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Workshop XBRL jaarrekeningen middelgroot 
 

 

Vanaf boekjaar 2016 moeten micro en kleine rechtspersonen hun jaarrekening bij de KvK 

deponeren in XBRL-formaat. Vanaf boekjaar 2017 geldt deze verplichting eveneens voor 

middelgrote rechtspersonen; vanaf boekjaar 2019 naar verwachting ook voor grote 

rechtspersonen. 

 

Met het oog op deze verplichtstelling organiseert XBRL Nederland een gratis bijeenkomst 

(gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken) op 28 november 2017 over 

XBRL jaarrekeningen middelgroot om opstellers en accountants kennis te laten maken met 

XBRL en om opstellers en accountants te informeren over hun rol hierin.  

 

De bijeenkomst XBRL jaarrekeningen middelgroot zal plaatsvinden op  

dinsdag 28 november 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.  
 

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

 

13:00 uur : Ontvangst/ inloop 

 

13:30 uur :  Opening en een korte toelichting op de aanstaande verplichtstelling 

(inclusief haar vrijstellingen) – Huub Lucassen (XBRL Nederland / EY) 

 

14:00 uur : De stappen die je als ‘opsteller’ van een XBRL jaarrekening van een 

middelgrote onderneming moet zetten om een XBRL (inrichtings) 

jaarrekening en/of XBRL publicatiejaarrekening op te stellen en de 

ervaringen die KPMG hierbij tijdens de pilot middelgroot heeft opgedaan – 

Ronald van Langen (KPMG) 

 

15:00 uur : Pauze 

 

15:15 uur : Ervaringen van de Kamer van Koophandel met de aanleveringen micro en 

klein (boekjaren 2016) en de pilots middelgroot (boekjaren 2017) en de 

ondersteuning voor middelgrote ondernemingen (waaronder het Kamer van 

Koophandel Opstelportaal) – Ronald Groenewold (Kamer van Koophandel) 

 

16:00 uur : De meest voorkomende fouten die je als opsteller van een XBRL 

jaarrekening van een middelgrote onderneming zult maken en hoe tooling je 

daarbij zou moeten ondersteunen – René Otten (Accept) 

 

16:45 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. 

 

 

 
 
* 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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