
  

 
 

 
 

 

Nieuwsbrief XBRL Nederland 

15 november 2017 

 

Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot 

Vanaf boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in 

XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt deze verplichting eveneens voor middelgrote rechtspersonen; 

vanaf boekjaar 2019 naar verwachting ook voor grote rechtspersonen. 

 

Met het oog op deze verplichtstelling 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. 

 

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

  

13:00 :  Ontvangst/ inloop 

13:30 :  Opening en een korte toelichting op de aanstaande verplichtstelling (inclusief haar vrijstellingen) - 

Huub Lucassen (XBRL Nederland / EY) 

14:00 :  De stappen die je als ‘opsteller’ van een XBRL jaarrekening van een middelgrote onderneming 

moet zetten om een XBRL (inrichtings) jaarrekening en/of XBRL publicatiejaarrekening op te 

stellen en de ervaringen die KPMG hierbij tijdens de pilot middelgroot heeft opgedaan – 

Ronald van Langen (KPMG) 

15:00 :  Pauze 

15:15 :  Ervaringen van de Kamer van Koophandel met de aanleveringen micro en klein (boekjaren 2016) 

en de pilots middelgroot (boekjaren 2017) en de ondersteuning voor middelgrote ondernemingen 

(waaronder het Kamer van Koophandel Opstelportaal) – Ronald Groenewold (Kamer van 

Koophandel) 

16:00 :  De meest voorkomende fouten die je als opsteller van een XBRL jaarrekening van een 

middelgrote onderneming zult maken en hoe tooling je daarbij zou moeten ondersteunen – 

René Otten (Accept) 

16:45 :  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. 

 

http://www.xbrl.org/nl
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20XBRL%20jaarrekeningen%20middelgroot


Europese landen adviseren EU Commissie gebruik 
SBR verder te verkennen 

Op vrijdag 6 oktober jl. hebben de ministers uit 32 Europese landen, verantwoordelijk voor de eOverheid, 

de Talinn declaration ondertekend. Dit gebeurde tijdens de ministeriële eGovernment conferentie in 

Tallinn, als onderdeel van het Estse voorzitterschap 

 

Een deel van de verklaring is het advies van de ministers aan de Europese Commissie om Standard 

Business Reporting (SBR) en het gebruik hiervan verder te verkennen. 

Dit advies is een mooie erkenning voor de Europese landen die met de SBR methodologie werken, in het 

bijzonder Nederland, om de administratieve lasten te verlagen, de transparantie te verhogen en de 

kwaliteit van de data te verbeteren. 

 

Lees meer >>> 

 

SBR Banken publiceert bètaversie bankentaxonomie 

SBR Banken heeft de bètaversie van de nieuwe Bankentaxonomie gepubliceerd, de BT12. Met deze 

gebruikelijke update, die op 3 november jl. beschikbaar kwam, is op basis van een externe test en 

reacties uit de markt een verdere verfijning doorgevoerd ten opzichte van de alfaversie. 

 

Vooral in het valideren is een aantal verbetering aangebracht. Ook kwam er een aanvulling in de agro-

extensie. Verder zijn documenten opgeschoond qua naamgeving en overlappende taxonomie-definities. 

 

Met de nieuwe Bankentaxonomie wordt een kwaliteitsverbetering behaald en is het beter aangesloten op 

de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. 

 

Lees meer >>> 

 

Bètaversie NT12 2018 CBS gepubliceerd 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de bètaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het 

aanstaande jaar gepubliceerd. De bètaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van aanvullende 

documenten zoals releasenotes, instances en versioning rapporten. De bestanden zijn hier te vinden. 

 

Lees meer >>> 

 

Definitieve verklaringen taxonomie door NBA 
gepubliceerd 

Om invulling te geven aan de SBR Assurance oplossing heeft de NBA versie 2.0 van de XBRL 

taxonomie voor accountantsverklaringen gepubliceerd. De verklaringen taxonomie moet vanaf 1 januari 

2018 worden gebruikt voor het opstellen van een digitale controleverklaring dat, tezamen met het 

publicatiestuk van een middelgrote onderneming, digitaal gedeponeerd wordt in het Handelsregister. 

 

De verklaringen taxonomie is geschikt voor het opstellen van de volgende verklaringen: 

 Controleverklaring 

 Controleverklaring Samengevatte Financiële Overzichten 

 Samenstellingsverklaring 

 Beoordelingsverklaring 

Lees meer >>> 
 

https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/europese-landen-adviseren-eu-commissie-gebruik-sbr-verder-te-verkennen/
https://sbrbanken.nl/nieuwe-bankentaxonomie-verfijnd/
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/#c14719
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-nt12-2018-cbs-gepubliceerd/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/oktober/definitieve-verklaringen-taxonomie-door-nba-gepubliceerd/


Alfaversie NT12 OCW gepubliceerd 

Het ministerie van OCW heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar 

gepubliceerd. De OCW Taxonomie wordt gepubliceerd binnen de Nederlandse Taxonomie en omvat 

jaarverantwoordingsrapportages op basis van beleidsregels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen. 

 

In deze alfaversie ligt de focus op architectuur en ontwerpkeuzes. In de bètarelease worden alle 

inhoudelijke aanpassingen op de taxonomie gerealiseerd. De alfaversie is aan de NT12 toegevoegd en is 

voorzien van business rules en een set van instances. Het OCW deel van de Nederlandse Taxonomie 

2017 omvat de volgende rapportages: 

 OCW Jaarrekening PO/VO 

 OCW Jaarrekening MBO 

 OCW Jaarrekening HBO/WO 

 OCW WNT Rapportage 

Alle documentatie over NT 2018 zijn hier te vinden 

 

Lees meer >>> 
 

Evenementen 
 

 Workshop 'XBRL jaarrekeningen 

middelgroot' op 28 november 2017 in De 

Meern. 

 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.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/#c14719
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt12-ocw-gepubliceerd/
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
http://www.xbrl.org/nl
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