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Nieuwe voorzitter XBRL Nederland: Erik Beulen 
Per 1 januari 2020 is Erik Beulen de nieuwe voorzitter van XBRL Nederland. 
 
"Als nieuwe voorzitter zou ik mij graag even willen voorstellen. Tot voorkort heb ik mijn aandacht gericht 
op technologie consultancy en mijn leerstoel informatie management aan de Universiteit van Tilburg. In 
december van het afgelopen jaar heb ik de bakens verzet en richt ik mij volledig op mijn academische 
activiteiten. Ik vul mijn deeltijd aanstelling aan de universiteit in als academic director van de excutive 
MSc Information Management aan TIAS, de business school van mijn universiteit. Daarnaast ben ik 
verbonden aan Manchester Business School, waar ik naast de begeleiding van afstudeeropdrachten 
colleges geef over disruptive technologies. Door de focus op mijn academische activiteiten heb ik ruim 
voldoende tijd om invulling te geven aan mijn rol als voorzitter van XBRL Nederland. Verder ben ik nog 
onbezoldigd bestuurslid van Sourcing Nederland, dat zich richt op het ontwikkelen en delen van 
informatie intensieve (out)sourcing-deskundigheid." 
 
Lees meer >>> 

 

Nieuwe samenstelling bestuur XBRL Nederland per 1 
januari 2020 
 
De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2020 veranderd. De bestuurssamenstelling per 1 
januari 2020 ziet er als volgt uit: 
 
-       Erik Beulen (Universiteit van Tilburg) – voorzitter 
-       Jacques Urlus (NBA) – vice voorzitter 
-       Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs) - penningmeester 
-       Paul Hulst (DNB) 
-       Paul Staal (ING) 
-       Bas Groenveld (Aguilonius) 
-       Enrico Evink (EY) 
 
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u ons altijd telefonisch (085 – 760 5410) of via de e-
mail (info@xbrl-nederland.nl) bereiken. 
 
Meer over XBRL Nederland >>> 
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Uitnodiging: ESEF bijeenkomst 5 maart 2020 

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 een bijeenkomst* over de ESEF verplichtstelling. 
 
Als u bij de bovenstaande bijeenkomst 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. 
 
* Het maximaal aantal aanmeldingen voor de ESEF bijeenkomst op 11 maart 2020 in Zeist is bereikt. U kunt 
zich alleen nog aanmelden voor de ESEF bijeenkomst op 5 maart 2020 in ‘s-Hertogenbosch. 

 

Terugblik: Afscheidsbijeenkomst Hans Verkruijsse, 
voormalig voorzitter XBRL Nederland 

 

 

 

Op 18 februari jl. was de afscheidsbijeenkomst 
van Hans Verkruijsse, voormalig voorzitter van 
XBRL Nederland. Deze bijeenkomst werd 
georganiseerd bij de NBA in Amsterdam. 
 
Tijdens deze bijeenkomst heeft XBRL 
Nederland Hans hartelijk bedankt voor datgene 
wat hij in de afgelopen jaren in Nederland en 
daarbuiten voor XBRL heeft betekend. Hans heeft 
het voorzitterschap negen jaar lang met veel 
passie en inzet uitgevoerd. XBRL Nederland 
wenst Hans het allerbeste. 
 

Evenementen 
 

 

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

• ESEF bijeenkomst 11 maart 2020 in Zeist 
(maximum aantal inschrijvingen bereikt). 
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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.  
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