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Workshop “Preparer Extensions” 

 
Sinds 1 januari 2013 is XBRL dé standaard voor bedrijven om hun aangiften 

Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst.  

 

Sinds 1 januari 2014 is XBRL ook dé standaard voor het deponeren van jaarrekeningen bij de 

Kamer van Koophandel. Ook zijn sinds 1 januari 2014 BTW en ICP rapportages niet meer 

mogelijk via BAPI. Dit moet voortaan via XBRL en Digipoort. 

 

De Tweede Kamer heeft op donderdag 26 november 2015 het wetsvoorstel verplichtstelling 

SBR bij deponering KvK aangenomen. Voor kleine rechtspersonen geldt de verplichtstelling 

om jaarrekeningen uitsluitend via SBR te deponeren vanaf boekjaar 2016, voor middelgrote 

rechtspersonen geldt boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen is dit boekjaar 2019. 

 

In de toekomst zullen steeds meer berichtstromen digitaal in XBRL/SBR moeten worden 

aangeleverd met de validatie van de gegevens. Softwareleveranciers hebben daartoe de juiste 

software nodig, want ook ú kunt niet achterblijven met de veranderingen in uw 

rapportageproces door de komst van XBRL/SBR. 

 

Om u te ondersteunen organiseert XBRL Nederland daarom een speciale workshop voor 

softwareleveranciers en ander geïnteresseerden om u te informeren over preparer extensions 

in het kader van SBR en hoe een preparer extension gemaakt wordt. De middag zal worden 

afgesloten met een presentatie over preparer extensions en SBR Assurance. 

 

De workshop “Preparer Extensions” zal plaatsvinden op maandag 15 mei 2017 bij Autogrill 

Utrecht in De Meern. De workshop “Preparer Extensions” wordt mede mogelijk gemaakt door 

het ministerie van Economische Zaken (EZ). 
 

Het programma* van deze workshop ziet er als volgt uit: 

 

14:30 uur : Ontvangst  

15:00 uur : Opening 

15:05 uur : Toelichting preparer extensions in het kader van SBR  

15:45 uur : Verdieping hoe maak ik een preparer extension? 

16:25 uur : Toelichting preparer extensions en SBR Assurance 

16:50 uur : Afsluiting 

 

http://www.xbrl.org/nl
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Aanmelden 
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Shuhuang Ng. Na uw aanmelding ontvangt u een 

bevestiging met een routebeschrijving. 

 

Vergoeding 

 

XBRL Nederland vraagt aan niet-deelnemers van de Stichting XBRL Nederland om een 

vergoeding voor het bijwonen van de workshop om in de toekomst workshops te kunnen blijven 

organiseren. Aan niet-deelnemers wordt een vergoeding van € 100,- excl. BTW gevraagd. 

Graag ontvangen wij bij uw aanmelding het factuuradres en inkoopnummer voor de facturatie 

wanneer dit nodig is voor de facturatie. 

 

Deelnemers van XBRL Nederland kunnen kosteloos aan deze workshop deelnemen. 
 

Annulering 

 

De inschrijving kan alleen schriftelijk geannuleerd worden. Bij annulering na 8 mei a.s. 

brengen wij de helft van het deelnamebedrag in rekening. Indien u onverhoopt na 1 mei a.s. 

annuleert zijn wij genoodzaakt het volledige deelnamebedrag in rekening te brengen.  

 
 

 

 

 

 

 

* N.B. Het programma is onder voorbehoud. Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het programma worden 

aangebracht. Houd hiervoor onze website in de gaten! 
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