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Workshop Preparer Extensions 
 

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 2020 naar verwachting ook voor grote 

rechtspersonen. 

 

Bij de micro en kleine rechtspersonen hebben de meeste ondernemingen geen problemen 

gehad hun jaarrekening met behulp van de standaardrapporten op te stellen, zoals deze in 

de Nederlandse Taxonomie zijn opgenomen. Ook veel middelgrote ondernemingen zullen 

met deze standaardrapporten uit de voeten kunnen. Er zullen echter ook middelgrote 

ondernemingen zijn die aanpassingen op deze standaardrapporten willen maken om 

zodoende een jaarrekening te kunnen deponeren die beter aansluit op de informatie die zij 

met het maatschappelijk verkeer willen delen. Hier is binnen het SBR programma in voorzien 

door middel van zogenaamde Preparer Extensions. 

 

Met het oog op deze mogelijkheid organiseert XBRL Nederland een gratis bijeenkomst over 

SBR Preparer Extensions om softwareleveranciers kennis te laten maken met de wijze 

waarop Preparer Extensions moeten worden opgesteld en om opstellers en accountants te 

informeren over hun rol hierin.  

 

De bijeenkomst SBR Preparer Extensions zal op maandag 7 mei 2018 plaatsvinden bij 

Autogrill Utrecht in De Meern. De bijeenkomst SBR Preparer Extensions wordt mede 

mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken (EZ). 
 

  

http://www.xbrl.org/nl
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Het programma* van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

 

13:00 uur : Ontvangst/inloop 

 

13:30 uur :  Opening en een korte toelichting op het programma – Huub Lucassen 

(XBRL NL / EY) 

 

13:45 uur : De achtergrond en totstandkoming van Preparer Extensions (waarom staan 

wij deze toe?) in een internationale context en de grenzen die vanuit het 

SBR programma aan Preparer Extensions worden gesteld – Sebastiaan Bal 

(Arcrole) 

 

14:30 uur : Een gedetailleerde analyse van de eisen die de “NTA voor Preparer 

Extensions versie 1.3.1” aan Preparer Extensions worden stelt en de impact 

die dit heeft op de door softwareleveranciers te ontwikkelen tooling – Paul 

Snijders (Semansys Technologies) 

 

15:15 uur : Pauze 

 

15:30 uur : Vervolg van de gedetailleerde analyse van de eisen in de “NTA voor 

Preparer Extensions versie 1.3.1” – Paul Snijders (Semansys Technologies) 

 

16:15 uur : De impact van Preparer Extensions op gebruikers en accountants (inclusief 

de impact op SBR Assurance) – Huub Lucassen (XBRL NL / EY)  

 

16:45 uur : Afsluiting 

 

 

 

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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