@kvk.nl. 

 

Lees meer >>> 

 

SBR op weg naar 2020: derde herijkte Roadmap 
vastgesteld 

In juli 2017 is de derde herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld. De Roadmap laat met 

bestaande en nieuwe projecten zien dat er veel ambitie naar de toekomst bestaat. 

 

Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals: 

• Micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen deponeren nu verplicht via SBR bij de KvK. 

• Voorbereiding door de keten van de jaarverslaglegging voor assurance en preparer extensions. 

• CBS heeft eerste berichten ontvangen via SBR. 

• De Volksbank is als nieuwe afnemer toegetreden tot het FRC (Financiële Rapportages 
Coöperatief). 

• Softwareontwikkelaars hebben RGS (Referentie GrootboekSchema) ingebouwd. 

Lees meer >>> 
 

Alfaversie NT12 2018 CBS gepubliceerd 

Het CBS heeft de alfaversie van de NT (Nederlandse Taxonomie) voor het aanstaande jaar 

gepubliceerd. De alfaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van aanvullende documenten 

zoals releasenotes, instances en versioning rapporten. De documentatie is te vinden op de pagina NT 

2018. 

 

Lees meer >>> 

 

Serviceberichten aanslag: automatisch uitbreiden 
van machtigingsregistraties naar aangiftejaar 2018 
Om Serviceberichten Aanslag te krijgen, laten intermediairs over één klant, één soort belasting en 

één aangiftejaar, een machtiging registreren. De Belastingdienst neemt voor bepaalde machtigingen zelf 

het initiatief en stuurt vanaf 1 augustus 2017 de klanten van intermediairs een brief waarin zij om 

toestemming vragen voor de registratie van de machtiging voor het aangiftejaar 2018. Dit noemt de 

Belastingdienst ‘automatisch uitbreiden’.  

 

Is uw machtiging voor het krijgen van een Servicebericht Aanslag 2017 bij Logius geregistreerd? En is 

die registratie actief? Dan worden deze registraties onder voorwaarden automatisch uitgebreid. 

 

De machtigingsregistraties voor Serviceberichten Toeslagen en voor de gegevens van de vooraf 

ingevulde aangifte worden niet automatische uitgebreid. 

 

Lees meer >>> 

 

mailto:pilotssbr@kvk.nl%E2%80%8B
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/pilots-begeleide-implementatie-deponering-middelgroot/
https://www.sbr-nl.nl/wat-is-sbr/visie/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-op-weg-naar-2020-derde-herijkte-roadmap-vastgesteld/
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/werken-met-taxonomieen/2018/
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/werken-met-taxonomieen/2018/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt12-2018-cbs-gepubliceerd/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/intermediairs/aangifte_doen/serviceberichten_aanslag_en_elektronische_kopieaanslagen/serviceberichten_aanslag/automatisch_uitbreiden_van_machtigingsregistraties_2016_naar_2017


Evenementen 
 

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

• Workshop 'iXBRL' in oktober 2017. 

• Workshop 'Jaarrekeningen' in november 
2017. 

• Workshop 'Opleiding en Onderwijs' in 
december 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 

 

 

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

