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Persbericht 

6 juni 2016 

 

Paul Snijders benoemd tot vicevoorzitter van XBRL Europe 
 

Nadat wij op 8 december jl. afscheid hebben genomen van Paul Snijders als 

vicevoorzitter van XBRL Nederland, bereikte ons het heugelijke nieuws dat hij is 

benoemd tot vicevoorzitter van XBRL Europe.  

 

Voorzitter van XBRL Europe is geworden Bruno Tesnière, Président, représentant la 

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes en verbonden aan PwC Frankrijk en 

tweede vicevoorzitter is Hans Buysse, voorzitter van de Belgische Association of Financial 

Analysts en de huidige treasurer van XBRL Europe. 

 

Hieronder een overwicht van het volledige bestuur: 

 

Categorie 1 - Jurisdicties 

- XBRL Spanje vertegenwoordigd door  Ignacio Boixo 

- XBRL België vertegenwoordigd door  Camille Dumm 

- XBRL Luxemburg vertegenwoordigd door  Marc Hemmerling 

- XBRL Nederland vertegenwoordigd door  Paul Snijders (vice voorzitter) 

- XBRL Frankrijk vertegenwoordigd door  Bruno Tesnière (voorzitter) 

- XBRL Italië vertegenwoordigd door  Eugenio Virguti 

 

Categorie 2, 3, 4 - Direct members 

- EFFAS vertegenwoordigd door Hans Buysse (vice voorzitter) 

- UB Partner vertegenwoordigd door  Marin Deville 

- E&Y EMEA vertegenwoordigd door  Kyle Lamb 

- Theia Partners vertegenwoordigd door  Thomas Verdin 

 

Permanent XII vertegenwoordiger 

- XBRL International vertegenwoordigd door John Turner 

 

XBRL Europe is een non-profit organisatie gelieerd aan XBRL International. XBRL Europe is 

opgezet om de Europese XBRL inspanningen te coördineren en bevorderen en als liaison 

contact te onderhouden met de Europese overheden en instanties. 

 

Paul is medeoprichter en jarenlang vicevoorzitter geweest van de Nederlandse jurisdictie van 

XBRL International en een van de drijvende krachten achter de wereldwijde invoering van 

XBRL. Paul is oprichter en CEO van Semansys Technologies, toonaangevende leverancier van 

software-oplossingen voor financiële verslaggeving en business reporting op basis van XBRL.  

 

http://www.xbrl.org/nl
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Wij feliciteren Paul met deze belangrijke positie en wensen hem veel wijsheid en succes in zijn 

functioneren in deze functie. 

 

Over XBRL Nederland 

XBRL Nederland is een initiatief dat financieel en inhoudelijk gedragen wordt door de 

deelnemende organisaties (bedrijfsleven, overheid, intermediaire organisaties, onderzoek- en 

onderwijswereld). Op het programma staan o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en het uitwisselen 

van kennis en ervaring. XBRL Nederland participeert tevens in de internationale activiteiten van 

XBRL Int. Inc. en heeft zitting in de International Steering Committee van dit orgaan. 

 
Contact 

Voor meer informatie over XBRL of over de activiteiten van XBRL Nederland kunt u terecht bij: 

 
XBRL Nederland  
Hans Verkruijsse   
Voorzitter XBRL Nederland 

www.xbrl.org/nl 

hans.verkruijsse@xbrl-nederland.nl  
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