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Data Amplified 2019 
De jaarlijkse XBRL International conferentie – Data Amplified – die de belangrijkste betrokkenen bij de 
toekomst van bedrijfsrapportage bij elkaar brengt zal dit jaar plaatsvinden van 22 – 24 oktober 2019 in 
Shanghai. Op 21 oktober 2019 is er een extra Members day. 
 
Tijdens de jaarlijkse conferentie Data Amplified komen regelgevers, beleidsmakers, accountants, XBRL 
experts, etc. bijeen om informatie uit te wisselen over de ontwikkelingen van XBRL wereldwijd. 
 
Meer informatie over het programma en de inschrijving is te vinden op de website van XBRL 
International. 

 

XBRL: Digital Financial Reporting Forum 
Op 14 november 2019 wordt er in Londen een Forum georganiseerd gericht op het herzien van de 
richtlijnen en eisen voor digitale financiële rapportagestandaarden. De onderwerpen zijn o.a.: 

• Rapportage XBRL: een inleiding tot rapportagebenadering en impact; 

• Inleiding tot ESEF: hoe de manier verandert waarop bedrijven hun bedrijfsrapportering doen; 

• De rol van belanghebbenden in de toeleveringsketens: inzicht in de rol van belangrijke spelers. 

Het programma, locatie en de inschrijving is hier te vinden. 
 

ESMA publiceert tutorial ESEF FAQ 

ESMA (European Securities and Markets Authority) heeft een derde tutorial gepubliceerd om de markt te 
begeleiden bij de overgang naar de ESEF (European Single Electronic Format), dat in januari 2020 van 
kracht wordt. 
 
In de video worden tien vragen beantwoord die vaak door marktpartijen worden gesteld over der ESEF 
verplichtstelling. De vragen geven duidelijkheid over voor wie de ESEF verplichtstelling zal gaan gelden, 
wat het formaat is en welke rapporten onder ESEF vallen. 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://www.dataamplified.org/
https://www.cefpro.com/forthcoming-events/xbrl/?utm_source=Sign-Up.to&utm_medium=email&utm_campaign=17812-485756-112+-+XBRL+Plain+Text+-+Early+Bird+-+2
http://www.xbrleurope.org/?page_id=2448
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-494_-_esef_tutorial_3_script.pdf


SBR op weg naar 2020: laatste herijking roadmap 

Onlangs is de vijfde versie van de SBR roadmap vastgesteld door het SBR Beraad. De roadmap toont de 
SBR ambities met bestaande en nieuwe projecten. 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: 

• Het eerste jaar van verplichte deponering door middelgrote ondernemingen is goed verlopen; 

• NTA en NPA zijn geactualiseerd met Assurance en Preparer Extensions; 

• SBR is (inter)nationaal zichtbaar op eigen conferenties en conferenties van derden; 

• CBS heeft haar SBR-strategie herijkt; 

• Woningcorporaties maken voor het eerste jaar verplicht gebruik van SBR; 

• SBR Nexus wijzigt van strategie en breidt uit met nieuwe taxonomieën. 

Lees meer >>> 
 

Definitieve versie NT13 dPi SBR wonen gepubliceerd 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de definitieve versie van de NT13 
taxonomie voor de prognose informatie (dPi) voor Woningcorporaties beschikbaar gesteld. Ook is er 
aanvullende documentatie beschikbaar. 
 
De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. De taxonomie is op te vragen 
door in stap 1 te kiezen voor uitvragende partij 'Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties' 
en bij stap 2 voor 'dPi - de prognose informatie'. 
 
Lees meer >>> 

 

Alfaversie NT14 Nederlandse Taxonomie 2020 
gepubliceerd 

Het SBR Programma heeft de alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2020 gepubliceerd. 
 
De alfaversie van de Nederlandse Taxonomie 2020 is genaamd 20191211.a en voorzien van 
aanvullende documenten, zoals instances, releasenotes en Belastingdienst Reporting Rules.  
 
Deze versie bevat alleen de rapportages bestemd voor de Belastingdienst, waaronder de aangifte OB, 
opgave ICP, suppletie OB, de aangiften IHZ en VPB 2019, het verzoek/wijziging voorlopige aanslag VPB 
2020, service bericht voorlopige aanslag VPB 2020, en de vooringevulde aangifte 2019. 
 
De bestanden zijn te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. 

 

Definitieve versie NT13 2e extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 

De Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van het 
verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en serviceberichten voorlopige aanslag voor 
fiscaal jaar 2020, Toeslagen 2020 en het servicebericht voor Toeslagen 2020. 
 
De extensie NT13_20190918 is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de 
extensie is hier ook aanvullende documentatie, zoals instances, releasenotes, versioning reports en de 
Belastingdienst Reporting Rules te vinden. 
 
Lees meer >>> 

 

  

https://sbr-nl.nl/sbr-op-weg-naar-2020-laatste-herijking-roadmap
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
https://sbr-nl.nl/definitieve-versie-nt13-dpi-sbr-wonen-gepubliceerd
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken/
https://sbr-nl.nl/software-geschikt-maken
https://sbr-nl.nl/definitieve-versie-nt13-2e-extensie-belastingdienst-gepubliceerd


Evenementen 
 

 

• Data Amplified 2019 van 22 – 24 oktober 
2019 in Shanghai. 

• ICT Accountancy Jaarcongres 2019 op 
30 oktober 2019 in Hoevelaken. 

• XBRL: Digital Financial Reporting op 14 
november in Londen. 

• 24ste XBRL Europe Day in januari 2020 
in Venetië, Italië. 

 

 

 

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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