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XBRL Nederland bestaat 12,5 jaar en zoals we al eerder hebben kenbaar gemaakt vieren we dat met een jubileumcongres op
15 april 2015. Tijdens dit jubileumcongres ligt de focus op het pragmatische perspectief: de toegevoegde waarde en toepassingen 
van XBRL voor bedrijfsleven en overheid in de rapportageketen.

We nodigen u van harte uit om dit feestelijke jubileumcongres bij te wonen. 

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen aankondigen dat vier zeer uitmuntende key note speakers hun visie op het thema willen geven, 
te weten:

 

 

 

Mr. Drs. J.C. (Jan Kees) de Jager (1969) is sinds 2014 lid van de Raad van Bestuur van KPN en 
vanaf november 2014 in de positie van Chief Financial Officer. Gedurende zes jaar was hij 
afwisselend minister en staatssecretaris van Financiën in de kabinetten Balkenende IV en Rutte I. 
Naast zijn studies economie en rechten richtte hij het internetbedrijf ISM eCompany op. Hij was lid 
van het hoofdbestuur van het CDA en van velerlei organisaties op maatschappelijk en economisch 
terrein. In 2006 ontving hij de ICT Personality 2006 Award van brancheorganisatie ICT~Office voor 
zijn inspanningen in het Innovatieplatform en diverse ICT- en innovatiegerichte nevenactiviteiten. 

Drs. P.A.W. (Peter) Veld (1951) is sinds 2009 Directeur Generaal Belastingdienst en sinds 2014 
voorzitter van het SBR-beraad (Standaard Business Reporting). Het SBR Beraad is het strategische 
besluitvormende orgaan van het Nederlandse SBR Programma. SBR is de exclusieve 
sytem-to-system aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid waarbij 
gebruik wordt gemaakt van XBRL. Sinds 1989 heeft hij diverse functies bekleed binnen een viertal 
verschillende departementen.
       

Paul Snijders is mede oprichter en vice-voorzitter van XBRL Nederland en levert vanaf het begin van 
XBRL een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling en de pragmatische toepassing ervan en draagt 
al jaren bij aan het succes van het SBR programma. Paul heeft een financieel administratieve 
achtergrond en jarenlange ervaring in management informatie, business intelligence en data 
warehousing. Hij is initiator en betrokken geweest bij vele XBRL toepassingen in Nederland, Europa 
en andere delen van de wereld. Paul Snijders is daarnaast directeur van Semansys Technologies dat 
zich richt op het leveren van XBRL toepassingen.

Drs. H.R. (Hans) van der Stelt (1968) is sinds 1 oktober 2014 directeur Bureau Nationaal 
Commissaris Digitale Overheid (NCDO), het ondersteunend bureau van Nationaal Commissaris Bas 
Eenhoorn. De ‘Digicommissaris’ voert regie op samenhang en vernieuwing van de generieke digitale 
infrastructuur van de Nederlandse Overheid, zodat de digitale publieke dienstverlening en informatie- 
en gegevensuitwisseling tussen overheden, burgers, bedrijven en instellingen goed is geregeld, nu en 
in de toekomst.r. Van der Stelt was hiervoor CIO en directeur Bedrijfsvoering, Organisatie en 
Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder werkte hij voor het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. 

Naast deze key-note-speakers zullen nog spreken:
• John Turner, CEO van XBRL International;
• Hans Verkruijsse, Voorzitter van XBRL Nederland.

Daarnaast zullen een drietal tracks verzorgd worden voor:
• Rapporteren met XBRL;
• Keteninformatisering met XBRL en
• Ontwikkelen van XBRL software.

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen aankondigen dat de volgende sprekers hun visie op het thema willen geven in een drietal 
parallelsessies, te weten:

      

Dave van den Ende is director bij Deloitte en geeft leiding aan het XBRL Center of Excellence. Dave is vanuit 
Deloitte coördinator van de SBR activiteiten en bestuurslid van de Stichting XBRL Nederland. Voorts  is Dave 
voorzitter van de Membership Development Committee van XBRL International en specifiek gericht op het 
bevorderen van toepassing van XBRLvSAaXZ VCZFD. Dave zal in zijn bijdrage ingaan op de 
toepassingsmogelijkheden van rapportages gebaseerd op SBR en de vruchten die bedrijven daarvan kunnen 
plukken. In zijn presentatie geeft Dave een schets hoe bedrijven deze rapportages kunnen realiseren.

Fred van Ipenburg is als IT-auditor werkzaam bij de belastingdienst. Fred levert namens de Belastingdienst een 
bijdrage in de privaat-publieke samenwerkingsverbanden gericht op auditfiles en het  Referentie Grootboek Schema 
(RGS). Fred zal in zijn bijdrage ingaan hoe door toepassing van RGS de administratieve keten van vastleggingen 
vanuit basis administraties naar geaggregeerde rapportages  transparanter kan worden ingericht. In zijn presentatie 
staat Fred ook stil bij de efficiency in de interne beheersing als gevolg van gestandaardiseerde analyses.

Quirijn Haak is oprichter en algemeen directeur van NEOS Business Finance; een alternatieve financierder voor 
MKB bedrijven. Quirijn heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bankwezen en vermogensbeheer. Quirijn zal in zijn 
bijdrage ingaan hoe door toepassing van eenduidige begripsdefinities bij financieringsaanvragen en 
kredietrapportages bedrijven concrete voordelen kunnen behalen.

Huub Lucassen is Leader XBRL Assurance Services bij EY en verantwoordelijk voor de coördinatie van XBRL en 
SBR activiteiten binnen EY. Huub is bestuurslid van de Stichting XBRL Nederland en lid van de werkgroep SBR 
Assurance van de NBA. Huub zal in zijn bijdrage ingaan op de verwachting van de gebruikers van informatie ten 
aanzien van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de XBRL gegevens. In de presentatie van Huub wordt uiteengezet 
hoe de betrouwbaarheid en kwaliteit van SBR rapportages kan worden geborgd en hoe accountants Assurance 
kunnen verstrekken bij SBR rapportages. De Assurance oplossing van de NBA ligt mede ten grondslag aan de 
presentatie van Huub.

Track ‘Rapporteren met SBR’

Remco van Wijk is medeoprichter van Thauris en hoofdauteur van ‘De Keten Uitgedaagd’. Remco is vanuit diverse 
rollen, praktijk en wetenschap, betrokken geweest bij de invoering van SBR, waar hij regelmatig werd aangemerkt 
als het ‘inhoudelijk geweten’. Remco maakte de organisatorische blauwdruk voor Logius als ‘overheids shared 
service center’. Kennis-overdracht, deugdelijk project- en programma management en open innovatie staan bij hem 
voorop. Remco neemt de Engelstalige en verbeterde uitgave van 'De keten uitgedaagd' die in april 2015 verschijnt, 
als uitgangspunt voor zijn presentatie. In de presentatie gaat Remco in op (inter-)nationale vraagstukken rond 
standaardisatie in het algemeen en XBRL in het bijzonder.

Marc van Hilvoorde is werkzaam voor Logius en verantwoordelijk voor het team Centrum voor Standaarden. Logius 
levert in opdracht van publieke dienstverleners een gemeenschappelijke iOverheid infrastructuur voor burgers en 
bedrijven. Marc houdt zich onder meer bezig met SBR, SBR-Assurance en e-factureren. Hij heeft een speciale 
interesse in de vernieuwing van het accountantsberoep. Marc gaat in zijn bijdrage in het bijzonder in op 
standaardisatie van data met behulp van XBRL en het beheer hiervan.

Track ‘Keteninformatisering met XBRL’
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Programma
Het programma ziet er al volgt uit:

Datum & tijd
15 april 2015, 8:30 uur - 18:00 uur

Locatie
Hotel Hilversum - de Witte Bergen
Rijksweg 2
3755 MV Eemnes (Laren)

Educatie
Omdat de programmering heeft plaatsgevonden in een nauwe samenwerking met de Tilburg University 
kwalificeert deze voor 6 PE uren indien u dit bij de inschrijving aangeeft. Mis het niet!

Meer informatie
Bezoek de website van XBRL Nederland (www.xbrl.org/nl).

       

8:00 - 8:45

8:45 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

Ontvangst en registratie

Opening Voorzitter XBRL Nederland

Jan Kees de Jager: CFO KNP

Paul Snijders: Vice Voorzitter XBRL Nederland

Rapporteren Informatisering Software-ontwikkeling

John Turner: CEO XBRL International

Lunch pauze

Hans van der Stelt: Directeur Bureau Nationaal Commissaris Digitale Overheid

Peter Veld: Voorzitter SBR Beraad, Directeur Generaal Belastingdienst

Koffie pauze

Afsluiting voorzitter XBRL Nederland

Borrel en netwerken

10:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30- 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 18:00

Koffie pauze

Rapporteren Informatisering Software-ontwikkeling

Henk Gingnagel is actief op het gebied van keten-informatisering. Henk is initiatiefnemer en auteur van SuwiML, 
een XML vocabulaire ten behoeve van grootschalige gegevensuitwisseling in het SZW domein met Suwinet. Henk  is 
principal consultant bij Capgemini, verantwoordelijk voor de XBRL competentie, en bestuurslid van XBRL Nederland. 
Henk gaat in zijn bijdrage in op de toepassing van XBRL in de verantwoordingsketen voor het onderwijs voor welke 
ontwikkeling hij de projectmanager is. Het is een complexe keten, lopend van onderwijs instellingen in 5 sectoren, 
van primair tot wetenschappelijk onderwijs, met betrokkenheid van administratiekantoren, accountants en 
pakketleveranciers, tot belangrijke gebruikers van de informatie zoals de inspectie, het departement en CBS. Henk 
gaat in zijn presentatie specifiek in op de invoeringsstrategie en de baten en lasten in deze keten. 

Paul Snijders is directeur van Semansys Technologies dat zich richt op het ontwikkelen en leveren van 
pragmatische XBRL toepassingen. Daarnaast is Paul mede oprichter en vice-voorzitter van XBRL Nederland en is 
hij lid van het SBR Platform. Paul heeft een financieel administratieve achtergrond en jarenlange ervaring in 
management informatie, business intelligence en data warehousing. Hij is initiator en betrokken geweest bij vele 
XBRL toepassingen in Nederland, Europa en andere delen van de wereld. Paul gaat in zijn bijdrage in op de 
verschillende functionaliteiten die een softwarebedrijf kan overwegen om de dienstverlening aan de klanten uit te 
breiden en te verbeteren warabij gebruik wordt gemaakt van XBRL. Met name gaat Paul in zijn presentatie in op de 
‘make or buy’ keuzes en de toepassing van Cloud en web services. Paul’s presentatie is met name interessant voor 
toezichthouders, gebruikers met ontvangende systemen en commerciële aanbieders van oplossingen.

Eric Melse is werkzaam als senior researcher voor het SIA/ RAAK onderzoeksprogramma ‘SBR in bedrijf’ bij het 
Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertisecentrum Instant Reporting van 
de Hogeschool van Amsterdam (HvA) als ook docent bij de HvA aan de opleiding Accountancy. Eric werkte eerder 
als management consultant en directeur ICT. Zijn wetenschappelijke aandachtsgebied omvat momentum accounting, 
business intelligence, visual analytics, tijdreeksanalyse, dynamische modellen en simulatie, alsmede multivariate 
gegevensanalyse op welke gebieden Eric regelmatig publiceert. Eric gaat in zijn bijdrage in op de grote en 
verbeterde mogelijkheden voor benchmarking in de keten door gebruik te maken van gegevens die 
gestandaardiseerd zijn met behulp van XBRL. In zijn presentatie geeft Eric tevens een korte demo van deze wijze 
van benchmarking.    

Wilko Stronks is directeur van Reeleezee, een aanbieder van software in de Cloud ten behoeve van  boekhouding 
voor ondernemers en accountants. Reeleezee streeft naar vernieuwing van haar software, gericht op toenemende 
efficiëntie in de administratieve verwerking, o.a. door standaardisatie met toepassing van SBR/XBRL. Wilko is lid van 
het SBR platform en vertegenwoordigt in het SBR platform  software leveranciers. Wilko gaat in zijn bijdrage in hoe 
SBR/XBRL kan worden geïmplementeerd in de kern van boekhoudpakketten en welke opties er zijn om op basis van 
SBR efficiënt gegevens uit te wisselen met andere software die wordt gebruikt in de keten. Vragen die Wilco in zijn 
presentatie zich stelt zijn onder meer:  Is er uitbreiding van de Nederlandse Taxonomie nodig om SBR effectief te 
laten worden in de gehele keten? Welke rol kan het RGS (Referentie Grootboek Schema) spelen? Wat kunnen/willen 
financiële dienstverleners bijdragen in het realiseren van grotere efficiency in de verwerking in de keten?

Antoon van Aken is als hogeschooldocent bedrijfseconomie verbonden aan de opleiding accountancy van de 
Hogeschool van Amsterdam. Antoon houdt zich onder meer bezig met de implementatie van SBR/XBRL in het 
curriculum van diverse opleidingen. Tevens is Antoon auteur van het boek ‘SBR in Bedrijf’, dat is geschreven voor 
het hoger en universitair onderwijs. Antoon gaat in zijn bijdrage in op de invloed van XBRL op interne en externe 
financiële rapportages. Antoon gaat met name in zijn presentatie in  op de huidige stand van zaken en de huidige 
knelpunten. Voorst vraagt Antoon zich af hoe de interne en externe financiële rapportages er in de toekomst uit zien 

Track ‘Softwareontwikkeling’



Stichting XBRL Nederland

Tel: +31 (0)79- 363 8109

E-mail: info@xbrl-nederland.nl

Web: www.xbrl.org/nl

Een uitgave van stichting XBRL Nederland

XBRL Nederland

Stichting XBRL Nederland, opgericht in 2002, voorziet in de behoefte aan 
informatie over toepassingsmogelijkheden van XBRL en onderlinge uitwisseling 
van kennis en ervaring. Daarnaast promoot de stichting het gebruik van XBRL en 
ondersteunt het de ontwikkeling van taxonomieën. XBRL vertegenwoordigt zich 
in XBRL International. 

Kijk voor recente publicaties en evenementen op:
www.xbrl.org/nl
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