
  

 Online versie 

  

Nieuwsbrief XBRL Nederland 

2 april 2020 
 

Terugblik: ESEF bijeenkomst 5 & 11 maart 2020 
 

 

 

 

Op donderdag 5 maart 2020 en woensdag 11 maart 2020 organiseerde XBRL Nederland in 
samenwerking met de AFM en de NBA twee ESEF bijeenkomsten.  
 
Na de opening met een korte toelichting op het programma door XBRL Nederland gaf Jerry Wouterson, 
AFM, een uitleg over de wettelijke verplichting van de ESEF. Jacques Urlus, XBRL Nederland, gaf een 
presentatie over wat de ESEF is. Delwin Withöft en Magdalena Sosnowska, Philips, deelden hun 
ervaringen met digitaal rapporteren vanuit het perspectief van de opsteller. 
 
Na een korte pauze gaf Martijn Bos, Eumedion, een presentatie over hun ervaringen met digitaal 
rapporteren vanuit het perspectief van de gebruiker. De Enrico Evink, NBA, gaf een presentatie over 
Assurance op de ESEF. De middag werd afgesloten met een presentatie van Jerry Wouterson, 
AFM, over het aanleveren van ESEF rapportages aan de AFM. 
 
De presentaties zijn hier te vinden. 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/ESEF-bijeenkomst.pdf


Save the date: 25th XBRL Europe Day 

De 25th XBRL Europe Day zal plaatsvinden op 17 en 18 juni 2020 in Parijs, Frankrijk. Deze bijeenkomst 
zal gehouden worden bij ACPR Banque de France en wordt mede georganiseerd door XBRL Europe en 
XBRL Frankrijk. 
 
Informatie over het programma en de inschrijving zal spoedig gepubliceerd worden op de website 
van XBRL Europe. 
 
* U dient zelf in de gaten te houden of dit evenement doorgaat i.v.m. het coronavirus. 

 

Eurofiling Conference 

De geplande datum van de Eurofiling Conference in mei 2020 is verplaatst. De nieuwe datum van de 
Eurofiling Conference is 23, 24 en 25 juni 2020. Deze conferentie zal plaatsvinden bij de Bank of Spain in 
Madrid, Spanje.  
 
Meer informatie over het programma en de inschrijving is te vinden op de website van Eurofiling. 
 
* U dient zelf in de gaten te houden of dit evenement doorgaat i.v.m. het coronavirus. 

 

Hoe ondertekent een Nederlandse auditor een 
digitaal audit report? 

De NBA (de koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) heeft een Engelstalig artikel 
gepubliceerd over hoe Nederlandse auditors een digitaal auditrapport kunnen ondertekenen. In dit artikel 
wordt uitgelegd hoe zij dit doen en hoe de samenleving deze digitale handtekening kan vertrouwen. 
 
Het artikel is hier te vinden. 

 

Evenementen* 
 

• ESEF Information Day op 5 mei 2020 
in Hotel Dorint an der Messe, Duitsland. 

• 25th XBRL Europe Day op 17 juni en 18 
juni 2020 bij ACPR Banque de France in 
Parijs. 

• Eurofiling Conference van 23 juni 2020 
t/m 25 juni 2020 bij Bank of Spain in 
Madrid. 

* U dient zelf in de gaten te houden of de 
bovengenoemde evenementen doorgaat i.v.m. het 
coronavirus. 

 

 

 

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. 

 

  

https://www.xbrleurope.org/?p=3112(opens%20in%20a%20new%20tab
https://2020.eurofiling.info/
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-ict/sbr-assurance-oplossing/2020013_nba_electronic-signing.pdf
https://xbrleurope.typeform.com/to/nIA3N8
https://www.xbrleurope.org/?page_id=163
https://www.xbrleurope.org/?p=3112(opens%20in%20a%20new%20tab
https://2020.eurofiling.info/
mailto: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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