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Presentaties ESEF webinar 

In maart 2020 hebben wij in samenwerking met de AFM en de NBA een tweetal bijeenkomsten 
georganiseerd over de ESEF verplichtstelling. Nu een half jaar later nadert de datum dat u daadwerkelijk 
uw jaarverslag op basis van ESEF moet opstellen. Daarom was er op 3 december 2020 een webinar 
georganiseerd door XBRL Nederland in samenwerking met de AFM en de NBA om u te informeren over 
de laatste stand van zaken. Vragen als 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? kwamen langs. 
 
De webinar werd geopend door Erik Beulen (XBRL Nederland) met een korte introductie over het 
programma door Jacques Urlus (XBRL Nederland, NBA) gevolgd met een presentatie van Enrico Evink 
(EY) over de stand van zaken NBA. Na een korte pauze gaf Jerry Wouterson (AFM) een presentatie over 
de stand van zaken AFM. 
 
Het terugkijken van de ESEF webinar kan hier. 

 

Taxateurs gaan digitaal het XBRL taxatierapport 
tekenen 

XBRL wordt met name gebruikt bij de financiële verantwoording of belastingaangiften door bedrijven. Een 
andere toepassing van XBRL is in de commerciële vastgoedsector. De vastgoedtaxonomie bestaat al 
weer een aantal jaar. Experts van de banken en relevante marktpartijen (taxateurs, koepelorganisaties 
en softwareleveranciers) werken onder coördinatie van SBR Nexus aan deze ontwikkeling. ING REF NL 
stelde vorig jaar het taxatierapport in XBRL verplicht voor alle taxateurs die voor ING zakelijk vastgoed 
waarderen. 
 
Om het vertrouwen in de markt en de kwaliteit van de rapportages te vergroten, geven toezichthouders 
het belang aan van transparantie en eenduidigheid. Zo gelden er harde kwaliteitseisen voor IFRS-9 en 
AnaCredit rapportages over zekerhedendata. Laatstgenoemde vraagt data op over de beschikbaarheid 
van krediet voor ondernemingen. Gezien deze data fragmentarisch beschikbaar is, levert XBRL een 
belangrijke bijdrage om de eenduidigheid van definities en de kwaliteit van de data te vergroten. 
 
Lees meer >>> 
  

 

  

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/ESEF-webinar.pdf
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Digitale-handtekening-en-XBRL-rapportages-pc-003.pdf


Fijne kerstdagen 
 

 
 
XBRL Nederland wenst iedereen fijne kerstdagen 
en een gezond 2021! 

 

 

 

Evenementen 
 

 

• Data Amplified - april 2021. 

 

 

 

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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