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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 en Klimaat) 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 XBRL jaarrekeningen middelgroot – Lessons learned zal plaatsvinden op maandag 1 

oktober 2018 bij La Place De Meern in Utrecht. Deze workshop wordt mede mogelijk gemaakt door het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d


Aanmelden 

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

met een routebeschrijving. 

 

Definitieve versie NT12 2e extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 
De Belastingdienst heeft een extensie op de NT12_20171213 beschikbaar gesteld ten behoeve van het 

verzoek/ wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting en serviceberichten 

voorlopige aanslag voor fiscaal jaar 2019, Toeslagen 2019 en het servicebericht voor Toeslagen 2019. 

 

De extensie NT12_20180919 is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de 

extensie is hier ook aanvullende documentatie, zoals instances, releasenotes, versioning report en 

Belastingdienst Business Rules te vinden. 

 

Definitieve versie NT12 t.b.v. Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
gepubliceerd 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de definitieve versie van de NT12 

beschikbaar gesteld. Deze taxonomie bevat een uitbreiding van de prognose informatie voor 

Woningcorporaties. 

 

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 >>> 

 

Digipoort vervangt PKIoverheid-certificaat FTP en GB 
koppelvlak en verhoogt beveiliging naar TLS 1.2 
Voor de uitwisseling of overdracht van grote bestanden heeft Digipoort een FTP/GB 3.0 koppelvlak, dat 

beveiligd is met het encryptie-protocol TLS. Logius maakt het mogelijk om nu al te starten met het 

invoeren van TLS 1.2 op Digipoort. Hiermee worden eventuele problemen met het uitfaseren van TLS 

1.0/ 1.1 voorkomen en voldoet uw software direct aan het hoogste veiligheidsniveau. 

 

Belangrijke wijzigingen per 19 september 2018 

Om deze hoge mate van veiligheid te waarborgen, worden eisen gesteld aan de verschillende 

berichtensoorten. Een van deze eisen is dat berichten voorzien zijn van een PKIoverheid-certificaat. In 

het onderhoudskader van Digipoort zal op 19 september 2018 een tweetal belangrijke wijzigingen 

plaatsvinden: 

1. Vervanging PKIoverheid-certificaat; het certificaat is hier te vinden 

2. Overgang naar TLS 1.2 en uitfasering TLS 1.0 en 1.1 

 

Lees meer >>> 
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SBR heeft internationale voorbeeldfunctie 

Net zoals SBR is het IASB ( International Accountant Standards Board) ervan overtuigd dat elektronische 

informatie-uitwisseling van groot belang is’, zegt Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB dat 

verantwoordelijk is voor het maken van internationale accounting standaarden. ‘Wij kijken met 

belangstelling naar wat SBR doet. SBR heeft een internationale voorbeeldfunctie in hoe informatie-

uitwisseling tussen overheid en bedrijven beter kan worden vormgegeven.’  

 

Lees meer >>> 

 

DUO geslaagd voor SBR 
Eind 2015 zat DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, nog middenin een omvangrijk SBR-traject. Nu, twee jaar later is de operatie geslaagd: 

Alle scholen in Nederland leveren hun jaarrekening met SBR aan.  

 

‘Honderd procent van de scholen in Nederland is over,’ zegt Hans Plomp, beheerder van de OCW 

Taxonomie bij DUO. ‘Een geslaagde operatie waar we met trots op terugkijken: We zijn nu zover dat alle 

onderwijsinstellingen uit po/vo, mbo, ho en wo de jaarverantwoording met een en dezelfde standaard via 

het XBRL Onderwijsportaal DUO aanleveren.' 

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

• Webinar Inline XBRL: Impact on 
Corporate SEC Filers op 25 september 
2018. 

• Workshop XBRL jaarrekening 
middelgroot - lessons learned op 1 
oktober 2018. 

• ICT Accountancy Jaarcongres op 31 
oktober 2018 in Hoevelaken. 

• Data Amplified in Dubai van 13-15 
november 2018. 

• 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. 
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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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