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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 7 mei 2018 
voor softwareleveranciers en ander geïnteresseerden om u te informeren over Preparer Extensions in het 
kader van SBR. 
 
Het programma* van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
 

 
 
* N.B. Het programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het programma worden aangebracht. Houd 
hiervoor onze website in de gaten! 
 
Aanmelden 

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

  
  
  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
mailto:shuhuang.ng@xbrl-nederland.nl?subject=Aanmelden%20workshop%20Preparer%20Extensions


Definitieve extensie op de NT12 Belastingdienst 
gepubliceerd 

De  Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
aangifte erfbelasting en aangifte schenkbelasting. Ook is er aanvullende documentatie beschikbaar, 
zoals instances, releasenotes en Belastingdienst Business Rules. De bestanden zijn te vinden 
onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. 
 
Lees meer >>> 

 

Nieuwe versie Handleiding NBA gepubliceerd 

Een nieuwe versie van de Handleiding voor het opstellen van een accountantsverklaring in XBRL-
formaat op basis van NBA taxonomie versie 2.0 is door de NBA gepubliceerd. Belangrijkste toevoeging 
aan de handleiding zijn de Consistente Presentatie regels voor het renderen van een 
accountantsverklaring. 
 
Het bestand is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor ‘Kamer van 
Koophandel’ en bij stap 2 voor ‘Jaarverantwoording 2017’.  
 
Lees meer >>> 

 

Feiten en cijfers SBR 2017 beschikbaar 

De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2017 zijn beschikbaar. Het factsheet geeft inzicht in de 
ontwikkelingen binnen SBR. Hiermee is op een overzichtelijke manier te zien welke resultaten SBR het 
afgelopen jaar heeft geboekt. Zo is SBR de standaard geworden binnen de woningcorporatiesector en 
heeft de Belastingdienst het afgelopen jaar 28,6 miljoen berichten middels SBR verstuurd. 
 
Het feiten en cijfers overzicht van 2017 is hier te bekijken. 

 

Consistente Presentatie versie 1.3.1 formeel door het 
SBR Beraad bekrachtigd 

De Consistente Presentatie versie 1.3.1 is formeel door het SBR Beraad bekrachtigd. Logius verwerkt de 
Consistente Presentatie in de diverse publicaties van het SBR Afsprakenstelsel. De KvK zal deze versie 
implementeren. 
 
De Taskforce Jaarverslaggevingsketen heeft op 20 december 2017 de Consistente Presentatie (CP) 
specificatie versie 1.3.1 behandeld. De leden van de Taskforce hebben unaniem positief gereageerd op 
deze aanpassing van het SBR Afsprakenstelsel. 
 
De Consistente Presentatie versie 1.3.1 is hier te vinden. 
 
Lees meer >>> 

 

NT 13 SBR geplaatst 

Logius heeft de NT13 voor SBR geplaatst. Deze is opgebouwd volgens de RfC folderstructuur en 
releasemanagement en voorzien van aanvullende documenten. 
 
Het bestand is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor uitvragende 
partij ‘SBR’ en in stap 2 de rapportage ‘SBR Releasenotes NT13’. 
 
Lees meer >>> 
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Woningcorporaties organiseren bijeenkomst over het 
opstellen van een Referentie GrootboekSchema 

Op woensdag 16 mei 2018 organiseert Aedes een interactieve sessie voor woningcorporaties over een 
variant op het Referentie GrootboekSchema (RGS). De bijeenkomst heeft tot doel zodat corporatie-
specialisten op het gebied van grootboek en verslaglegging hun mening kunnen geven over het RGS-
concept dat Aedes samen met een groep corporaties ontwikkelt. 
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier. 
 
Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 Workshop Preparer Extensions op 7 mei 
2018 in De Meern. 

 Bijeenkomst standaard grootboek op 16 
mei 2018. 

 XBRL jaarrekeningen middelgroot - 
lessons learned in juni 2018. 

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

 XBRL Asia Round Table op 21 juni 2018 
in Fukuoka, Japan 

 Workshop XBRL voor het onderwijsveld 
in november 2018. 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 

Blijf op de hoogte over XBRL wereldwijd via de XBRL International nieuwsbrief! Elke week wordt er een 
XBRL International nieuwsbrief verstuurd. De laatste twee verstuurde XBRL International nieuwsbrieven 
van 23 maart 2018 en 6 april 2018 en zijn online te vinden. 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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