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ESEF webinar 

In maart 2020 hebben wij in samenwerking met de AFM en de NBA een tweetal bijeenkomsten 

georganiseerd over de ESEF verplichtstelling. De belangstelling was toen overweldigend. Nu een half 

jaar later nadert de datum dat u daadwerkelijk uw jaarverslag op basis van ESEF moet opstellen. In de 

tussentijd is er hard gewerkt aan een controle standaard en – aanpak. Ook is de AFM nu nagenoeg klaar 

met de testfaciliteiten en de keten die ervoor moet zorgen dat uw ESEF deponering wordt ontvangen 

door de AFM en als vastgesteld ook door de KVK. 

 

Wij willen u op 3 december 2020 in een webinar graag informeren over de laatste stand van zaken. Hoe 

gaat de accountant om met uw ESEF deponering? Wat betekent dit voor de controleverklaring? Hoe 

zorgt u ervoor dat het ZIP-bestand (met de Inline XBRL document en organisatie taxonomie) bij de AFM 

komt? En waar gaat de AFM als ontvanger allemaal op letten? 

 

Programma 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

 

13:15 – 13:30 Open stellen webinar 

13:30 – 13:45 Opening en korte introductie door XBRL Nederland 

13:45 – 14:30 Stand van zaken NBA 

14:30 – 14:45 Beantwoording van vragen die via de chat zijn gesteld 

14:45 – 15:00 Pauze 

15:00 – 15:45 Stand van zaken AFM 

15:45 – 16:00 Beantwoording van vragen die via de chat zijn gesteld 

16:00 – 16:05 Afsluiting 

 

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden voor de ESEF webinar. Na aanmelding ontvangt u spoedig separaat een 

bevestiging met de gegevens om deel te nemen aan de ESEF webinar. 

 

Terugblik: ESG webinar 

Op 2 november jl. heeft XBRL Nederland de seminar ESG georganiseerd. Environmental, Social and 

Governance stond in deze sessie centraal. 

 

Jacqueline van Voorthuizen (PGB Pensioendiensten), Giel Linthorst (PCAF) en Erik Beulen (XBRL 

Nederland) hebben een presentatie gegeven rondom het onderwerp ESG. De ESG seminar is hier terug 

te vinden. 

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://app.inboxify.nl/sign-up/v2/2F43576D566F387A396F6F3D/434531556E76594A79776F3D


Experiment SBR Vernieuwing: Gelijksoortige data 
rapporteren met xBRL-CSV 

Met de introductie van het Open Information Model (OIM) van XBRL International is het mogelijk 

geworden om XBRL-berichten in andere formaten op te stellen, waaronder het CSV-formaat (xBRL-

CSV). 

 

Binnen SBR wordt momenteel gewerkt met het gegevensformaat xBRL-XML. Het rapporteren van grote 

hoeveelheden gelijksoortige data is op dit moment niet mogelijk omdat het xBRL-XML-bestand al snel te 

groot wordt. Met behulp van de OIM-specificatie kan een xBRL-CSV-bestand worden opgesteld en is het 

in theorie wél mogelijk om grote hoeveelheden gelijksoortige data te rapporteren. Op basis van 

onderstaande klantbehoefte en deze kans geboden vanuit techniek is behoefte ontstaan aan een 

experiment waarin de mogelijkheden van xBRL-CSV binnen SBR worden onderzocht.   

 

Het complete experiment met granulaire data is hier te lezen. 

 

Evenementen 
 

 

• XBRL Europe ESEF webinar op 1 
december 2020. 

• XBRL Duitsland ESEF webinar op 1 
december 2020. 

• XBRL Duitsland ESEF webinar op 2 
december 2020. 

• XBRL Frankrijk ESEF webinar op 2 
december 2020. 

• XBRL Italië ESEF webinar op 2 
december 2020. 

• XBRL Nederland ESEF webinar op 3 
december 2020. 

• XBRL ESEF software solution webinar op 
4 december 2020. 

 

 

 

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 

 

 

https://sbr-nl.nl/sites/default/files/bestanden/20200804%20-%20Two-pager%20XBRL-CSV-DEF.pdf
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