
 

DNB publiceert update BSI taxonomie 2.0.2 

 

Begin oktober 2021 heeft DNB een nieuwe Balance Sheet Items (BSI) 

taxonomie gepubliceerd: versie 2.0.2. Ten opzicht van versie 2.0.1 is in 

versie 2.0.2 een fout in de verwijzing naar de landenlijst voor de 

formulieren 9013 en 9017 hersteld. In deze taxonomie en het 

handboek zijn, net als bij versie 2.0.1, de laatste uitbreidingen als 

gevolg van de update van de Europese verordening, opgenomen.  

 

Op de BSI webpagina van het Digitaal Loket Rapportages vindt u: 

 

• Het gehele taxonomiepakket, inclusief release notes  

• Een Excel bestand met daarin gearceerd, wat de wijzigingen zijn 

van versie 2.0.2 t.o.v. de tussenversie 2.0.1, de testversie 2.0.0 en 

de huidige versie 1.0.2. Ten opzicht van versie 2.0.1 is in versie 

2.0.2 een fout in de verwijzing naar de landenlijst voor de 

formulieren 9013 en 9017 hersteld. 

• Een Word bestand met een schriftelijke toelichting op de 

bovengenoemde wijzigingen 

• Het vernieuwde Handboek Monetaire Rapportages dat gebaseerd is 

op de nieuwe ECB richtlijnen 

 

Vanaf de eerste XBRL-rapportages in 2022 - over ultimo januari/1e 

kwartaal van 2022 – dienen de BSI rapportages met de nieuwe 

taxonomie (versie 2.0.2) aangeleverd te worden.  

 

N.B. Tot en met rapportageperiode december/4e kwartaal 2021 dient u 

te rapporteren met behulp van de huidige taxonomie v1.0.2. 

 

Vragen 

Op de BSI webpagina van het Digitaal Loket Rapportages plaatst DNB 

nieuwsberichten over de BSI rapportages en mogelijke updates van de 

taxonomie. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt 

u contact opnemen met uw relatiebeheerder via het algemene e-

mailadres monrap@dnb.nl. Bij technische vragen over de taxonomie 

kunt u een e-mail sturen naar xbrl@dnb.nl. 

 

Nieuw DLR 

In de afgelopen periode is een nieuwe versie van het DLR (Digitaal 

Loket Rapportages) succesvol in gebruik genomen door een groep 

pilotrapporteurs. Deze periode was bedoelt om feedback te verzamelen 

voor DNB om het nieuwe DLR te verbeteren. Positieve feedback die we 

tot nu toe hebben ontvangen betreft het verbeterde gebruikersgemak 

en de snelheid bij het uploaden van rapportages. We moeten nog wat 

laatste hordes nemen en dan willen we aan het eind van 2021 het 

nieuwe DLR open gaan zetten voor alle gebruikers. De rapporteur krijgt 

dan gedurende een bepaalde periode de keuze om het oude of het 

nieuwe DLR te gebruiken. 

 
Houd deze link in de gaten: Digitaal Loket Rapportages (dnb.nl) 
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