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Verplaatsing workshop XBRL voor het onderwijsveld 

Het bestuur van XBRL Nederland heeft besloten om de workshop ‘XBRL voor het onderwijsveld’ die op 

28 maart 2018 gepland staat te verplaatsen naar november 2018. 

 

Zodra de nieuwe datum bekend is zal dit gecommuniceerd worden via o.a. de XBRL Nederland 

nieuwsbrief, website, etc. 

 

Aanmelden 

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

met een routebeschrijving. 

 

SBR levert de basis voor de Standaard 
Bankenverklaring 

De SBR Banken heeft begin februari jl. de bèta versie van de nieuwe Standaard Bankverklaring (SBV). 

Hiermee wordt een eerste stap gezet om de Standaard Bankverklaring digitaal te leveren. De SBV is een 

document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren 

van de jaarrekening. 

 

De SBVtaxonomie vormt de basis voor het verder digitalisering en standaardisering van data uitwisseling 

van bankgegevens van de onderneming. Deze moderne en efficiënte manier van werken biedt voordelen 

voor de ketenpartijen. Zo zijn de voordelen voor de banken en intermediairs omvangrijk. Versimpeling in 

het administratieve proces en dus lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot 

hergebruik van de gegevens. Voor softwareleveranciers is het een uitbreiding van hun dienstverlening en 

biedt het kansen in de doorontwikkeling van bijvoorbeeld upload faciliteiten. 

 

Lees meer >>> 

 

Alfaversie RGS Taxonomie 3.0 gepubliceerd 

De alfaversie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. In de alfaversie wordt 

de koppeling gelegd tussen RGS 3.0 en 27 rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT12 bèta) en 

Banken Taxonomie (BT12 bèta). 

 

In de definitieve versie van de RGS taxonomie wordt de koppeling gelegd met alle financiële rapportages 

van de definitieve NT en BT. Er zijn in deze versie van de RGS Taxonomie geen architectuurwijzigingen 

ten opzichte van de vorige versie. 

  

De consultatie op deze alfaversie loopt tot 14 maart 2018. Reacties op de consultatie kan via RGS 

kennisbank ingestuurd worden. 

  

De alfaversie van de RGS Taxonomie is hier te vinden, samen met een toelichting. 
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Nederland eerste ter wereld met digitale 
accountantsverklaring 

Nederland maakt het als eerste land in de wereld mogelijk om de jaarrekening met controleverklaring via 

SBR te deponeren. In het tweede helft van februari jl. hebben twee accountantskantoren een SBR-

jaarrekening en de SBR-controleverklaring digitaal gelinkt en ondertekend. Daarna zijn de jaarrekeningen 

succesvol gedeponeerd.  

 

Lees meer >>> 

 

Middelgrote ondernemingen deponeren jaarrekening 
in XBRL 

Sinds 1 januari 2018 kunnen middelgrote ondernemingen hun jaarverslag niet meer op papier of in pdf-

versie deponeren bij de Kamer van Koophandel. 

 

Door een aanvullend XBRL-mandaat hebben de middelgrote onderneming, in navolging van de kleine 

ondernemingen een jaar eerder, de verplichting gekregen hun jaarverslagen in XBRL-formaat te 

deponeren. De accountantsverklaring moet ook in XBRL-formaat elektronisch ondertekend worden. Deze 

vernieuwde digitale ondertekening systematiek heet SBR Assurance. 

 

Lees meer >>> 

 

Bètaversie NT12 Belastingdienst gepubliceerd 

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting. 

 

Ook zijn er aanvullende documentatie beschikbaar gekomen, zoals instances, releasenotes en 

Belastingdienst Business Rules. De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse 

Taxonomie.  

 

Lees meer >>> 

 

Sander Middendorp benoemd als directeur SBR 
Banken 

Per 1 februari 2018 is Sander Middendorp benoemd als directeur van SBR Banken. Sander is sinds 

oktober 2016 al nauw betrokken bij SBR Banken als lid van het Dagelijks Bestuur, waar hij sinds juli 2017 

tevens voorzitter van is. 

 

Natasja Asselman heeft per 1 februari 2018 afscheid genomen als programmadirecteur en start elders op 

een nieuwe interim opdracht. 

 

Lees meer >>> 
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Definitieve versie NT12 OCW gepubliceerd 

OCW heeft de definitieve versie van de Nederlandse Taxonomie voor 2018 gepubliceerd. De definitieve 

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

instances en versioning rapporten. De documenten zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse 

Taxonomie. 

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 Workshop Preparer Extensions eind april 
2018. 

 Workshop XBRL & Vastgoed in april 
2018. 

 XBRL jaarrekeningen middelgroot - 
lessons learned in juni 2018. 

 Eurofiling/ XBRL Europe week van 29 
- 30 mei 2018 in Warsaw, Polen. 

 Workshop XBRL voor het onderwijsveld 
in november 2018. 

 

 

 

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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