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Terugblik: ESEF today, ESG tomorrow 

Op donderdag 11 maart 2021 organiseerde Eurofiling een webinar over de eerste ervaringen met de 

ESEF-rapportages. Jacques Urlus, beleidsmedewerker van Nederlandse Beroepsgroep voor 

Accountants (NBA) en bestuurslid van XBRL Nederland, gaf een presentatie over de methode 

voorgesteld door de NBA voor het controleren van zo’n ESEF-rapportage door een accountant. Andere 

sprekers waren, onder andere, Anna Sciortino van ESMA over de toepassing in Europa en Daniel 

Sorroche over de ervaringen met opstellen van de rapportage. Tevens was er een panel met 

softwareleveranciers. 

 

Alle presentaties zijn terug te vinden op de website van Eurofiling. 

 

Eerste Nederlandse ESEF aanlevering is een feit 

Het is officieel. In het register voor de ‘Financiële verslaggeving’ van de AFM is op 17 februari het 

opgemaakte jaarverslag van de Koninklijke Vopak N.V. opgenomen. In tegenstelling tot andere 

beursgenoteerde ondernemingen heeft Vopak er niet voor gekozen om gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot uitstel. Het jaarverslag van Vopak is de eerste officiële Nederlandse ESEF publicatie. 

Hopelijk zullen er meer volgen. 

 

De ESEF publicatie is opgenomen in een Reporting Package. Dit is een ZIP-bestand dat het digitale 

jaarverslag en de organisatie taxonomie bevat. Het digitale jaarverslag is gebaseerd op Inline XBRL. Dit 

is een techniek waarbij in een XHTML document financiële en niet-financiële gegevens met XBRL codes 

worden getagd. Het voordeel van Inline XBRL is, is dat de mens in een webbrowser het jaarverslag kan 

lezen als een glossy paper en dat daarnaast de computer de met XBRL getagde gegevens automatisch 

kan verwerken. Meer informatie over ESEF is hier te vinden. 

 

XBRL Nederland ziet het gebruik van Inline XBRL in de toekomst verder toenemen. Juist omdat Inline 

XBRL zowel door de mens als de computer gelijktijdig kan worden gebruikt. Een uitdaging bij dit 

gelijktijdig gebruik is de assurance. Zowel mens als computer moeten op basis van het Inline XBRL 

document tot dezelfde beslissing komen. De NBA heeft inmiddels de eerste uitgangspunten voor de 

controle op ESEF publicaties gepubliceerd. Tijdens het Data Amplified Virtual congres van 14 tot en met 

16 april zal de NBA een presentatie geven hoe ESEF (Inline XBRL) kan worden gecontroleerd. 

 

Roadmap SBR nu ook als handige infographic 
SBR heeft van zijn ambities voor de komende 5 jaar, zoals vastgelegd in de Roadmap 2020-2025, een 

handige infographic gemaakt. In 1 oogopslag kun je zien waar SBR voor staat (TRUST in de digitale 

samenleving) en waar SBR voor gaat (3 ambities met betrekking tot samenwerken, innoveren en 

verbeteren). 

 

Bekijk de infographic hier. 

 

Lees meer >>> 

 

https://app.inboxify.nl/UserFiles/1139/%5bonline_version%5d
https://nl.xbrl.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/JacquesUrlus-A-method-for-the-audit-of-ESEF-filings-Eurofiling-Conference-11-march-2021.pdf
https://2021.eurofiling.info/
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/meldingenregisters/financiele-verslaggeving/details?id=65677
https://nl.xbrl.org/esma-esef/
https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/december/nba-publiceert-alert-43-over-voldoen-aan-esef-vereisten/
https://www.xbrl.org/events/data-amplified/
https://sbr-nl.nl/over-sbr/roadmap
https://sbr-nl.nl/roadmap-sbr-nu-ook-als-handige-infographic


Webcast In Focus: 2021 GAAP and SEC Reporting 
Taxonomy Improvements and SEC Update 
Op 6 april 2021 organiseert FASB (Financial Accounting Standards Boards) een webcast In Focus: 2021 

GAAP and SEC Reporting Taxonomy Improvements and SEC Update. 

 

De volgende onderwerpen worden o.a. besproken: 

• Het gebruik van XBRL-gegevens 

• Overzicht van de taxonomie 2021 

• Updates van de taxonomie implementatiehandleidingen 

• Aanvullende validatieregels opgenomen in de 2021 XBRL US DQC Rules Taxonomy. 

Deelname aan deze webcast is kosteloos voor deelnemers die zich vooraf inschrijven. 

 

Lees meer >>> 
 

27th XBRL Europe digital week on ESEF 
Van 27 april 2021 t/m 29 april 2021 XBRL Europe organiseert samen met een aantal XBRL jurisdicties in 

Europa een aantal webinars onder de titel "27th XBRL Europe digital week on ESEF": 

 

XBRL Europe digital event op 27 april 2021 

XBRL Duitsland digital event op 28 april 2021 

XBRL Frankrijk digital event op 28 april 2021 

XBRL ESEF software solutions digital event and use cases op 29 april 2021 

 

Registratie zal binnenkort mogelijk zijn. 

 

Evenementen 
 

 

• Webcast In Focus: 2021 GAAP and SEC 
Reporting Taxonomy Improvements and 
SEC Update - 6 april 2021. 

• Data Amplified - 14 t/m 16 april 2021. 

• 27th XBRL Europe digital week on 
ESEF - 27 april 2021 t/m 29 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. 

 

  

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1430905&tp_key=a0bbdd3bd1
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&cid=1176176268628&d=&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage
https://www.xbrleurope.org/?p=4215
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&cid=1176176268628&d=&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage
https://web.cvent.com/event/27911b88-ed4b-42d6-92c4-03b8df903d2d/summary
https://www.xbrleurope.org/?p=4215
https://www.xbrleurope.org/?p=4215
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 - Seringenstraat 1 - 5213 HL 's-Hertogenbosch - 

tel: +31 (0)6 – 3891 5124 - www.xbrl.org/nl - info@xbrl-nederland.nl 

 

 

http://www.xbrl.org/nl
mailto:info@xbrl-nederland.nl

