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Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot - 
lessons learned - een terugblik 
Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK deponeren in 
SBR/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 organiseerde XBRL Nederland op 1 oktober jl. in La Place De 
Meern in Utrecht een workshop over XBRL jaarrekeningen middelgroot - lessons learned. 
 
Tijdens deze workshop zijn presentaties gegeven over ervaringen accountantskantoren met XBRL 
jaarrekeningen, de verdere uitrol van SBR Assurance en de ervaringen van de KvK m.b.t. XBRL 
jaarrekeningen vanuit klantenperspectief. 
 
De presentaties van deze workshop is te vinden op onze website. 

 

Data Amplified 2018 

Van 13 t/m 15 november 2018 is de XBRL International Conferentie: Data Amplified 2018. Deze 
bijeenkomst zal plaatsvinden bij Intercontinental Dubai Festival City in Dubai. 
 
Tijdens deze conferentie komen verschillende deskundigen bijeen en worden verschillende ideeën met 
elkaar gedeeld. Ook worden veranderingen en ontwikkelingen besproken, samenwerkingen op het 
gebied van standaardisatie, etc. 
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van XBRL International. 

 

Publicatie betaversie RGS 3.1 

Door de Beheergroep RGS is de RGS 3.1 (Excel versie) vrijgegeven. In deze bètaversie is het 
commentaar op de consultatie van de alfaversie verwerkt. Op basis van het commentaar zijn een aantal 
correcties aangebracht, referentiecodes gesplitst en nieuwe referentiecodes toegevoegd. 
De details zijn opgenomen in de release notes.   
 
Lees meer >>> 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/XBRL-jaarrekeningen-middelgroot.pdf
https://www.dataamplified.org/registration/?utm_source=Master+List&utm_campaign=2b29e810af-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_02_22&utm_medium=email&utm_term=0_da5920711b-2b29e810af-106287533
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/publicatie-betaversie-rgs-31-1/


 

Alfaversie Vastgoedtaxonomie gepubliceerd 

De alfaversie van de Vastgoedtaxonomie (VT13) is op 17 oktober 2018 gepubliceerd. 
 
De belangrijkste wijzigingen in de VT13 zijn: 

• Het fixen van kinderziektes 

• Extra velden en invulmogelijkheden 

• Nieuwe entrypoints NEN2580 meetstaat  

• Energielabel en Grote Aantallen 

• Nieuwe functionaliteit voor het versturen van beeldmateriaal. 

Lees meer >>> 
 

Alfaversie Bankentaxonomie gepubliceerd 
De alfaversie van de Bankentaxonomie (BT13) is op 17 oktober 2018 gepubliceerd. In november volgt de 
bètaversie en de definitieve versie zal in december 2018 gepubliceerd worden.  
 
De banken zijn op 31 januari 2019 klaar om de BT13 bankenrapportages te ontvangen. De belangrijkste 
wijzigingen zijn: uitfaseren IHZ met winstbijlage, toevoegen jaarrekening rapportage (op basis van NT13) 
en enkele andere kleine wijzigingen.  
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie NT13 OCW gepubliceerd 

De alfaversie van de NT13 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is beschikbaar 
gesteld. De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Kies bij stap 1 voor 
'Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap' en bij stap 2 voor 'Jaarverantwoording 2018'. 
 
Lees meer >>> 

 

Makkelijker en sneller een Standaard 
Bankenverklaring met SBR Banken, e-Herkenning en 
iSHARE 

Ondernemers regelen binnenkort een stuk eenvoudiger en sneller een Standaard Bankverklaring. Want, 
SBR Banken, een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank, start binnenkort een pilot met 
inlogsoftware eHerkenning en afsprakenstelsel iSHARE die de aanvragen van een Standaard 
Bankenverklaring moet versnellen en vereenvoudigen. 
 
Lees meer >>>. 

 

Woningcorporatie Trivire uit Dordrecht start samen 
met Aareon een RGS-pilot 

De verantwoordingsdruk bij woningcorporaties is de laatste jaren sterk gestegen. Corporaties gaan 
daarom kijken naar mogelijkheden om makkelijker verantwoording af te leggen. Woningcorporatie Trivire 
uit Dordrecht is samen met Aareon een RGS-pilot gestart met als doel om op basis van 
gestandaardiseerde codering van financiële gegevens tot een grootboekrekeningschema te komen. Is 
volledige standaardisering het antwoord om de verantwoordingsdruk te doen verminderen? Lees verder 
in het interview hier. 

 

  

https://sbrbanken.nl/alfaversies-van-bankentaxonomie-bt13-en-vastgoedtaxonomie-vt13-gepubliceerd/
https://sbrbanken.nl/alfaversies-van-bankentaxonomie-bt13-en-vastgoedtaxonomie-vt13-gepubliceerd/
https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt13-ocw-gepubliceerd/
https://sbrbanken.nl/makkelijker-en-sneller-een-standaard-bankverklaring-met-sbr-banken-eherkenning-en-ishare/
https://www.sbr-nl.nl/fileadmin/RGS/documenten/2018_interview_William_Giltay.pdf


Evenementen 
 

  

• Data Amplified in Dubai van 13-15 
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 

 

 

https://www.dataamplified.org/?utm_source=Data%20Amplified&utm_campaign=43d0f971ef-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_19%20Follow%20Us%20on%20Facebook_CO&utm_medium=email&utm_term=0_602f546fb5-43d0f971ef-183283793
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