
 

 
 
In navolging van de bijeenkomst XBRL Explained van 26 april jl. heeft XBRL Nederland besloten de 
bijeenkomst nogmaals te organiseren. Net als vorige keer, vindt de bijeenkomst XBRL Explained 
plaats in Expo Houten in Houten, en wel op woensdag 22 juni.  
 
Het belang om deze bijeenkomst nogmaals te organiseren wordt onderstreept nu de Nederlandse 
regering eind mei bekend maakte dat vanaf 1 januari 2013 de SBR-standaard zal gelden voor de 
rapportages Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.  
 
Om softwareleveranciers voor te lichten over XBRL en de mogelijke vragen die onder deze groep 
leven weg te nemen, is gekozen deze bijeenkomst op te delen in, ook los van elkaar te volgen, 
dagdelen.  
 
In de ochtend wordt het programma van 26 april jl. herhaald. Dit betekent dat ’s ochtends ingegaan zal 
worden op vragen als: “wat is XBRL”, “zelf XBRL bouwen of niet zelf bouwen” en XBRL onderdelen.  
 
Na de middagpauze zal het programma vervolgens XBRL verder uitdiepen en taxonomieën toelichten. 
Hierbij komen ook de onderwerpen “hoe wordt een taxonomie opgebouwd?” en “Welke ICT 
oplossingen zijn er?” aan bod.  
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 
Ochtendprogramma:      
v.a. 09.00 uur: Inloop met koffie/ thee  
09.30 uur: Aanvang + opening    
09.35 uur: Introductie XBRL    
10.05 uur: Business case    
10.35 uur: XBRL onderdelen    
11.05 uur: Vragen/ discussie    
11.15 uur: Pauze met koffie/ thee 
11.30 uur: XBRL en softwareleveranciers  
11.50 uur: Demonstratie    
12.10 uur: Vragen/ discussie 
12.20 uur: Eventueel uitloop 
12.30 uur: Einde ochtendprogramma 
 
12.30-13.30 uur: lunch      
 
Middagprogramma:      
v.a. 13.15 uur: Inloop met koffie/thee 
13.30 uur: Aanvang + opening 
13.35 uur: XBRL in SBR 
14.20 uur: Taxonomieën 
14.50 uur: Pauze 
15.10 uur: ICT Oplossingsrichtingen  
16.50 uur: Vragenronde 
17.00 uur: Afsluiting en borrel       
  
 
Aanmelden voor deze (gratis) bijeenkomst kan via: maaike.van.kempen@xbrl-nederland.nl   
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met routebeschrijving.  
 
N.B. Geef bij uw aanmelding aan voor welk dagde(e)l(en) u zich aanmeld en of u gebruik wenst te 
maken van de lunch.  
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