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Bernd Kottier toegetreden tot het XBRL Standards 
Board 
Bernd Kottier, Product Owner bij Topicus Finance, is onlangs toegetreden tot de XBRL Standards Board. 

In de afgelopen jaren is Bernd betrokken met de overdracht van financiële gegevens tussen intermediairs 

en banken.  

 

Informatie over de leden van het XBRL Standard Board met hun biografieën is hier te vinden. 

 

De XBRL Standards Board (XSB) is verantwoordelijk voor het beheer van de productie van de 

technische materialen van het consortium. Het is belast met het stellen van prioriteiten voor het creëren 

van nieuw materiaal en ervoor te zorgen dat al het materiaal van een uniform hoge kwaliteit is, met als 

doel de acceptatie van XBRL over de hele wereld te versnellen. 

 

Implementation Guidance Task Force 
De Implementation Guidance Task Force (IGTF) is een werkgroep van de XII Best Practices Board. Het 

doel van deze Task Force is om richtlijnen te creëren om XBRL oplossingen te implementeren. Het 

omvat alle fasen van de implementatieprocessen die gebaseerd zijn op de bestaande wereldwijde 

ervaring. 

 

Gericht op het zakelijke aspect zijn de richtlijnen bedoeld om te helpen verbeteren en te vereenvoudigen 

van XBRL implementaties. Neem ook deel aan deze Task Force om de implementatie van XBRL te 

bespoedigen. 

 

Lees meer >>> 

 

GLEIF - Pionier in digitale ondertekening jaarverslag 

GLEIF, The Global Legal Entity Identifier Foundation, publiceerde als eerste organisatie wereldwijd een 

digitaal ondertekend jaarverslag in Inline XBRL. De organisatie deed dit in nauwe samenwerking met 

XBRL International. GLEIF en XBRL International willen deze ‘proof of concept’ voorleggen aan ESMA 

voor de ESEF-rapportage. 

 

De methodiek van digitaal ondertekenen is vergelijkbaar met de Nederlandse aanpak. In Nederland 

maken we bij het digitaal ondertekenen van de controleverklaring, en het deponeren van de jaarrekening, 

gebruik van XBRL in plaats van Inline XBRL. 

 

Lees meer >>> 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://www.xbrl.org/the-consortium/get-involved/xbrl-standards-board/
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Implementation-Guidance-Task-Force_Overview-004.pdf
https://sbr-nl.nl/gleif-pionier-digitale-ondertekening-jaarverslag


Q&A over RTS op ESEF 

RTS op ESEF is gepubliceerd in de Official Journal van de EU. Hierbij is er ook een Q&A over RTS op 

ESEF (European Single Electronic Format) beschikbaar gekomen. In de Q&A zijn antwoorden te vinden 

over wat ESEF is, wat de voordelen zijn van ESEF, welke bedrijven hun jaarrekening in ESEF moeten 

aanleveren, etc. 

 

10de XBRL Asia Round Table 

De 10de XBRL Asia Round Table bijeenkomst zal plaatsvinden op 26 en 27 juni 2019 in Tokio, Japan. 

Deze bijeenkomst is in combinatie met de 31ste ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) vergadering die 

op 24 en 25 juni 2019 zal plaatsvinden. Meer informatie over het programma en de inschrijving is hier te 

vinden. 

 

Deponeren jaarrekening: mogelijke actie vereist door 
wetswijziging 

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening op digitale wijze via SBR 

deponeren bij KVK. Dat deponeren gebeurt met behulp van administratiesoftware of via de online tool 

’Zelf Deponeren Jaarrekening.’ In de software en de online tool is een wetswijziging uit 2018 niet 

verwerkt omdat het ministerie van Justitie en Veiligheid betrokkenen niet tijdig heeft geïnformeerd. 

Daardoor kan het voorkomen dat micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen niet alle wettelijk vereiste 

informatie in de jaarrekening (hebben) kunnen opnemen.   

 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een korte handleiding gepubliceerd voor ondernemers 

zodat ze aan de wetswijziging kunnen voldoen. 

 

Lees meer >>> 

 

Filing rules beschikbaar gemaakt als XBRL-formules 

Filing rules vormen een belangrijk onderdeel van de validaties van XBRL berichten op Digipoort. Diverse 

eisen aan vorm, structuur en inhoud van een XBRL bericht zijn in de vorm van Filing rules vastgelegd. 

Tot voor kort waren deze Filing rules niet als XBRL formula’s beschikbaar. Naar aanleiding van vragen uit 

de markt is besloten om een groot aantal Filing rules als XBRL formula’s ter beschikking te stellen. Zodat 

ze mogelijk ook geïntegreerd kunnen worden in bestaande software. 

 

Lees meer >>> 

 

Begin vandaag met testen: Alfaversie NT14 KVK 
beschikbaar op preproductie 

Logius heeft de NT14 alfaversie van KVK beschikbaar gesteld op preproductie. De alfaversie is eerder 

beschikbaar gesteld zodat ketentesten al aan het begin van de ontwikkeling van een nieuwe taxonomie 

plaatsvinden. 

 

Lees meer >>> 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:143:TOC
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/190529-faq-rts-esfs_en-003.pdf
https://wpqr4.adb.org/LotusQuickr/asean3abmf/Main.nsf/h_Toc/6464e9705ac986d8482577a4001763be/?OpenDocument
https://www.xbrl.org/events/10th-xbrl-asia-round-table/
https://sbr-nl.nl/deponeren-jaarrekening-mogelijke-actie-vereist-door-wetswijziging
https://sbr-nl.nl/filing-rules-beschikbaar-gemaakt-als-xbrl-formules
https://sbr-nl.nl/begin-vandaag-met-testen-alfaversie-nt14-kvk-beschikbaar-op-preproductie


SBR feiten en cijfers over het jaar 2018 beschikbaar 

De feiten en cijfers van SBR over het jaar 2018 zijn beschikbaar. De 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 leveren woningcorporaties via SBR de prognose-informatie over de 

marktwaarde en de beleidswaarde van woningen aan en is het ministerie van OCW begonnen met een 

pilot bestuursverslag waardoor onderwijsinstellingen via SBR hun jaarverantwoording digitaal kunnen 

aanleveren. 

 

Terugblik op SBR symposium: ‘Wat komt er na de 
jaarrekening?’ 
Het SBR symposium, wat op 22 mei bij de TU Delft gehouden werd, stond in het teken van de 

toekomstige rol van SBR. Na een korte terugblik op de afgelopen 20 jaar (waarvan 10 jaar onder naam 

SBR) presenteerden verschillende sprekers vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid, hun 

visie op de verschuiving van documentuitwisseling naar data-uitwisseling, betrouwbaarheid van data, 

kwaliteit van data en gebruik van data. 

 

Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 

• IORP II Reporting Fujitsu Webinar op 12 
juni 2019. 

• Eurofiling Conferentie van 17-19 juni 
2019 in Frankfurt. 

• 10de XBRL Asia Round Table op 26 en 
27 juni 2019 in Tokio, Japan. 

 

 

 

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://sbr-nl.nl/sites/default/files/bestanden/SBR%20feiten%20en%20cijfers%202018_0.pdf
https://sbr-nl.nl/terugblik-op-sbr-symposium-wat-komt-er-na-de-jaarrekening
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiltrJ2nrVHhLeq9K3XD2sWnSYk1e7AYH8kFYe5WSS6UbplA/viewform
http://2019.eurofiling.info/about
https://www.xbrl.org/events/10th-xbrl-asia-round-table/
mailto:admin@xbrl.org
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

