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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


 

Terugblik: Eurofiling/ XBRL Europe Week 

Van 28 mei 2018 t/m 30 mei 2018 heeft de 21ste XBRL EU dag en 25ste Eurofiling workshop in 
Warschau plaatsgevonden. 
 
Tijdens de Eurofiling workshops lag de nadruk op de toepassing van XBRL in het domein van de 
Europese toezichthouders en de centrale banken.  
 
De belangrijke onderwerpen tijdens de XBRL Europe Day dit jaar waren: 

• De aankomende XBRL-verplichting van de European Securities & Markets Authority (ESMA) 
voor ‘uitgevende instellingen’; 

• De opkomst van duurzaamheidsverslaggeving (Non-Financial Reporting Disclosure); 

• De ontwikkeling van de XBRL-standaard en Standard Business Reporting (SBR). 

De presentaties van de XBRL Europe week zijn hier te vinden.  
 

Alfaversie NT13 Kamer van Koophandel gepubliceerd 

De Kamer van Koophandel heeft de alfaversie van de NT13 beschikbaar gesteld.  
 
De bestanden zijn hier te vinden. Het document is te vinden door bij stap 1 te kiezen voor ‘Kamer van 
Koophandel’ en bij stap 2 voor ‘Jaarverantwoording 2018’. 
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie dPi 2018 SBR-wonen gepubliceerd 
Vanaf de prognose-informatie 2018 sluit de woningcorporatiesector aan bij SBR. Een eerste mijlpaal voor 
de invoering van SBR is de alfaversie van de dPi 2018 Taxonomie. In de alfaversie wordt de koppeling 
gelegd tussen sectorspecifieke rapportagedelen en rapportages vanuit de Nederlandse Taxonomie 
(NT12 bèta) en vormt de basis voor de gegevens opvraag. 
 
De bestanden zijn hier te vinden. De taxonomie is op te vragen door in stap 1 te kiezen voor uitvragende 
partij ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'. 
 
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. 

 
 

 

 

 

http://eurofiling.info/2018/agenda/
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt13-kamer-van-koophandel-gepubliceerd/
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-dpi-2018-sbr-wonen-gepubliceerd/
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Workshop-XBRL-jaarrekeningen-middelgroot-v2.pdf
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Workshop-XBRL-jaarrekeningen-middelgroot-v2.pdf
https://www.softwarepakketten.nl/cmm/paginas/paginaregel_epa.php?id=10&bronw=2


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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