
  

 Online versie 

  

Nieuwsbrief XBRL Nederland 

18 oktober 2017 

  
  

Save the Date: Workshop XBRL jaarrekeningen 
middelgroot 
Vanaf boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in 
het XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt die verplichting eveneens voor de meeste middelgrote 
rechtspersonen. 
 
Met het oog op deze situatie organiseert XBRL Nederland een gratis bijeenkomst (gesubsidieerd door 
het ministerie van Economische Zaken) op 28 november 2017 over XBRL jaarrekeningen middelgroot 
om opstellers en accountants kennis te laten maken met XBRL en om opstellers en accountants te 
informeren over hun rol hierin. Kom ook op 28 november a.s. naar de workshop XBRL jaarrekeningen 
middelgroot en zet deze workshop alvast in uw agenda!  
 
Programma & locatie 
Informatie over het programma en de locatie zal z.s.m. gecommuniceerd worden via o.a. onze 
nieuwsbrief en website. 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor deze workshop kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 
met een routebeschrijving. 

 

Workshop iXBRL - een terugblik 
Op dinsdag 3 oktober jl. vond in Autogrill Utrecht in De Meern de workshop “iXBRL” plaats. Ruim 40 
toehoorders werden toegesproken over de iXBRL standaard, ervaringen in UK en Ierland, iXBRL 
standaard vanuit Nederlandse perspectief, toelichtingen en bevindingen ESMA en risico's en impact voor 
de SBR Assurance oplossing. De workshop werd afgesloten met een presentatie over mogelijke 
implementatievormen- en varianten in Nederland met aansluitend een discussie. 
 
XBRL Nederland bedankt alle sprekers en aanwezigen voor hun deelname aan de workshop 'iXBRL'. 
 
De gebruikte presentaties van deze workshop is hier te vinden. 

 

Bètaversie NT12 KvK gepubliceerd 

De Kamer van Koophandel heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd. De 
bètaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van aanvullende documenten zoals releasenotes, 
instances en versioning rapporten. Informatie en documentatie over de Nederlandse Taxonomie is hier te 
vinden. 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
http://www.xbrl.org/nl
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20XBRL%20jaarrekeningen%20middelgroot
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/iXBRL.pdf
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/werken-met-taxonomieen/2018/#c14540


Bètaversie nieuwe verklaringentaxonomie NBA 
gepubliceerd 

De bètaversie van de nieuwe verklaringentaxonomie is gepubliceerd. Dit gebeurde nadat de op 31 juli de 
alfaversie van de nieuwe verklaringen taxonomie ter consultatie werd aangeboden. Het commentaar wat 
ontvangen is tijdens de eerste consultatieperiode is verwerkt in de bèta versie. 
 
De planning is om op 13 oktober de definitieve versie van de verklaringen taxonomie te publiceren. Vanaf 
23 oktober worden softwareleveranciers in staat gesteld om de XBRL-verklaringen gebaseerd op de 
nieuwe taxonomie te testen in de zogenaamde ‘pre-productie’ omgeving van Digipoort. De verwachting is 
dat vanaf 13 december de nieuwe verklaringen kunnen worden ontvangen door het Handelsregister. 
 
Lees meer >>> 

 

Consultatieversie RGS 3.0 beschikbaar 

De consultatieversie van RGS 3.0 is nu beschikbaar en is samen met een toelichting te vinden op 
de RGS kennisbank. 
 
De belangrijkste wijzigingen in RGS 3.0 ten opzichte van de vorige versie zijn hier te vinden. 
 
Opmerkingen of vragen op deze consultatieversie kan tot 24 oktober 2017 aan de Beheergroep 
doorgeven via het vragenformulier op de RGS Kennisbank. 
 
Na de consultatieperiode van RGS 3.0 worden de opmerkingen verwerkt en wordt RGS 3.0 definitief 
gemaakt. De RGS Beheergroep werkt aan het inregelen van de RGS-taxonomie parallel aan de alfa-
beta-definitief cycli van NT en BT, zodat begin januari 2018 een RGS 3.0 inclusief taxonomie en 
aansluiting op de NT/BT12 is gerealiseerd. 
 
Lees meer >>> 

 

Gezamenlijke roadmap SBV in SBR 

SBR Banken onderzocht al langer de mogelijkheid om de standaard bankverklaring (SBV) in het digitale 
rapportagesysteem onder te brengen, maar nu is de kogel door de kerk. Nog deze maand wordt een 
begin gemaakt met een roadmap ten behoeve van de implementatie bij banken, intermediairs en 
softwareleveranciers. 
 
Intermediairs hadden al geruime tijd het verzoek om de SBV in SBR op te nemen. Dat gaat nu gebeuren. 
Daarbij is de aanpak om met een gezamenlijke roadmap te komen geheel nieuw. SBR Banken heeft 
hoge verwachtingen van een dergelijke routekaart op weg naar een succesvolle implementatie met als 
streven voor het einde van 2018. 
 
Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

• Workshop 'XBRL jaarrekeningen 
middelgroot' op 28 november 2017. 

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

• Workshop 'Opleiding en Onderwijs' in 
december 2017.  

 

 

 

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/september/beta-versie-nieuwe-verklaringen-taxonomie/
http://www.referentiegrootboekschema.nl/kbase/index.php?View=files&CategoryID=17
http://www.referentiegrootboekschema.nl/actueel/item/titel/versie-rgs-30-tweede-helft-van-september-verwacht/
http://www.referentiegrootboekschema.nl/kbase/index.php?View=contact
http://www.referentiegrootboekschema.nl/actueel/item/titel/consultatieversie-rgs-30-beschikbaar/
https://sbrbanken.nl/gezamenlijke-roadmap-sbv-sbr/
https://www.dataamplified.org/?utm_source=Data%20Amplified&utm_campaign=445fb34eaa-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_10&utm_medium=email&utm_term=0_602f546fb5-445fb34eaa-183283809


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

