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Afscheidsbijeenkomst Hans Verkruijsse, voorzitter 
XBRL Nederland 

Thema: “Negen jaar Hans en XBRL” 
Datum: 18 februari 2020 

 
Vanaf de eerste dag dat Hans is betrokken bij XBRL Nederland, is hij voorzitter. Een functie die hij negen 
jaar lang met veel passie en inzet heeft uitgevoerd. Niet omdat Hans het wil, maar omdat de 
bestuursreglementen het nu eenmaal verplichten, draagt Hans het voorzitterschap over. 
 
Met een afscheidsbijeenkomst willen wij Hans bedanken voor datgene wat hij in de afgelopen jaren heeft 
betekend voor XBRL in Nederland en daarbuiten. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 februari 2020 
bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants te Amsterdam. 
 
Het afscheid zal een persoonlijke en mogelijk een humoristische tint krijgen. Diverse betrokkenen die de 
afgelopen jaren nauw met Hans hebben samengewerkt zullen hun visie geven op negen jaar Hans en 
XBRL. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst persoonlijk komen kennismaken met de nieuwe voorzitter: 
Erik Beulen. 
 
Aanmelden 
Graag verzoeken wij u vriendelijk om ons te informeren over uw deelname. Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar Shuhuang Ng. 
 
Meer informatie 
Informatie over het programma, sprekers en de locatie is hier te vinden. 

 

Uitnodiging: ESEF bijeenkomst 

Uitgevende instellingen in de Europese Unie moeten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 
2020 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. De digitale publicatie van het jaarverslag moet voldoen 
aan strikte eisen zoals bepaald door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Dit betekent 
dat het opstellen van het digitale jaarverslag moet gebeuren op basis van het, door de ESMA 
vastgestelde, Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF). 
 
Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat u op basis van het bovenstaande aan aantal vragen heeft. Om 
deze reden organiseren wij, in samenwerking met de AFM en de NBA, op 5 maart 2020, te ’s-
Hertogenbosch en op 11 maart 2020, te Zeist een bijeenkomst over de ESEF verplichtstelling. 
 
Als u bij een van de bovenstaande bijeenkomsten aanwezig wilt zijn, kunt u zich via  
info@xbrl-nederland.nl aanmelden, onder vermelding van de datum en locatie van de bijeenkomst. Na 
uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving. 
 
Informatie over het programma is hier te vinden. 
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24ste XBRL Europe Day 

De 24ste XBRL Europe Day zal plaatsvinden op 5 en 6 februari 2020 in Milaan, Italië. Deze bijeenkomst 
zal gehouden worden in het Kamer van Koophandel gebouw in Milaan. Tijdens de 24ste XBRL Europe 
Day zullen XBRL Europe en XBRL International werkgroepen zijn en plenaire sessies. 
 
Meer informatie over het programma en de inschrijving is te vinden op de website van XBRL Europe. 

 

Definitieve versie NT14 1e extensie Belastingdienst 
gepubliceerd 
De  Belastingdienst heeft de definitieve versie van de 1e extensie op de NT14_20191211 beschikbaar 
gesteld ten behoeve van de aangifte erfbelasting 2020 en aangifte schenkbelasting 2020, de VA/DA-
serviceberichten IH, ZVW en VPB over 2019, de rapportages voor de aanwijs- en uitstelregeling IB/VPB 
2019 en het Service Bericht Uitstelregelingen 2019. 
 
De extensie NT14_20200219 is hier te vinden met aanvullende documentatie, zoals instances, 
releasenotes, versioning report en Belastingdienst Reporting Rules. 
 
Lees meer >>> 

 

Evenementen 
 

 

• 24ste XBRL Europe Day op 5 en 6 
februari 2020 in Milaan, Italië. 

• Afscheidsbijeenkomst Hans 
Verkruijsse op 18 februari 2020 in 
Amsterdam. 

• ESEF bijeenkomst op 5 maart 2020 in 's-
Hertogenbosch. 

• ESEF bijeenkomst 11 maart 2020 in 
Zeist. 

 

 

 

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 
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