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1 Inleiding 
 

Hierbij treft u aan de release-informatie van de Standaardbankverklaring Taxonomie, de SBV14.a.  
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), een Financieren Taxonomie (FT) en een Standaardbankverklaring 
Taxonomie (SBV) 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 SBV13 versie zijn: 
 Elementen toegevoegd in Cliëntinformatie en Kantoorinformatie intermediair met betrekking tot 

het type registratienummer (TypeOfRegistrationNumber; enumeratie: kvk of overig) en 
beschrijving van het alternatief registratienummer (AlternativeRegistrationNumberDescription). 
Tevens zijn er validaties toegevoegd die het Type registratienummer verplicht stellen en 
afhankelijk van de gekozen optie het Registratienummer bij de Kamer van Koophandel of het 
Alternatief registratienummer/Beschrijving alternatief registratienummer verplicht stellen; 

 Element FormsOfAddress (Aanhef) voor Cliëntinformatie en Kantoorinformatie intermediair is 
verplicht. De elementen Initials en FamilyName zijn niet meer verplicht; 

 Elementen toegevoegd in Cliëntinformatie en Kantoorinformatie intermediair voor Nederlandse 
en buitenlandse adresgegegevens; 

 De validaties in Kantoorinformatie intermediair zijn aangepast zodat de Nederlandse of 
Buitenlandse adresgegevens verplicht gerapporteerd dienen te worden; 

 Het element muntsoort (Currency) is toegevoegd aan de presentation linkbases met betrekking 
tot Leningen, waarbij de dimensionele constructie (CurrencyAxis/CurrencyTypedMember) is 
komen te vervallen; 

 Elementen toegevoegd in Termijncontracten en overige derivaten met betrekking tot Muntsoort 
nominaal bedrag (CurrencyNominalAmount) en het Nominaal bedrag (NominalAmount); 

 
Het gedetailleerde wijzigingsoverzicht is opgenomen in de versioning.  


