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Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot - 
lessons learned 
Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in 
XBRL-formaat. Deze verplichting geldt al vanaf boekjaar 2016 voor micro en kleine rechtspersonen en 
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) in het najaar van 2018 over XBRL jaarrekeningen 
middelgroot – lessons learned om opstellers en accountants te informeren over XBRL in de praktijk. 
 
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! 
 
Locatie & datum 
De workshop zal plaatsvinden bij La Place De Meern in Utrecht. Zodra de definitieve datum bekend is zal 
via o.a. onze website en nieuwsbrief gepubliceerd worden. 
 
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=Aanmelding%20XBRL%20jaarrekening%20middelgroot


Call for Nominations: XBRL International 
Nominations Committee & XBRL Standards Board 

XBRL International is op zoek naar kandidaten voor zowel de XBRL Standards Board (XSB) als de XBRL 
International Nominations Committee (NomCom).  
 
Een profielomschrijving voor de positie in het XSB is hier te vinden. Een profielomschrijving voor de 
positie in de NomCom is hier te vinden. 
 
Uw profielomschrijving kunt u naar nominate@xbrl.org sturen. Alle reacties dienen uiterlijk op vrijdag 14 
september 2018 om 23:59 UTC ontvangen te zijn door XBRL International.  

 

Betaversie NT12 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties gepubliceerd 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de betaversie van de NT12 
beschikbaar gesteld. Ook is er aanvullende documentatie beschikbaar. 
 
De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor ‘Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties’ en bij stap 2 voor ‘dPi – de prognose informatie’ 
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie NT13 Kamer van Koophandel beschikbaar 
op preproductie 

De Kamer van Koophandel heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld op preproductie. Door 
de alfaversie beschikbaar te stellen op de preproductie omgeving vinden de ketentesten al aan het begin 
van de ontwikkeling van de nieuwe NT plaats. Dit heeft als voordeel dat eventuele onvolkomenheden 
vroegtijdig herkend kunnen worden en verbeterd kunnen worden. 
 
De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor ‘Kamer 
van Koophandel’ en bij stap 2 voor ‘Jaarverantwoording 2018’. 
 
Lees meer >>> 

 

SBR op weg naar 2020: vierde herijkte Roadmap 
vastgesteld 

Onlangs is de vierde versie van de Standard Business Reporting (SBR) Roadmap vastgesteld door het 
SBR Beraad. De Roadmap laat met bestaande en nieuwe projecten de ambities naar de toekomst zien. 
De initiële SBR Roadmap 2020 is in 2014 vastgesteld en sindsdien wordt de Roadmap jaarlijks 
geactualiseerd. 
 
Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals: 

• Middelgrote rechtspersonen deponeren jaarstukken nu via SBR bij de Kamer van Koophandel, 
inclusief accountantsverklaring en eventueel een Preparer Extension; 

• Publicatie RGS 3.0 en de RGS Taxonomie, waarmee de koppeling wordt gelegd tussen het 
Referentiegrootboekschema en 31 rapportages uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 definitief) 
en Banken Taxonomie (BT12 definitief); 

• Introductie Standaard Bankverklaring Taxonomie 12 en Vastgoedtaxonomie 12 door een aantal 
grootbanken betrokken bij SBR. 

Lees meer >>> 
 

https://xbrl.app.box.com/s/ieeqvqmk42he1y2imkgweo4elvv5dt5y
https://xbrl.app.box.com/s/uy8zqwxrev641tgkg1n75uq6h74q09p4
mailto:nominate@xbrl.org
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
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https://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/Communicatie/Herijkte_Roadmap_SBR_op_weg_naar_2020_definitieve_versie_2018-06-28.pdf
https://www.sbr-nl.nl/trends/toekomstvisie/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-op-weg-naar-2020-vierde-herijkte-roadmap-vastgesteld/


NBA publiceert bijgewerkte versie Groenboek 

Het Groenboek "De accountant in een SBR-omgeving" is op een aantal punten herschreven en 
geactualiseerd op basis van de opgedane kennis en het ontvangen commentaar in het afgelopen half 
jaar. 
 
Nieuw in het Groenboek zijn de onderwerpen Preparer Extensions en de wijze waarop een accountant 
ondersteuning kan verlenen bij het opstellen van een SBR jaarrekening.  
 
Voor de ondersteuning bij het opstellen van de SBR jaarrekening geldt de "Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten" (ViO) als basis. In het Groenboek worden 
de scenario's technische conversie en ondersteuning bij het samenstellen nader toegelicht. 
 
Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

• Workshop XBRL jaarrekening 
middelgroot - lessons learned in 
september/oktober 2018. 

• ICT Accountancy Jaarcongres op 31 
oktober 2018 in Hoevelaken. 

• Workshop XBRL voor het onderwijsveld 
in november 2018. 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 
Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijf 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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