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XBRL Nederland workshops najaar 

In het najaar heeft XBRL Nederland drie workshops op de agenda staan: 

• Workshop iXBRL in oktober 2017 

• Workshop jaarrekeningen middel groot in november 2017 

• Workshop opleiding en onderwijs in december 2017 

Zodra de definitieve datums en locaties zijn bepaald zal dit via o.a. de nieuwsbrief en website van XBRL 

Nederland worden gecommuniceerd. 
 

Eurofiling XBRL week in Frankfurt 

De Eurofiling XBRL week was van 6 juni 2017 t/m 9 juni 2017 bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. 

Meer dan 200 deelnemers hebben deelgenomen aan de Eurofiling XBRL week in Frankfurt. Tijdens deze 

week zijn verschillende onderwerpen besproken m.b.t. de XBRL standaardisatie. Presentaties van deze 

bijeenkomst zijn hier te downloaden. 

 

NBA publiceert herziende versie Groenboek 
Vanaf het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekening digitaal 

deponeren. Dit betekent ook dat de controleverklaring digitaal wordt en de ‘natte’ handtekening 

vervangen wordt door een digitale handtekening. Om accountants handvatten te geven voor deze nieuwe 

situatie heeft de NBA het Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving” geactualiseerd. 

 

De eerste versie van het NBA-Groenboek was al in november 2013 gepubliceerd met de bedoeling om 

accountants te ondersteunen bij het uitvoeren van pilots die betrekking hadden op het digitaal deponeren 

van jaarrekeningen en de SBR Assurance die daarbij een rol zou spelen. Echter vanaf 2013 zijn de 

ontwikkelingen rondom SBR razendsnel gegaan. Een reden om het Groenboek volledig te herzien. 

 

Lees meer >>> 

 

ESMA zoekt bedrijven voor veldtesten van ESEF 
De ESMA (European Securities and Markets Authority) zoekt bedrijven om ESEF (European Single 

Electronic Format) veldtesten te doen. 

 

Aanmeldingen kunnen t/m 14 juli 2017 gestuurd worden naar esef@esma.europa.eu. 

 

Meer informatie is op de website van de ESMA te vinden. 

 

http://app.budgetmailer.com/UserFiles/1139/342512.html?time=1499251910##online_version##
http://www.xbrl.org/nl
http://eurofiling.info/2017/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/juni/nba-publiceert-herziende-versie-groenboek/
mailto:esef@esma.europa.eu
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-volunteers-field-tests-european-single-electronic-format-esef?utm_source=Master+List&utm_campaign=0a35cb2982-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_30&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-0a35cb2982-106287533


Alfaversie NT 12 2018 KvK gepubliceerd 

De Kamer van Koophandel heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar 

gepubliceerd. De alfaversie van het Jaarverantwoordingsgedeelte van de Nederlandse Taxonomie 2018 

is toegevoegd aan de NT12 en is voorzien van aanvullende documenten zoals releasenotes, instances 

en versioning rapporten. 

 

Lees meer >>> 

 

Alfaversie NT11 2e extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 
De Belastingdienst heeft een extensie op NT11_20161207 beschikbaar gesteld voor het 

verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting en serviceberichten 

voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2018, Toeslagen 2018 en het servicebericht voor Toeslagen 2018. 

De extensie is opgebouwd volgens de RFC Folderstructuur en Releasemanagement. 

 

Lees meer >>> 

 

Aanmelden op SBR Banken nu volledig digitaal via 
aansluitportaal 
Op 21 juni jl. heeft SBR Banken een portaal gelanceerd waarin intermediairs zich snel en gemakkelijk 

kunnen aansluiten op SBR Banken. Intermediairs kunnen zichzelf registreren en het publieke deel van 

hun PKIoverheid-certificaat uploaden. Het aansluitproces is hiermee verder geautomatiseerd en voor 

zowel de intermediair als voor de servicedesk van SBR Banken een stuk duidelijker en sneller. De 

gemiddelde tijd om aan te sluiten is hiermee gehalveerd. 

 

Lees meer >>> 

 

Vacature Best Practices Board 

XBRL International is op zoek naar kandidaten om een openstaande vacature in de Best Practices Board 

(PBP) op te vullen. De BPB beheert actief de productie, verspreiding en verbetert continu begeleidende 

materialen. Meer informatie over de openstaande functie is hier te vinden. CV's kunnen gestuurd worden 

naar nominate@xbrl.org. 

 

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.  

 

 

 

https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt-12-2018-kvk-gepubliceerd/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt11-2e-extensie-belastingdienst-gepubliceerd/
https://sbrbanken.nl/aanmelden-op-sbr-banken-nu-volledig-digitaal-via-aansluitportaal/
https://xbrl.app.box.com/s/d7lrw57w86zobtwyabbgogbbmjph5zex?utm_source=Master+List&utm_campaign=8b0aa47287-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_23&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-8b0aa47287-106286781
mailto:nominate@xbrl.org
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


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
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