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XBRL Nederland verwelkomt Paul Staal (ING) en Bas 
Groenveld (Aguilonius) als bestuurslid van XBRL 
Nederland 

Paul Staal, werkzaam als Global lead XBRL Structured data bij ING Real Estate Finance, en Bas 

Groenveld als Managing Director & Co-founder Aguilonius zijn toegetreden tot het bestuur van XBRL 

Nederland. 

 

Binnen XBRL Nederland zal Paul zich primair richten op de toepassing van XBRL in het financiële 

domein en zal Bas zich primair richten op de toepassing van XBRL in de softwarewereld. 

 

Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland 
De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2019 veranderd. Paul Staal (ING) en Bas Groenveld 

(Aguilonius) zijn toegetreden als bestuursleden van XBRL Nederland voor een periode van drie jaar met 

de mogelijkheid van een tweede termijn. 

 

XBRL Nederland bedankt Huub Lucassen, Dave van den Ende en Henk Gingnagel hartelijk voor hun 

voortreffelijke en onophoudenlijke inzet om de informatie-uitwisseling in Nederland zo efficiënt mogelijk te 

laten plaatsvinden. XBRL Nederland wenst Huub, Dave en Henk het allerbeste in hun verdere carrière en 

vertrouwt erop nog veel met hen te kunnen samenwerken. 

 

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2019 ziet er als volgt uit: 

 

-       Hans Verkruijsse (Universiteit van Tilburg) - voorzitter 

-       Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs) - penningmeester 

-       Jacques Urlus (NBA) 

-       Paul Hulst (DNB) 

-       Paul Staal (ING) 

-       Bas Groenveld (Aguilonius) 

 

Lees meer >>> 

 

22ste XBRL Europe Day 

De 22ste XBRL Europe Day zal plaatsvinden op 7 en 8 februari 2019 bij UnionCamere in Rome. XBRL 

Europe leden en deelnemers zijn welkom om deel te nemen aan dit evenement. Er zullen werkgroepen 

over banken, ESEF, bedrijfsrapportage en ander XBRL gerelateerde onderwerpen aan bod komen. 

 

Meer informatie over deze bijeenkomst en registratie is te vinden via de website van XBRL Europe. 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
http://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/Nieuwe-bestuursleden-XBRL-NL-2019.pdf
http://www.xbrleurope.org/?p=1414


ESMA zoekt kandidaten in de Consultative Working 
Group van de CRSC 

De ESMA (European Securities and Markets Authority) is op zoek naar kandidaten om de samenstelling 

van de Consultative Working Group (CWG) te vernieuwen. De CWG brengt advies uit aan de ESMA 

Corporate Reporting Standing Committee (CRSC) 

 

Lees meer >>> 

 

Definitieve versie NT13 1e extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 
De Belastingdienst heeft een extensie op de NT13_20181212 beschikbaar gesteld ten behoeve van de 

aangifte erfbelasting 2019 en aangifte schenkbelasting 2019.  

 

De extensie NT13_20190220 is te vinden onder Documentatie Nederlandse Taxonomie. Samen met de 

extensie is ook aanvullende documentatie, zoals de instances, releasenotes, versioning report 

en Belastingdienst Business Rules te vinden.  

 

Het document is te vinden door bij stap 1 te kiezen voor ‘Belastingdienst’ en bij stap 2 voor 

'schenkbelasting 2019' en/of 'erfbelasting 2019'. 

 

Lees meer >>> 

 

Europese Commissie kiest voor Inline XBRL 
Op 17 december 2018 is de Europese Commissie (EC) onder voorbehoud akkoord gegaan met de 

Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF). 

Dit voorstel schrijft voor dat ondernemingen vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening in Inline XBRL moeten 

insturen naar de lokale toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Financiële Markten). 

 

Als er vanuit het Europese parlement en de Europese raad de komende drie maanden (met een optie 

voor verlenging van drie maanden) geen bezwaren worden geuit dan wordt het voorstel definitief 

aangenomen. De verwachting is dat ca. 5.000 Europese ondernemingen, waaronder ongeveer 200 

Nederlandse, te maken zullen gaan krijgen met deze verplichting. 

 

Lees meer >>> 

 

SBR en digitalisering van jaarrekeningen van 
middelgrote ondernemingen 

Met ingang van het boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemingen hun jaarrekeningen bij 

de Kamer van Koophandel deponeren via SBR in XBRL-formaat en moet de externe accountant een 

elektronische ‘handtekening’ zetten op de XBRL-controleverklaring. In het maandblad voor accountancy 

en  bedrijfseconomie is een onderzoek verschenen van Enrico Evink en Leo van der Tas waarin 

de gedeponeerde XBRL-jaarrekeningen 2017 van 80 middelgrote ondernemingen vergeleken zijn met de 

‘papieren’ jaarrekeningen 2016 van dezelfde groep ondernemingen. 

 

Geconcludeerd is dat de tijdigheid en de vergelijkbaarheid zijn verbeterd, dat de hoeveelheid informatie 

over het geheel genomen is verminderd en dat de kwaliteit van de informatie op een aantal punten is 

verbeterd. Lees het volledige onderzoek voor meer informatie. 

  

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeking-corporate-reporting-experts-stakeholder-panel
https://www.sbr-nl.nl/software-geschikt-maken
https://sbr-nl.nl/definitieve-versie-nt13-1e-extensie-belastingdienst-gepubliceerd
https://sbr-nl.nl/europese-commissie-kiest-voor-inline-xbrl
https://mab-online.nl/article/30421/


Evenementen 
 

• 22ste XBRL Europe Day op 7 en 8 
februari 2019 bij UniCamera in Rome. 

• Eurofiling Conferentie van 17-19 juni 
2019 in Frankfurt 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief XBRL International 

Wilt u ook al het nieuws van XBRL International ontvangen? Schrijf u dan in voor de XBRL International 

nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar admin@xbrl.org. 

 

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.  

  

Stichting XBRL Nederland - Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek - tel: +31 (0)85 - 760 5410 

www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 

 

 

http://www.xbrleurope.org/?p=1414
http://2019.eurofiling.info/about
mailto:admin@xbrl.org
http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

