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Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot - een 
terugblik 

Op dinsdag 28 november jl. vond in Autogrill Utrecht in De Meern de workshop “XBRL jaarrekeningen 

middelgroot” plaats. Ruim 40 toehoorders werden toegesproken over het opstellen van een XBRL 

jaarrekening van een middelgrote onderneming/ pilotervaringen en de ondersteuning van de Kamer van 

Koophandel met de aanleveringen micro en klein en de pilots middelgroot (incl. Opstelportaal). 

 

De middag werd afgesloten met een presentatie over fouten en valkuilen bij een XBRL jaarrekening van 

een middelgrote onderneming en hoe tooling daarbij ondersteuning kan bieden om dit te vermijden. 

 

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

jaarrekening middelgroot'. 

 

De gebruikte presentaties van deze workshop zijn hier te vinden. 

 

Save the Date: Workshop Preparer Extensions 

Door middel van een preparer extension kunnen opstellers van een jaarrekening de 

jaarrekeningmodellen in de taxonomie aanvullen met hun eigen begrippen en/of de presentatiestructuren 

om deze meer in lijn te brengen met de door de ondernemer gewenste presentatiewijze van hun 

(inrichtings- en/of publicatie)jaarrekening. 

 

Om u te ondersteunen organiseert XBRL Nederland daarom een gratis workshop op maandag 5 februari 

2018 voor softwareleveranciers en ander geïnteresseerden om u te informeren over preparer extensions 

in het kader van SBR. 

 

Kom ook op maandag 5 februari 2018 naar de workshop Preparer Extensions en zet deze workshop 

alvast in uw agenda!  

 

Aanmelden 

Aanmelden voor deze workshop via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met 

een routebeschrijving. 

 

Lees meer >>> 

 

Definitieve versie NT12 2018 KvK gepubliceerd 

De Kamer van Koophandel heeft de definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie voor het 

aanstaande jaar gepubliceerd. De definitieve versie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van 

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

vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie.  

 

Lees meer >>> 

 

http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/XBRL-jaarrekeningen-middelgroot.pdf
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelding%20workshop%20Preparer%20Extensions
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Save-the-Date-PE.pdf
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/#c14719
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/definitieve-versie-nt12-2018-kvk-gepubliceerd/


Definitieve versie NT12 2018 Belastingdienst 
gepubliceerd 

De Belastingdienst heeft de definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar 

gepubliceerd. De definitieve versie van dit deel van de Nederlandse Taxonomie 2018 is genaamd 

20171213, is opgebouwd volgens de RFC Folderstructuur en Releasemanagement en voorzien van 

aanvullende documenten, zoals instances, releasenotes en Belastingdienst Business Rules. 

 

Deze versie bevat de rapportages bestemd voor de Belastingdienst, waaronder de aangifte OB, opgave 

ICP, suppletie OB en het Service Bericht Aanslag OB over 2018, de aangiften inkomstenbelasting en 

vennootschapsbelasting 2017, de Service berichten IHZ, ZVW, en VPB over 2017, de rapportages voor 

de aanwijs- en uitstelregeling IB/VpB 2017, de vooraf ingevulde aangifte 2017, de Mini One Stop Shop 

en Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto en het Service Bericht Uitstelregelingen 2017. De bestanden 

zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. 

 

Definitieve versie RGS 3.0 beschikbaar 

De definitieve versie van RGS 3.0 is nu beschikbaar en is samen met een toelichting te vinden 

op de RGS kennisbank. 

 

In de definitieve versie zijn de opmerkingen uit de consultatie verwerkt. Dit betroffen geconstateerde 

fouten en een aantal specifieke door de markt aangegeven wensen: 

 Tussenrekeningen zijn nu verdeeld over de kortlopende vorderingen en schulden over het 
algemeen 

 Een RGS-code voor cryptocurrency is toegevoegd 

 Kolom debet en credit is toegevoegd. 

 

Lees meer >>> 
 

Bètaversie NT12 OCW gepubliceerd 

Het ministerie van OCW heeft de bètaversie 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 

Wetenschap. In deze bètaversie zijn alle inhoudelijke aanpassingen op de taxonomie gerealiseerd. De 

bètaversie is aan de NT12 toegevoegd en is voorzien van business rules en een set van voorbeeld-

instances. 

 

Het OCW deel van de Nederlandse Taxonomie 2017 omvat de volgende rapportages: 

• Jaarrekening Onderwijs PO/VO 2017 

• Jaarrekening Onderwijs MBO 2017 

• Jaarrekening Onderwijs HBO/WO 2017 

• WNT Rapportage Onderwijs 2017. 

 

De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. 

 

Lees meer >>> 

 

  

https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/#c14719
http://www.referentiegrootboekschema.nl/kbase/index.php?View=files&CategoryID=18
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/rgs-30-definitieve-versie-beschikbaar-1/
https://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/softwareleveranciers/nederlandse-taxonomie/#c14719
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-nt12-ocw-gepubliceerd/


Marktconsultatie RfC T-link filter 

Met behulp van een RFC willen de SBR taxonomie bouwende partijen van u weten hoe u aankijkt tegen 

nieuwe mogelijkheden. De besluitvorming over de aanpassingen in de architectuur vindt in 

deelonderwerpen plaats. De uitkomst van dit proces leidt tot een uitgebreide beschrijving van de 

architectuur van de Nederlandse Taxonomie (NTA). 

 

Tot 22 december a.s. kunt u reageren op de RfC T-link filter. U kunt uw reactie sturen naar sbr@logius.nl. 

 

Lees meer >>> 

 

Fijne feestdagen 
 

XBRL Nederland wenst iedereen hele fijne 

feestdagen. In 2018 zal XBRL Nederland u blijven 

informeren over alle ontwikkelingen rondom XBRL 

en workshops blijven organiseren over XBRL 

gerelateerde onderwerpen. 

 

 

 

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. 

 

 

Stichting XBRL Nederland - Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek - tel: +31 (0)85 - 760 5410 
www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 
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mailto:sbr@logius.nl
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/marktconsultatie-rfc-t-link-filter/
mailto:admin@xbrl.org?subject=XBRL%20International%20newsletter
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