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Engelse vertaling van de tekst van de accountantsverklaring 
 

Conclusion when tagging is applied 
 

## Dutch 
 

English 
 

1 Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde 
vereisten 
 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
 

1a Europees uniform elektronisch formaat (ESEF) 
 

European Single Electronic Format (ESEF) 
 

2 In de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/815 VAN DE 
COMMISSIE van 17 december 2018 tot aanvulling van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met 
technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform 
elektronisch verslagleggingsformaat is geregeld dat het jaarverslag 
van <<XYZ>> opgesteld wordt in een uniform elektronisch 
verslaggevingsformaat (ESEF). De vereisten waaraan dit moet 
voldoen zijn vastgelegd in de genoemde gedelegeerde verordening 
(deze vereisten worden hierna aangeduid met: de RTS voor ESEF). 
 

In the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/815 of 17 December 
2018 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and 
of the Council with regard to regulatory technical standards on the 
specification of a single electronic reporting format is regulated that the 
annual financial report of <XYZ> has to be prepared in a single electronic 
reporting format (ESEF). The requirements to be met are set out in the 
aforementioned delegated regulation (these requirements are hereinafter 
referred to as: the RTS on ESEF). 
 

3 Naar ons oordeel is het jaarverslag opgemaakt in XHTML-formaat 
met daarin opgenomen de deels getagde geconsolideerde 
jaarrekening zoals door <<XYZ>> opgenomen in de rapportageset, in 
alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in 
overeenstemming met de RTS voor ESEF. 
 

In our opinion, the annual financial report made up in XHTML format, 
including the partly tagged consolidated financial statements as included in 
the reporting package by <<XYZ>>, has been prepared in all material 
respects in accordance with the RTS on ESEF. 
 

4 Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag 
inclusief de jaarrekening in overeenstemming met de RTS voor 
ESEF, waarbij zij de verschillende onderdelen samen voegen in een 
rapportageset. Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke mate 
van zekerheid voor onze conclusie te krijgen dat het jaarverslag in 
deze rapportageset in overeenstemming is met de vereisten. Wij 
hebben daarbij invulling gegeven aan het gestelde in Alert 43. 
 

Management is responsible for preparing the annual financial report 
including the financial statements in accordance with the RTS on ESEF, 
whereby management combines the various components in a reporting 
package. Our responsibility is to obtain reasonable assurance for our 
conclusion whether the annual financial report in this reporting package, is in 
accordance with the requirements. We have taken into consideration what is 
stated in Alert 43. 
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## Dutch 
 

English 
 

5 Onze werkzaamheden bestonden uit: 

 het verkrijgen van inzicht in het financiële rapportageproces van 
de entiteit, waaronder het opstellen van de rapportageset; 

 het verkrijgen van de rapportageset en het uitvoeren van 
validaties om vast te stellen of de rapportageset met de daarin 
opgenomen Inline XBRL-instancedocument en de XBRL-
extensie taxonomiebestanden in overeenstemming met de 
technische specificaties zijn opgesteld; 

 het onderzoeken van de informatie met betrekking tot de 
geconsolideerde jaarrekening in de rapportageset om vast te 
stellen of alle vereiste taggings zijn toegepast en of deze in 
overeenstemming zijn met de RTS voor ESEF. 

 

Our procedures included: 

 Obtaining an understanding of the entity's financial reporting process, 
including the preparation of the reporting package. 

 Obtaining the reporting package and performing validations to 
determine whether the reporting package containing the Inline XBRL 
instance document and the XBRL extension taxonomy files have been 
prepared in accordance with the technical specifications. 

 Examining the information related to the consolidated financial 
statements in the reporting package to determine whether all required 
taggings have been applied and whether they are in accordance with 
the RTS on ESEF. 
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Conclusion when tagging is not applied – only XHTML without issuer’s extension taxonomy files and reporting package 
 

## Dutch 
 

English 
 

1 Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde 
vereisten 
 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
 

1a Europees uniform elektronisch formaat (ESEF) 
 

European Single Electronic Format (ESEF) 
 

2 In de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/815 VAN DE 
COMMISSIE van 17 december 2018 tot aanvulling van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad met 
technische reguleringsnormen voor de specificatie van een uniform 
elektronisch verslagleggingsformaat is geregeld dat het jaarverslag 
van <<XYZ>> opgesteld wordt in een uniform elektronisch 
verslaggevingsformaat (ESEF). De vereisten waaraan dit moet 
voldoen zijn vastgelegd in de genoemde gedelegeerde verordening 
(deze vereisten worden hierna aangeduid met: de RTS voor 
ESEF). 
 

In the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/815 of 17 December 
2018 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and 
of the Council with regard to regulatory technical standards on the 
specification of a single electronic reporting format is regulated that the 
annual financial report of <XYZ> has to be prepared in a single electronic 
reporting format (ESEF). The requirements to be met are set out in the 
aforementioned delegated regulation (these requirements are hereinafter 
referred to as: the RTS on ESEF). 
 

3 Naar ons oordeel is het jaarverslag opgemaakt in XHTML-formaat 
met daarin opgenomen de jaarrekening van <<XYZ>> in alle van 
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming 
met de RTS voor ESEF. 
 

In our opinion, the annual financial report made up in XHTML, including the 
financial statements of <<XYZ>>, has been prepared in all material respects 
in accordance with the RTS on ESEF. 
 

4 Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
jaarverslag inclusief de jaarrekening in overeenstemming met de 
RTS voor ESEF. Het is onze verantwoordelijkheid een redelijke 
mate van zekerheid voor onze conclusie te krijgen dat het 
jaarverslag in overeenstemming is met de vereisten. Wij hebben 
daarbij invulling gegeven aan het gestelde in Alert 43. 
 

Management is responsible for preparing the annual financial report 
including the financial statements, in accordance with the RTS on ESEF. Our 
responsibility is to obtain reasonable assurance for our conclusion whether 
the annual financial report is in accordance with the requirements. We have 
taken into consideration what is stated in Alert 43. 
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## Dutch 
 

English 
 

5 Onze werkzaamheden bestonden uit: 

 het verkrijgen van inzicht in het financiële rapportageproces van 
de entiteit, waaronder het opstellen van het jaarverslag in 
XHTML-formaat; 

 het onderzoeken van het jaarverslag in XHTML-formaat of deze 
in overeenstemming is met de RTS voor ESEF. 

 

Our procedures included: 

 Obtaining an understanding of the entity's financial reporting process, 
including the preparation of the annual financial report in XHTML-
format. 

 Examining whether the annual financial report in XHTML-format is in 
accordance with the RTS on ESEF. 

 

 


