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1 Inleiding 
 

Hierbij treft u aan de release-informatie van de Standaardbankverklaringtaxonomie, de SBV13.b.  

Banken bezitten voor accountants belangrijke financiële informatie voor het opstellen van 

jaarverslaggeving of andere verantwoordingen. Om controlekosten te beperken, is door de 

beroepsorganisatie en bankwereld overeenstemming bereikt over de inhoud en behandeling van 

de ‘standaardbankverklaring’.  

 

In overleg en in samenwerking met enkele Nederlandse banken, accountantsorganisaties en 

softwareleveranciers is het initiatief genomen om naast de Nederlandse Taxonomie (NT) een 

Bankentaxonomie (BT) en een Standaardbankverklaring Taxonomie te realiseren. De doelstelling 

is dat accountants de benodigde informatie uit kunnen vragen bij banken via SBR. 

 

2 Wijzigingen 
 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de SBV12 versie zijn: 

 DataType van de elementen AuthorisedPersonsRole en AuthorisedPersonsTasks gewijzigd 

naar string100000ItemType. Hiermee is de enumeratie frc-sbv-codes_roleItemType vervallen; 

 Een element toegevoegd, Saldo-rekening, waarmee het saldo van de bankrekening 

gerapporteerd kan worden; 

 Een element toegevoegd, Beperktheid procuratiebedrag, waarbij aangegeven kan worden of 

het procuratiebedrag beperkt of onbeperkt is. Tevens zijn formulas toegevoegd die controleren: 

 Element ‘Beperktheid procuratiebedrag’ moet worden gerapporteerd; 

 Indien element ‘Beperktheid procuratiebedrag’ met Onbeperkt is beantwoord dan moet 

element ‘Procuratiebedrag’ niet worden gerapporteerd; 

 Indien element ‘Beperktheid procuratiebedrag’ met Beperkt is beantwoord dan moet 

element ‘Procuratiebedrag’ worden gerapporteerd; 

 Typefout hersteld (colleteral is collateral geworden); 

 Enkele typefouten in labels van enumeraties en documentations van elementen hersteld;  

 In de formula labels en formula messages zijn overal waar de Name van concepten (de 

'localPart' van een Qname) gebruikt wordt backticks toegevoegd. Hiermee wordt expliciet 

gemaakt dat het een Name betreft. Dit ter ondersteuning van de verdere verwerking van deze 

labels en messages door onder andere softwareleveranciers. 

 

Zo is het label: 

EquityAndLiabilities BEHOORT gelijk te zijn aan + Assets.  

aangepast naar: 

'EquityAndLiabilities' BEHOORT gelijk te zijn aan + 'Assets'. 

 

Het gedetailleerde wijzigingsoverzicht is opgenomen in de versioning.  
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